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'Já era bastante dclcroso.. assistirmos entre.nós o desgaste ínexorcvel que vem 'sofrendo

o estado nas mãos do atual governo, mas, si somos obrigados a compartilhar com a

nação um espetaculo que é a nossa miséria, à tristesa se alia uma vergonha indizivel

HERelLIO LUZ FILHO

... V ERGa N H APIONEIROS DE JARAGUA �1�1�!l��C!
tinua o esfacelamento do PSO
A DOI e o PSD aumentaram seu

eleitorado - Getulio vai mes

mo - - Outras nolas.
Não é sem uma pro-I.verno sempre acompa

funda e dolorosa vergo- nham outros vicioso
nha que temos lido os -x-

.

comentários amargos que. Rara é a semana que
O Partido Libertador,

a imprensa dos estados não assistimos ou somos
em sua convenção reali

vizinhos vem fazendo a informados de embarque zada nos dies 4 e 5 do

nosso respeito - melhor de uma ou duas familias corrente, sob a' presiden-
dizendo a respeito das de colonos, rumo aonorte ela do sr. Raul Pila, de-

nossas estradas. E" se do Paraná. E' lamentavel putado Federal pelo Rio

assím sentimos é por- que tão triste fato se
Grande do Sul, votou, por

que, anteriormente, ja- venha verificando num
unanimidade de VOIOS, sua

mais haviamos dado justo crescente alarmante em
solidariedade a candidatu-

motivo 'para sermos tão nosso muníeípío. Jaraguá ré! do Brigadeiro Eduardo

,

mal lembrados pelo no- do Sul, um municipio

I
Gomes.

tiCià,rio dos jornais de

I
novo, possuidor de otimas I

O discurso de apresen-

outros estados. terras, ricas pastagens, tação foi feito pelo coro-

..
clima invejavel, previle- nel Homero Melzonerte,

Santa <?atarma sempre giadamente situado num I c=@=::J I I c=@=::J I representante carloce, se-

soube VIver! tranqulla- entroncamento de rodo- guindo-se com a palavra,
mente u,ma

VIda recatada vias e ferrovias assiste 1 ' dando apoio os srs. repre-

de estado pequeno e de braços cruz�dos. nu-
sentanres de Minas, Rio

modest?, e nun�a se ma criminosa índíteren- I Grande do ôul, São Pau-

perI?-�tlUcomenta�I�s que ça a esse verdadeiro 'I lo e Maranhão

Justl!Icas�em publ�cldade exodo do nosso trabalha- !
Parece Iora de. duvidas

em jornais que nao fos- dor rural. E não se pode que tambem c Partido Re-

sem os seus. dizer que não tenham publicano seguirá o .mes-

Hà não ser 'no caso carradas de razão os co-
mó caminho, pois na reu-

creado pela escritora lonos que assim prece- i níä» feita em Belo Horl-

Raquel de Queiroz - 'que dem, p�ocuranqo .' terras
I ,z_,Qnt�... sob- .a .prestdencta

escendalísou-se quando (}n�e' sH;.0.· .

-tratedos com I" , .. ,..�. do sr. Artur Bernardes, a

viu alguns de nõs de ca- mais ,carmho
.

e onde

I
maioria propugnou pelo

belos louros �. olhos seus produtos. tirados �a apoio ao candidato da

azuis -' por cu:jô crime terra !l custa d.e multa UDN.

tristemente nos denun- canserra e rnuíto suor, Espera se pera dentro

ciou a nação _ sempre tem valer e facil colo- em breve o apoio também

que chegamos a merecer cação.
do Partido Democrata

um comentario em qual- Sem estradas para d N J
Cristão e do PRP.

quer' imprensa, via-sé às transporte de suas co- Domingos R�drigues d" ova " unior �x- .

primeiras. linhas a ínten- lheítas, sem garantias, No proxímo ano Jara- distinguido ainda por sua ra Joinvile onde o cam-I O discurso do sr ßro-

ção de enaltecer. sem preços compensa- guá comemorará o seu Magestade com a comem- po era mais vasto para chado da Rocha nà Assem-

Ainda que a nota vies- dores para os produtos 750. aniversário de fun da de Cavalheiro e
I Co- seus gigantescos planos bleia do Rio Grande do

se discretamente escon da lavoura e da pecua- dação. Si vai comemorar mendador da Ordem Mi- de progresso e índustría- Sul e o mutismo em .que

dida em obscura pagina ria, com o gado a morrer tão magna data não sa- lítar. de São Bento de lísação. se colocou o governé;ldor

interna, de um jornal vitima de pragas de toda bemos, mas é certo que Avis. Em 1905 ídealisou e Walter Jobim, demonstram

qualquer, podiamos ler especie, encontra-se o
o ano de 1951 assinala Promovido a Capitão com Alexandre Schlemm que a candidatura Cristia

sem susto. Infalivelmente nosso colono entregue a
no calendário da historia de Mar e Guerra, foi e Olimpio de Oliveira, no Machado recebeu um

enchiamos os olhos e .o sua triste sorte, iludido catarinense, tres quartos designado Vogal da Jun- organisou a Emprêsa severo golpe, capaz �e lé

orgulho. Quando maís na sua boa fé, pagando de século da fundação ta Consultiva da Marinha, Joinvilense de Eletrící- ve-Ia a uma erremedíavel

não fosse às ultimas .lí- impostos e aguardando do nosso municipio. Vogal do Conselho de I dade, posteriormente derrocada.

nhas, ainda havia um o cumprimento das pro- Como modesta contri Instrução Naval, Coman- substituida pela Empre- A dlssldencla do ,Rio
rasgado elogio à exce- messas que foram muitas buíção para essa eíemé- dante da Escola Naval e sul., .

Grande do �u! esta a

leneía das nossas estra- e serão maiores ainda ride, que tanto nos deve da Coml!anhia de Guar-
.

Em 191 1, orgam�ou a alastra-se verngtnosarnen

das. n�s vesperas das eleí- falar ao coração, iremos, das Marlnhas. Iírma Oscar Sohneider & ' te levandlo ao eSpf�Delame�-
Dai a tristeza que sen- çoes relembrar aqui, na me- Em 24 de Janeiro de Cia! para expl�ração do to camp eto o

.

\J �, pors

timos ao sermos publica dida do possível, os vul- 1884, foi nomeado Capí- moinho de trigo "Boa o estad<? do RIO Ja deu

e cruamente expostos ao I tos mais prueminentes da tão do paquete brasileiro Vista", tendo viajado pa- seu eporo a UDN, levan-

escarneo de -todo o pais. O Sindicato da In- historia da sua vida, a "Espirito Santo", matrl- ra a Europa afim de ad- tendo o proprio governa-

Tinhamos vontade de. dustria de La�ici- começar pelos pioneiros I c'!1la�o sob n. 269 na Ca- quirir os lDa9uinari�s dor
.

Macedo Soares. a

contestar aos nossos cri- mos e Produtos Deriva- da eolonísaçäo. pítanía dos portos do para essa nova índustría. candidatura do �r. , Prad.o
ticos, chama-los de de- dos, de .São Paulo, levou Hoje falaremos de um Rio de Janeiro.

.

Em 1916, rumou para Kelly a sucessao flurnl-

tratores provando-lhes recentemente ao conheci- dos mais destacados vul- Conheceu no Rio o Mafra, onde adquiriu o nense.

que [amaís- fomos um mento do Ministério da tos da colonísação [ara- CeI Emilio Carlos Jour graúde engenho de erva-
.

-x-

entrave ou um peso mor- Agricultura que, naquele guaense um "espíríto dan e em entendimentos mate "Santa Amalia", I O sr. Getulio Vargas,

to à nação. E.stado, vem s�ndo ven- empree�dedor, cuja pas com este, veio colonísar iniciando, em m�ior es- mesf!10 com aquele aviso

dido margarma, com sagem e vida em Santa a Colonia Jaraguá, con- cala, a exportação para previo dado pelo general
Mas nada podemos coloração idêntica á da Catarina foi uma das cessão daquele. a Argentina e Chile. Canrobert da Costa, de

deante da evídeneía de manteiga, com prejuízo maís be�éficas, no cam- Aqui chegou em 1900, Mas não parou ai' sua que a cousa poderia, ir

fatos. Na verd�de os pro- para os que se dedicam po industrial e de des dando inicio a sua mis- athÜdade. Rumou para o mal si ele fosse candida

testos tem cabImento. As á fabricação deste ultimo bravamento do nosso. são e, graças a sua ati- Oeste, onde continuou lo, parece que vai mesmo

nossas estrad�s .realmen-! produto, pedindo final- hinterland.' vidade e espirito em- sua faina de iniciativas apresentar-se ou melhor

te vem constitumdo um mente providencias sobre Domingos Rodrigues da preendedor,
.

auxiliado industriais, quando a mor será apresentado pelo snr

sério. entrave �o inter- o assunto. Respondeu o Nova Junior, nasceu na por Angelo Biazera e te, inesperadamente, o Ademar d� �arros, rece

cambIO cQmerClal que os Ministério da Agricultura Bahia aos 13 de Julho outros, começou a colo- veio colher, aos 12 de bendo e�se em troca, o

nossos vizinhos fazem que, já ·em 1iJ47, havia de 1861, descendendo de nisação da zona de Ga- Junho de 1928, na então apoio dos trabalhistas de

atravez do nosso estado. estudado o problema, uma velha e fidalga es- ribaldi, abrindo a primei- vila de Rio Capinzal, São Paulo ao seu candi

Dolorosamente temos que éncaminhando, a seguir, tirpe bahianà: Domingos ra picada que posterior- Municipio de Campos dato, pois a sifuação do

admitir que outr?ra 10- ao Congresso Nacional Rodrigues da Nova. mente foi transformada Novos. governador paulista, poli
mos uma célula viva que para delíberação· um Matriculado na Escola na Estrada Jaraguá. Eis ai ()s principais ticamente, é muito preca

p�lsava pelo engrand?- ante-projeto ,de lei, que Naval em 12 de Julho A colonisação das Es- dados biograficos de um ria, mesmo de!!tro do seu

CImento geral, mas hOl.e atende as reivindicações I de 1883, era declarado tradas Rodrigues, ·Alice, homem que dedicou toda estado:
.

80�OS u�a força negati: d�s produtos de mantei- piloto, em carta assinada Cacilda, Corina e outras a sua vida 80 engrand,,- Agora já há tres candi-

·va Impedmdo o progres ga. por Sebastião de Castro daquela prospera zona, cimento de Santa Cata- datos ao $loverno de São

�o d!. outros. Guedes, do Conselho, de d�ve se a ele, a quem rina e a quem Jaraguá Paulo: Prestes Maia, pela

" si de tudo isto al- Menino Sua Magestade, o Impe- tambem se devem as do Sul deve inestimaveis UDN, PR e PSB. Hugo

gunia coisa cab.e �. al- rador. doações de terras para serviços, especialmente Borghi, pelo ::>TN e o do

guem a propriavergonha
Preeiza-se de um de Bacharel formado em escolas e igrejas como pioneiro da sua PSP que (linda ninguem

cabe 'ao povo, porque à 12 a 14 anos na matemática pela Univer: Vendendo sua parte na colonisação. sabe quem seja. Consta

displicencia de um go- Tipografia avenida sidade de Coimbra, fOI Colonia, transferiu-se pa- Artur Müller (Continua na última página)
(

.

\
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A Industria Alemã luta pela reconquista do mercado internacion,1 perdido durante a guerra - Os produtos alemães vem

reassumindo sua inegualavel posição anterior ., A técnica aplicada e a disposição de

trabalhar são as causas da rapida restaaração
A vinda di! missão co

mercial alemã ao Brasil

que diga-se de passagem
deixou de efetuar negocios
com Santa Catarina em

razão de um Iernentevel
.

cochilo dos nossos ho
mens públicos - veio
chamar a atenção para o

fato de que a Alemanha tosamente vem de se

co-r
co alemão que os homens I dimento inegualavel do I de Moscou. O fato é que

vem recuperando rapide- locar numa situação que do alto comercio de todos trabelhador alemão. ainda bem não são pas-

damerite o terreno perdido lhe permite uma definitiva os patses assistem admi- E' sabido que tal desen- sados cinco anos das hos-

durante a época de guerra. restauração economica. Irados. volvlmenro vem sendo fa- tllldades e a Alemanha já

Tendo efetuado couve- A técnica apllcada e a dís- As barreiras que evita- cílítedo pelos norte ame- se encontra em situação

nios comerciais com inu- posição do povo alemão I vam a espensão alemã, ricanos que procuram as- de concorrer favoravelmen

meros paises, ldentlcos ab de trabalhar respondem

I
postas a principio pelos sil.Ii' captar as simpatias te nos mercados interna

que vem efetuando com o pelo formidavel surto de aliados vão sendo venci- do, povo alemão em con- cionais.

Brasil, a Alemanha espen- desenvolvimento economi- das e eliminadas pelo ren- rreposlção com a politica

Edital
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AUX. TRAT. SIFIUS CASA DAS TINTAS

- ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

A MAIS ANTIGA CASA DE JO.INVILLE, COM SUA FILIAL

EM JARAGUÁDO SUl,. RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO 54-58

(SOB�A DO OTO WAG"IER)

FARMÁCIA N0VA OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo�

veis, Maquinas, Caminhões, Autornovels �tc.-

de ROBERTO 'M. HORST Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

a que dispõe de maior sortimen-}.
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

to na praça e oferece seus arti pera tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

gos á preços vantajosos. ra e Oleo para Soalho, Massa para [anela.
Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua I. .

MATRIZ: Rua do Principe. 8.48
- joinville,

�� __
�'� __

LIDER D�COMERCIO DE TINTAS
_

PARA FERIDAS,
E C z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

F_R I E I R A�S,
ES P I N HA 5, E TC.
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Aos quatro dies do mês de maio do ano de mi
novecenros e cíncoente. pelas sete horas. na sala d�
Fo�um, no edificio da Prefeitura Municipal de Iara
gua do Sul, reunidos os vereedores.- Luiz Maesl
Oravíeno Tlssl, João Lúcio da Costa e Luiz de Souza.
Foi pelo sr. Presidente, declarada aberta a sessão
ordenando ao sr, 2'. Secretario que procedesse à
leitura da ata da última sessão, o que depois de feito
foi submetido a discussão, não sendo submetido a

votação, Po! fa.Ud do número legal. Em seguida, Edital N. 2.786 de 2-6·50

passou-se a leitura do expediente que constou de:

Of!cio-Circular n. 1, recebida da Assembléia Legís
letiva do Estado; Oficio n. 31 recebido da Câmara
Municipal de Araquarí; Oficio n. 94/50' enéxando 'dois
�rojétos_:lei e �m requer�mento da Paróquia Evangé
líce de Ieragué II, recebido do sr. Prefeito; Oficio n.

100/50 enéxando um memorial da Policia Militar do
Estado, tambem recebido do sr. Prefeito; Oficio n.

33/50 expedido a Câmara Munlclpal de Rodeio; Ofi
cio n. 34/50 expedido a Câmara Municipal de ßrus
que; Oficio n. 35/50 expedido a Cêrsere Municipal

• de Rio do Sul; Oficio n. 36/50 expedido ao sr. Pre-
feito; uma circular recebida da S. A. Philips do Brasil; Seguro,Sfoi ainda cientificada a Casa da chegada de um

exemplar de Lei de Orçamento para o exercício de �'YPIRANGA"
1950, recebida da Câmara Municipal de

.
Concórdia: ii CLINICA OB OLHOS - OUVI�OS - NARIZ B GARGANTA, ii

um exernplar da Lei que orça a receita e fixa a des- Edital N. 2.788 de 3-6-50 FOGO _ ACIDENTES -e- ii moderna e primorosamente instalada do ii
pesa pera o exercicio de 1950 recebida da Prefeitura Aquelino Balsanelí e TRANSPORTES - AUTO- .i:!::�. DR. SAO j,\'LLA A p...IN' 'i::I::
Municipal de Orleães e ainda a Lei que orça a re- Paula Bachmenn MOVEIS. ..s. "Y.&.

ceita e Iíxa a despesa pera 1950 de Gaspar; ainda ::iioiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' H CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS!!
um boletim informativo cooperativista. Lógo após, Ele, brasileiro, solteiro, ii BSTADOS DE SANTA CATARINA E rA�ANÁ li
foi cedida a palavra a quem dela quizesse fazer uso, lavrador, domiciliado e ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
solicitou e obteve-a o vereador João Lúcio da Costa, residente nesre distrito, em

..

,"

I
ii HORARIO : 0-2e 4-6 I 1 e - Hora marcada: 4 ii

O qua solicitou .ao sr. Presidente, que fosse dirigido
I
Ribeirão Molha, filhode::

::

novo Oficio ao sr. Prefeito, uedindo a este informar, Luiz Balsanelli e de Rosa É '...MA DOENÇA ORAVlsSIMA II • .Joinville - ii
t"

I
MUITO PERIGOSA PARA iii FA.

dentre poucos dias, qual a importancia gasta em Orella Balsenellí. MíLlA E PARA A RAÇA, COMO

1949 d E d I h
uM BOM AUXILIAR 'NO TRATA.

, a srre a rapocuzln o, pois que já à quasi Ela, brasileira, solteira, "'·"NTODÊSSEGRANDEFLAGELO

um mês, foi solicitado o mesmo ao sr, Prefeito, o domestica, domicihada e
USE o

qual deixou de informar a respeito, Nada mais ha- residente neste distrito, em
vendo a tratar, foi pelo sr. Presidente, designado a Ribeirão Molha, filha de

.

próxima 2a• feira, ou seja die 8 do corrente pera növa João José Bachmann e de

sessão e a Ordem do Dia constará de: 1a. discussão Matilde Paultna Bachmann.

do projeto lei que abre crédito especial de C $. I ••

6.454,60; 2a. discussão do decreto que abre crédito EJital N. 2.789, de 5 6 50

de Crê 20.000,00; e dlscussão do requerimento da Herald Gustavo Constante
Comunidade Evangélica desta cidade, pedindo uma Hesse e Ilka Bürger
subvenção ao "Jardim da Infancia Pestalozzi" daquela
Comunidade. Findo o que, foi pelo sr.:Presidente

declarada encerrada a sessão na qual falraram os

vereadores: Arquimedes Dantas, Augusto ôerrí, Max
. Thieme Junior, Carlos Rutzen,Willy Germano Gessner,
Frederico C. A. Vasel e Albrecht Gurnz.

• (ass) Luiz de ôouza
João Lúcio da Costa
Otaviano Tissi.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão Molha, filho de
Frederico Carlos Alberto
Vasel e de Elia Maria

:rrl=='==LAvAR='B=EM?'='=�==�:!'I: ;:�::�i���Si��;:iciri��:lr� I.vr.dora. domiciliada e

.

's f resl'dent� neste dl'strl'to, em re.sid.en_te neste distrito,.em
--------�------------...

. : Pois 8Im, (> se ôr com produto da .." Rb d P d f Ih

ii Os produt!:b�:C!l Apolo! II ��!����:hi fi�a d�e tf��f� d� ���Oust�SFi:C�:�' �I d: °LAONMJOOPHRIOGTUETEÜlnRADE SMEUISNFAILNHCOOSRE,A
ii

. fABRICA DE SABIO HA,r O LO" ii Bortolini Franceschi.
Clara Dumke. .' .

II \ de propriedade de Henrique Teodoro I! Edital N. 2.792, de 6-6-50. nh�ci�;�t;�: ��.d��,e��n��i Virmitugo
•

suave e de pronto

ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii .

efeito Dispensa purgante e dieta!

iii pa, grande durabilidade no U80, pelo seu ii Werner Karstens e passar o presente t'dital, que SERVE PARA QUALQUER IDADE, C@NFOR-

j •

t t t d d f b'
_ ..' Irma Fischer será publicado pela impren- ME 1

:i!i conSI8 en e me o o e a rlCaçao e uma :':i tó d
'
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ii' As marcas e ,8ao H lavrador, domiciliado e re- alguem soub:!r de algUl,n im-
vltara mUitas oeI)ças e poupara ln elTO em

!i encontradas em todas as boas casas do ramo. ii sidente neste distrito, em pedimento acuse-o para os
remedios
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�I Pedidos ao fabricante ii Ri,beirão das Pedras, filho fins legai!. Compre boje mesmo uma l.OMBBIGUEIRA

I: Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870 ii de Germano Karstens e de •

MINAlfCOBA para o Sf'U tilhinho.
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Camara Muhicipa I
Ata da reunião Ordinária de

4· de Maio de 1950

Ochelhio Furlani e

Mathilde Niemet

casar-se: \

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente nesre distrito em.

Garlbeldl, filho de Domin

gos Furlanl e de Angelina
Furlani

'

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste dlstrlto, em
Garibaldi, filha de- João
Niemet e de Rosalia ôla
wanitz.

, Ele, brasileiro, solteiro,
tanoeiro, domicilialtt:i e re":'
sidente nesta cidade, a rua

Benjamin Oonstanr, filho
de

'

Ricardo' Hesse e de
Helena Hein Hesse

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito, a

estrada ltapocú filha de
Richard Bürger e de Ida
Rahn.

MlLHÕES Edlrel N.2.790, de 6-6-00.

I Lino Floriani e I
Erica Kwiatkoski

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaiate, domiciliado é re-:

sidente neste distrito, em

Retorcida, filho de Luiz
Floriani e de Frederica
Voltolini Floriani.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente na Cidade de

Mafra, filha de Francisco
Kwiatkoski e de Antonla
Kseresik.

Edital N.2.791, de 6"6�50.

Ernesto Alberto Willi Va-
sei e Alizra Franceschi

DE PESSOAS tÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO

\
o Fi,adO, ° Baço, o Coração, o

EltomalO, o. Pulmões, a Pele

Produz Dore. no.Os.o., Reuma

tismo, Cecuelra, Queda do Cabe.

lo Anemia, e Abortos,
Ccnsulte o médico

�tome,o popular depurativo

ELIXiR 914
Inofensivo ao orcant.mo. Airada
".1 como um licôr. Aprovado co

mo auxiliar no traterm.nto da SI·

FILIS e REUMATISMO da me.·

ma orilem, pelo D. N. S. P.

II &.!
!!Q
"

T � �om�rcial LIda.
Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas' _.

Defezas Fiscais

Contratos - Naturall

seções -; Cobranças
Ser.viços Comerciais

.em geral.

CONTRA CASPA, I

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHA.
"(STULA.
Ú� C E R A 8
ECZEMAS
FERIDAS
DARTAOS
MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA,"
CONHECIOO I'IÁ 71 ANOS
VENDE·SE:: EM TODA PARTe.

fREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO 8UL

EDITAL
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que'
durante o corrente

mês de Junho ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na In
tendencia de Oorupä,
o imposto TerritOrial.·
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido

Imposto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jlI
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Mullicipal
de Jaraguá do Sul;
5 da Junho de 1950.

F'. VOSGERAU
Tesoureiro

DEORETO DE 31 DE MAIO DE 1950

O Prefeito Municipal de Jaraguâ do Sul, resolve:
'NOMEAR

De acôrdo com o art. 15, item 1, da Lei n.

249, de 12 de Janeiro de 1949:-
JOÃO TOSINI, para em comissão exercer o

,

cargo de Intendente-Exator do distrito de Corupá

Comunique- se

(ass.) Waldemur Grubba - Prefeito Municipal \
..........................................................................._

�
.

............................_
__

......•.•.............................. -

Dp.·LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal; Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
,

'

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
• I

'
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� Fabrica e Beneficiamento de Moveis

� Espelhos e Vidros para 'Janelas e Outros Fins.

.;'
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

I Colchões e Êstrados para .Camas, Etc.
Executa-se serviços de estofamentos em:

f;!ê ' rrolios, ónibus, automóveis etc.
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ii Rua r. Epitacio ressôo N. 756, ou na Serraria Retorcida !l
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Celso Branco
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1
DESPACHANTE ADUANEIRO iSÃO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO. - Telefone, 103 tRua �abitonga, 23 • Edificio Próprio
�

}
Despachos de. importação do extrangeíro e por cabotagem,

iexportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços

r
junto a Alfândega de São Francisco do Sul, são executa

dos com pontualidade e presteza, dispondo para este. fim

de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

f
dor F.stados Vizinhos.

�����

Dispõe d,e páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
'dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
d \ ruz, bem, como armazem para depósito de mercado.

rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

Encareega se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

I Localidades Brasileiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO xxx JARAGuA DO SUL - Domingo, 11 de Junho de 1950
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SANTA CATARINA -.

Bolos

mais/ôfos
Bolos

mors crescidos

.

não deve faltar em casa alguma!

FRACOS E ANEMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

bpregada . com iIi" la:

-To-sse�
Resfriado.
Bronquites
E.crofulos.
·Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
t UM eERADOR DE SAÚDE.

Vende-se
Um terreno com a área

de 19 alqueires; em Gua
bíroba-Munícípíede Gua
rapuava,
Sendo .prôprío para

plantações de .. sereaes,
contem maís ou menos

uns 500 pínheíros e 400
imbuias. Preço, 1.300,00
cada alqueire.
Tratar nesta gerência.

-[
,

*' T1lSSES r BRON.QUlTES'

VlftHO [ftfOSOTlDO
(SILVEIRA)

GRANOE TÔNICO

Bolos
mais macíos

I-((D §abã.�

Virgem Especialidade
\

dla CllA�' WETZEt llN,]]))lIJ§tIl�JA>l JJonIDlvnnne

(Marca Registrada)
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EspECIAI.! fOADE
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