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SERA DEMOLIDA
uma histórica fortaleza
em Recife
RECIFE, 15 - Vai s.er

demolida a velha e hIS
tórica fortaleza do Bu
raco, na entrada da bar
ra do Recife, que data
da época dos holande
ses.

ANO XXXI - JÁRAGUÁ DO AUL Domingo, 18 de Março de 1951
fazendo \ com que todas

Bta. Catarina - N. 1.634 as conduções andassem á
pinha Ioinville, nesse dla,
nunca viu tanta gente de

P., Alberto Jacobs uma só vez. A' noite, á
hora eprasede, locomoveu
se o povo em direção a

estação que os ,levaria de
voIta á seus lares. Em lá
chegando, deparou com a

noticia de que o trem

especial que havía sido
composto pare seguir á
Corupá fôra enviado á
São Franclsco do Sul,
ordenado pelos figurões
sediados no trem espe
cial. Assim, quasi uma
milhar de pessoas, viu-se
obrigada a esperar apro
ximadamente 3 ou 4 ho
ras, até que a 'composição
voltasse. E sem mals ce

remonta, fechou-se o gui
eher e o agente da esta
ção não dava informações
de espécie alguma. Lá
pelas tantas, apereceu o

trem normal, 'vindo de
Mafra e que se errazera
nó seu horário; o qual

, Faz anos amanhã o
por cúmulo dos cúmulos,

rev. Padre Alberto, vir- também foi largado em
tuoso vigário da Parõ- direção á São Francisco,quia, Para os católicos e ficando pois, a

'

messe
mesmo pera todos que popular sem uma restea
residem .ern este munici- de esperança pera voltar

J I
.

d d d Iot '11 pio, será certamente uma
para casa.' Novo avisoFoi preciso' oinvi te socre a e e. ornvi e se data de alegria e de ea- f' f' d dcomemorar o seu cenre- empenhava pera tarnbern

tisfação, pois o digno
OI a rxa o, marcan o a

néríc pare que se visse celebrar a magna. data, sacerdote têm sido in- provavel partlda para as

mals uma das esperacu- d?s 100 anos
. d� exísren- cansével noa seus atos 1,15 da manhã. A estação

lares mancadas dos men- era A publícldade do caridosos, sua vida de pequena e sem conforto',
tores de nossa estrada de evento colheu todo o es-

partor e seu esplrlto pro-
fazia com que centenas

ferro, cujos prodígíos de t�d?, ganhou os �stados gresslsra. Aí estão os
de pessoas ficassem ao

orientação a 'imprensa vlzlrihos,_batendo as p,?r- coléctos hospital relento, entre estes mu

curitibana tanto têm co- tas de Sao Paulo ê- RIO. _",..!. • .

e o lheres e crianças das
mentado. E os lamentos Mobílízou-se tudo quanto Sal�o Lorlsto ReI, obras maís variadas idades, mal
contidos naqueles comeu- fosse meio de condução, �evlda� ao seu t��blllho., acomodadas .

e vencidas
tários, na maioria iusfos, menos naturalmente, a.

Correio .do Po�� dese- pelo cansaço dé um dia
slnceros e construtivos, estrada de ferro , que, fe- 'la-lhe mUItas fehcldades. atríbulado, esperando pelo
obtinham o destino de chendo-se entre paredes, , prometido trem das nove.

sempre: a cestinha do não tomou conhecimento benefício, vantagens co- Enquanto isso, no trem

papel. Ainda ecôa nos ou não o quis, permane- merclels essas que carac- especial, fretado pela ad
tímpanos dos moradores .cendo completamente a- terizam e marcam os ad- ministração, tudo andava
do ramal São Francisco lheía ás ventegerrs co- ministradores de tarimba, sereno, Dormia-se o sono

do Sul, o clamor dos merciais que poderiam os homens de negócios. dos justos, índlferentes
humildes hivradores para resultar em seu próprio Tornou-se necessário que aos reclamos já desespe
que lhes fosse enviado a Comissão de Festejos, rados de todos. .0 qu�
meios para escoar a safra

I R I n f U 8 O R n H ß U S f n
requisitasse transporte, se via de moveI, era 'o

S
de seus produtos, de. fa- notadamente para os mu- guarda carrangudo a zelar

NOT I C- IA cil deterioração e que nicípios vizinhos, o que pelo sono tranquilo �o
I nte causa avulta I A d" por pouco nem se dá, seu chefe que, em lugaranua me

.

-

data de 25 o cor-
visto que a requisição de barofiar em mdciosRIO - Estão sendo 1 ciclone. A população foi dos

t
prej�jzo� e. ço�se- rente rigistiÍß aniversário não havia sido providen- travesseiros, devia estarchamados O's can'dI'datos' tomada de 'paAnI'co,' mas quen e CrIse no seIO ,es- natalicio ,do Snr. Irlneu '

d dI' b' cia a em tempo devi o. providenciando oaos exames de admissão as primeiras noticias, não sas co OOl�s o relras. Bornhausen;, ilustre go- Como a'e, vê, a burocra- transporte, lar&amente a-
ao terceI'ro ano da 'Es- houve vitimas. Dada a graVIdade a q.ue vernador do Estado. ,"" 'I'

, assume esse desleixo da cia entravando situações nunçiado pelas rádios decola Preparatoria' de Ca -x-
d
,. -

d R�d çomo as .que se expõe jaraguá e de Joinville.detés do Ar, provindos 1 FLORIANÓPOLIS _ O
a mmlstraçao a e e, o

nesta' coluna, pec,ando nos I Sómente ás 3 horas dad R F .. . caso agora,merece tarn-
e ecife e ortaleza, J�lZ �e DIreito d� Mu-I bem a atenção dos admi- n�ais "

elementares princi- 'madrugada, isto é, apósafim de se submeterem mcip�o de �B:peco des- nistradores municipais, pIOS que regem 'os em- 6. longas horas de espera,ás provas escrítas. mentIU a notJCla que uma
que se acham empenhll- preendores em todo o em march& de preguiça,-x- cent�na de homens pr�- dos em vêl' resolvido o mundo. SeÍ'ia faltoso si vinha, a estação o "tal"RIO - Não há mais tendIa ata�ar aquela CI- mais breve possivel, o fosse alegado a faIta de trem das nove. O povodúvidas quanto ã impor- dade catarmense. Segun- maior entrave que se lern condução, assim como de cansado, não respeitavatação de carne argentina do os boato.s, �sse. a!a- visto por aqui: falta de trens especiais. Houve, nada a não ser um can-

para suprir a falta de que
\
se d�stmarIa a Vlll - condução rápida dos pro- sim . . . .'. . .'. um trem tinho para deixar os os-

que se ressente o mer- gar o lmchamento de dutos de faeil deterioração. espeCial, ocUpado pela sos, surgindo daí a con ...

cado carióca. A Prefei- qua�ro pr�sos, acusad<?s Enquanto isso perdura, própria administração, fusão. Oito vagões I paratura jã entrou em 'en- de mcend.!arem a ma�rlz nova falta vtm se juntar, com guarda e tudo, qu� cêrca de mil pessoas,tendimentos com o Ban- de Xapeco, fãto ocorrIdo evidenciando o descon- desd@ 6a. feira, todo re- fazid cdm que não 80-
co p.o Brasil afim dê fi- hã pouco tempo. trole em que se acha a luzente e cheirando a brasse lugar siquer parananciar a operação, 'a - X-' Rêde, já nessa hora, aos I verniz ',' novo, permanetia resp�rar. ,Enquanto isso,qual atingirá 160 milhões RIO - Por um dos alhos dos menos atentos imóvel, no quadro, da es- em Mafra, inumeros va-de cruzeiros. ayiões �a .linha inte�na- a causa em apreço. M.ui· tação, óra servindo de gões achavam, se nos

-x- ClonaI, deIXOU esta cIda- to antes do centenário de leito, óra para refeitorio desvios por falta de onde
R�O - O Ministro da de, em companhia de sua Blumenau já se falava e e tambem para o "indis- os aplicar. O descaso

Justiça está, em seu ga- esposa, o dIplomata bra� éra do conhecimento de Mesmo para os que pensavel" jogo (proibido?) pelos que ainda mantem
bin�te, estudandoA a SO-I si�eiro Antoni!> l\:!e,nd.es todos dos preparalivos militam em campo polili- entre os ocupantes e os li estrada é completo.luçao que o Governo fe- Vlanna_ que val, VIa LIS- gigantescos em que a co adverso não deixa de gran-finos viciados da Não se olha pela melho-
deral apresentará ao ca- bôa e Paris, assumir o ser uma Clata que merece propria joinville. No mais, ria do transporte a não
so maranhense. O Minis- posto de Cônsul Geral do esp.ecial carinho. � que se via eram trens ser,' de quando em vez,tro Negrão de Lima já Brasil, no porto belga de será enviado a todos os

,
E que,' o iÍustre homem normais ou composições 'uma melhoria da já tão

esteve no Gabine�e do Antuérpia posição, para prefeitos americanos do politico catarinense, pelo feitas ás pressas, desti- recheiiJda tabela de pas-General Estillac Leal, ti- que f o i, recentemente Norte e do Sul. seu cavalherismo e pelos tuidas de qualquer como- sagens. E por falar em
tular..da Pasta da Guérra. nomeado. -x-,- seus dores e virtudes didade, assim como au- preços, nem 'aO menos
Nada pudemos, entre- -X.- , TOQUIO - As forças tornöu-se merecedor das sencia coml'leta de ilumi- houve redução para este

tanto, apurar sôbre o que HAVJ\NA - O Con- britânicas unidas a pri homenagens que lhe fo- mação em alguns vagões. grande março que foi o
se passou na conferên- gresso Nacional dos Pre- meira divisão de �ava. ram tributadas.

_

E como chegasse o tão Centenário de joinville.
cia de ambos. feitos, realizado moção laria n o r te - americana "Correio do Povo" ,as- esperado cel)fenário, mi- ,E o centenario que de-
,-x- em que protésta vigoro- ocuparam- as colinas es- socia-se a ela.:! 'e' apre- Ihares de pessoas puze- veria permanecer como

LISBOA - A Capital samente a (<<perseguição tratégicas que d{)minam senta os seus sinceros ram-se em demanda á um sonho mardvilholiO.,Portuguesa foi atingida a imprensa Argentina». Hongohon a oito quilo- voios de felicidades ao joinville, notadamente do- transformou-se em pesa.,
por um terremoto e um O texto dessa moção metro� de distância. aniversáriante.\ mingo, dia 11 de março, delo.

TransporteRamiro Emereaciane de Bananas
,';:�-,;�

Reassumiu a chefia do I Mas Ramiro Emereoía- Com referência a falta

I'ra que interes'd'a nesse

trafego do 3° .... distrito da no não conhece somente de transporte de vagões s�nti9.0 srs: Minist�oB Via
Rede de Viação Paraná- os problemas do trans- para transporte de bana- çao e AgrICultura .

_
Santa Catarina, com séde porte, é também um gran- nas, o sr. Prefeito Muni-

'

Ao sr: Governador Iri
em Porto União, o enge- de estudioso da economia cipal expediu os seguiu- neu Bornhausen, foi pas-
nheiro ferroviário Rami- agro-peouäria oatarinen- tes telegramas: sado o telegrama seguin- ,

ro Emerenciano. se. Ao diretor da Rede de te:
É uma noticia que en- Nos mesmos já publi- Viação Paraná-Santa Ca-I "N. 35 Rogo �. exeia.

oheu de satisfação não camos diversos artigos jarina, em Curitiba:, "N. intercederjunto �iIiistros
semente os exportadores sôbre a cultura do trigo, 34 - Rogo mais uma vêz Viação e Agricultura e

de São Francisco a Volta e outros cereais do norte atender, meu telegrama diretor Rede Paranä-Ban
Grande, mas tarnbem os e oeste catarinense, de número sete, de 23 de ta Catarina, sentido se

ferroviários em geral, pois autoria desse colega. Di- Janeiro deste ano, senti- rem atendidos requisiçõ
o nomeado, homem ho- zemos colega, porque Ra- do serem atendidas re- es vagões transporte ba
nesto, criterioso til justo, miro Emerenciano militou quisições vagões em Co- nanas neste município e

sempre f oí um grande desde, moço na imprensa, rupä, Nereu -Ramos, Ja .. Guaramirim. Essa falta,
colaborando em diversos raguä e Guaramirim, eu- além enormes prejuisos
jornais. [os exportadores e pro- economia catarinense, es-
Na Assembléia Legis- dutores estão sofrendo tá trazendo

.
desanimo

lativa, como já dissemos, grandes prejuízos. Nesta nessa importante cultura
foi figura de proa, já pe- data estou também ape- desta zona".
los seus conhecimentos lando sr, Governador pa-

,
dos assuntos da transpor- , _

tes e economicos, .oomo

retidão do seu carater e

cavalheírismo 'com que
sabia tratar.

'

Com a, colaboração do
deputado Konder Reis,
organisou o projéto do
plano de fomento agro
pecuário, ainda em, dis-

( cussão naquela casa do
povo.

A pedido

Triste Lembrança de um
Centenário Glorioso

Por todos esses méri
tos, somente temos a nós
congratular com a dire
ção da Rêde pela recon
dução de Ramiro Eme
renoiano para o seu an

tigo e destacado posto.

defensor da sua classe, a
qual serve, a mais de �O
anos.

Mais catarinense que
bahiano, terra onde nas- É uma mesmo um ace

ceu, conbece profunda- no feito pelo novo diretor
mente os problemas de as classes conservadoras
transporte em Santa Ca- e aos ferroviários que
tarina, sôbre os quais por melhores dias virão para
mais de uma vêz se ex- os que, necessitam da es
ternou na Assembléia Le- trada de ferro e dos que
gislativa, da qual foi um' a ela servem,

dos mais ativos membros.

N·OTAS &

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Delegacia' AOlUiar de Policia de Jaraguá do Sul Certificado de ��

AVISO
Proprie�ade ,

Cure seus males e poupe seu

ÇAMINHÃO bom dinheiro comprando Ba

I Aviso aos ínteressados, que esta Delegacia Perdeu-se um, com o FARMACIA NOVA Inspeção Je SaúJe - Época COlIJplementar
Auxiliar de Polícía, está procedendo o emplacá- n: 12.286. tend� já reque-

de ROBERTO M BORST Para conhecimento dos interessados da-ss
mento de bicicletas e veículos á motor.: reterente rído uma 2. VI,a do m�s' .

publicidade da circular recebida do sr. CeI. Chefe
o exercício do corrente ano. : mo, �or�ando sem eíeíto li que dispõe de maior sortímen-' da E. T./5a. R.M. e que é do seguinte teor:

r Os, interessados deverão apresentar no
"

ato a primeira. to na p�aça e oferece .seus artí
1. _ Afim de evitar que patríeíos nossos, por

d 1 t C t'f' d d P
.

d d MAX WILHELM gos a preços vantajesos; '

h' d
'

.

'd têrO emp acamen O, O er I iea o e roprie a e, ' descon eeímento e causa ou ma ver encia, ve-
a Matricula, a quitação com o I.A.P.E.T.C. e ta- Rua Mal. Deodoro - 3 Jaragua nham cometer o crime de insubmissão previsto
Ião de imposto da Prefeitura, correspondente o em lei, solicita vossa patriótica, valiosa e impres-
corrente ano. FRACOS E'ANÉMICO:::;I cendivel colaboração no sentido de avisar por to-

Os veículos a serem emplacados, 'serão sub- , Tomem:

C· d P
dos os meios possiveis, aos conscritos nascidos

metidos &. Vistoria a qual constará das exigências VINHO CREOSOTADO orralO O OVO no ano de 1932 e que tenham faltado a inspeção
previstas no Regulamento de Trânsito. . . 5 I L V E I R A • • de Saúde na época geral, que os mesmos devem'

,

O emplacamento encerrar-se-á no dia 29 de Imprsgada COII WU l1li: Bua MI. Deodoro, N.' 13� comparecer ao Quartel do 13 B .C. - Joinvile Sc.,
Abril do corrente ano. Tosses Telefone N' 39 _ C. Postal, 19 para Inspeção na Época Complementar

Os veículos não registrados até 29 de Abril
r G o L 2. - Estão incluidos no item anterior, todos

do corrente ano, ficam sujeitos a' multa, previsto Re.friad. ARA UA D SU
os conscritos especificados no item II, do Plano

no Código Nacional de Trânsito. Bronquites Santa Catarina Regional de Convocação e Seleção de Saúde.
Os proprietários ou motoristas, devem apre- E.croful.o,s. ASSII!TIJR.l '!NIJAL 3. - Os conscritos deverão ser embarcados

sentar na ocasião do emplacamento, suas carteiras - Convalescenças por essa J.A.M., de modo a chegarem ao destino,
- Nacional de Habilitação. VINHO"CREOSOTADO C�$ 315,00 exatamente entre 20 de abril e ,24 horas do

Jaraguá do Sul, í de-Março de 1951. É UM GI'RAOOR DE SAÚDE. ••••NTE, dia 3 de maio, pois, só neste período funcionarão
,

TE 'allt., "drt as Juntas de Inspeção de Saúde.OSMAR DUAR
4. _ O transporte será por conta do EstadoEscrivão

�:r �_�:� e solicita vos seja observadas rigorosamente as

·1I·_!l�·i!!IE"-!· , 1'_'!EE'!-"-:i_IIB!I!I'�!: Produtos : prescrições c'onsignadas nas l�tras F e G ite� X5!,: •_l II=-.. ..1IlIiõlIla "_._..._.

'li:: y

IFe'bras (Sezões, M�lârias, "'" ��AN TARTICA� F01���o IM�:ia P�d�:� do P.R.C.S./1951.

I.mpaludismo '. II (: ' � tras de folha flandres
Maleítas, 'I'remedeira ãl

I:
: Cheringas para enfeitar

- OURAM-SE RAPIDAMENTE COM - �I �Bebidas Boss LtdaJ bolos; outros artigos V.S.
,

�I
. . encontrará na

"Capsu las Antise�onicaa ::: �: r ) CASA REAL
Minancora' 11II1I!iI!EI1=:l!!l!l!!!!iIiii!!:':Eii!i!II!l=!!!i!!!il�C 1_::_11=1:_111

--------

Em Todas as Boas Farmácias

I m Dr. RENATO WALTER I E.preza de Transportes' "Freazel" S. A.

I É R I DI Assembléia Geral Ordinária
' um produto dos Laboratórios MINANCO A

.. _
M É D I C O, lI. São convidados os senhores acionistas a com-

I - Joinville - Bta. Catarina - '1-1'- CLINICA GERAL :.. C'RURGIA _ DOENÇAS I parecerem á assembléia geral ordinària á realizar-se
,

_.
.

'
_ ao dla 31 de Março de 1951 ás 9 horas ne restden-

_!=-m!���.l e=;:�!!IiSE.! DE SENHORAS - PARTOS g cía do sr. Germano Enke, á rua Epitáci� Pessôa n.

I '
'

_ 1'- ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- iii 258 em jaraguá do Sul, pare deliberarem sôbre a
.

O W Id' M· L II ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e III seguinte ordem do _dia; . _ _r. a emlro azuracllen '1"'1' .Inflamações: pore� r�umáti<Jls, artrite�s, lum- I 1. Apr��entaçao! dlsc:-ussao e aprovaçao do ba-
bagos, nevralgias, CIática. Abcessos, furúnculos, o

lanço, relatörio da Dlretorla e parecer do Conselho

1"1i infla�ação dos seio,s, dos ová�ios, d� próstata. I'ii Fiscal refer��te ao exercicio fi�do de 1950.
.11 Afecções da pele, fístulas, varizes e ulceras re- III 2. Elelção do.Conselho FIscal.

III baldes. Asma. afecções do estômago, -etc... 3. Assuntos diversos
:l, MASSAGENS ELÉTRICAS -'- Tratamento .::: jaraguá do Sul, 1 de Março de 1951.

I das Paralisias com reativação das funções I A DIRETORIA

,I·... Il!uscu}ares�,.e ,n�r�?s�s., i\trofi,as, fra_qu�8a fun- i A V I S O
. .. Cl_9naI �os �usculös em geral, da bexiga, or-

.... Achem-se a disposição dos senhores acionistas

I
gaos digestivos, etc... II no escritório desta Empresa, -na Avenida Getulio

_-------0' ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- :.:: Vargas s/n., os documentos' a que se refere o artigoCIRURGIA - ELETRO-COAULAÇAO I 99 do decreto leí 2.627 de 26 de Setembro de 1940.
iii BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta, e iii jaraguá do Sul, 1 ds Março de 1951,-
III infra-vermelho... II Alberto Roessle - Diretor Gerente

01-= CONSULTÓRIO _. R u a dos Bombeiros 1- Plermann Altbofl - Diretor Gerente
... (Jardim Lauro Mualler) esq. Rua 9 de Março

I das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas iii
.. RESIDÊNCIA - Rua Ministro Calogeras, 350 P.I
m Fone 305 - J O IN Y I L LE-S. c. II
['li '=;:_c:=U_"'-l!!!!l ";iII!!!�:!.

2

E_O I T A L
J. A. Militar de Jaraau_ do Sul

assinado HUGO SILVA
Chefe do E.T./5a.

Coronél
Jaraguä do Sul, 10 de Mar.ço de 1951.

Artur Müller
Presidente J.A.M.

�.I. 8E .a'8.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral, médico � cirurgia de adultos e creanças
- Partos ' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermiá - Bisturi-elétrico' o Electro-cauterização

,

:: Ráios Infra-vêrmelhös ê azuis.

NA FALTA DE
APPETITE

, Magresa
Cançaco
Palíicea
fraqueza

É iDclilpeDSaYea
o liso do

I

10 O O'L'II O
DE ORH

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

M,E o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre -hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANeOR! para o seu tilhinho.

f um produto dos Laboratórios Minancora
OINVILLE --

lU

:5
D

PBOD,UTOS DA:

Jndústría ae Caíçados
Gosc]ffi Innäos s Ao

.'
TOSSES 1 BRONQUITES

1� I BOI,BS BBro fule�ol
VIHHO [BU10TADO I Extra' oficial, Vo 1 e y e

=
(SILVEIRA) Juvenis tem sempre em

� GRANDE TÔNICO Stock a CASA REAL.

CASA DAS TINTAS
,

.
,

.

---.-_.'-'�----

SANfilJENOLA MAIS ANTIGA VASA Di ..OIIVILE

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua 'filial desta cidade, agradecendo
a prefe1:'ência que sempre lhe foi d _a d a e

continuando a disposição de sua amavel fre
guesia em Joinville, á !tUA DO' PRINGIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

OFERECE
Tintas para' Pinturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça, Água
Raz, Anelina para tingir Tecido� de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Óleo para soalho,
Massa para janela.

'

MATRIZ:

RIJA DO PRINVIPI, 860, - J O I N V I L E

LIDER DO COMÉRCIO DE, TINTAS

CONTE".'I

OITO H,I:. ;�1 E ��TO S iÔNiCaS:

A�SEI'JI�',TO. VAI'f.&\DATO,
FÓSFi,Hi:J, CALCIO, ETC

TÓNICO oa CÉS!8RO
TÔt� lC!) COS MÜSCW.AJS

I!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::=:::::::::::::::::_::::::••••::::::::::::::::::::�
i{ ,,!i
ii AUTO JARAGUA S. A.' !I

II o;����ria e �:�i::Ci';ORD· II,ii MECÂNICA AUTORIZADO ii
i! -- Rua Marechal De.daro - J A R A G U A DO SUL - ii
.. '1

ii Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii.

!.;!:,
- LaVagr:.':!��u�r��:=� �'3:e::' Acumu- 1.,1.:Esta oficina está iI;lstalada em condições

.:I:! para efetuar qualquer'serviço de consêrto ou .:I.:!reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
li como retificação de motores etc. . .

' ii

li TodQs os serviços são executados com ii
li esmero, por competentes profissionais e a J?re- U
!! ç<;>s razoáye!s:. Também dispõe d� sólda elé- ii

.... IIIII_IIJIIIII__�_MP i' trlca e oXlgemo. ,ii�_�_IILIM_�_HIIIIII!lI w .1 . , r"(;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::'l

0'3 Páli:iO$; í)ep21UP(l{'aá��
-tados, AnGmlcos, M<\sg Q�e«lam

Maglih., Cfl�:n",��$ r?�uiUeas "'G

, d'1cecerZ<l a w�ifi;;ação geral O

SANúUENOL

, '

c.n '!:='.!:li � HO
ii..... -.:II::

ii =
� ii

:.':.'ii.... IÔ
li -� u ii

ii ".._. �O) ii
:: � :g ii

!l c.n • ti: II
H CL) .. ta 1:1:!t� «'O
ii -CL) (I) � ii
::

S' • "C ::
••

O ii
'.:':: .. a'

..

� !!
ii .... Cl i:!,ii =--
::

'

JIIIIIIIIIII tiIIiI'J ta ::

li ..._ .. -E ii
I: � ,O) ii

ii< �II
i.i.": ,e ii
li ".._.
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ii
ii � ii
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CORREIO DO POVO DOMINGO, Dl..\. 18-3-1951

Artur Müller, Prefeito'Municipal de Jaraguá do
Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,

Oonelderando que pela' Lei ri. 36, de 3 de Màió
de 1949, foi declarado insubststénte o-decreto n, 84,
de 18 de Novembro de 1948, que encarregou a So
ciedade «Hospital Jesus dê Nazaré», da adrnlnlstra
ção dos bens pertencentes ao Municipio e que cons
tituem os ímõveís, utencilios, móveis e outros quais-
quer que de direito lhes pertençam;

,

Considerando que não mais convêm ao Muni-
Inclue em «Restos a Pagar» a quantia de clpío essa admlnlstração, de vêz que se torna ne-

Cr$ 5.600,00 cessérlo dar maior assistência as pessôas necessita-

Artur Müller, Prefeito, Municipal de Iaragué das do distrito de Corupä, decreta:
do Sul, no uso de SUliS atribuições. Art. 1. - À edmtnlstração dos bens petrlrnonl-

Faço saber que a Câmara Municipal votou e
ais que constituem o acervo do hospital municipal

.

eu sanciôno a seguinte Leí > de Co�upá. etualmenre admlnlstredo -pela S�ciedade
,

Art 1. _ Ficam íncluldos em «Restos a Pa- «Hospital Jesus de Nazaré», passa a ser, exercida pelo
gar de 1960» a quantia de Cr$ 5.600,00, devidos a: lnteEdente-Exaror daquele distrito, até ulterior delibe-

Escola lndustríal de Florianópolis.
,

' :1 raçao, - A' ,

Art. 2. - Esta Lei enrreré em vigor na data; Art. 2. - En9uanto nao for �xpedld� o regu ...

de sua publicação, revogadas as disposições em con-] lamen!o que �evera nortear a a.dmlDl�traçao, o que
. trário.

' devera ser feito destro de 60 días, ficam todos oe

Prefeitura Municipal de Jaraguá do ;Sul, 10: encargos sob deliberação do edmtnístrador.
de Março de 1951. ; Art. 3.,-: No regulamento. será assegurado a

Artur Müller .. Prefeito Municipal ; todos 0$ médicos promoverem Internamente de doen-
tes que estiverem a seus 'cuidados, uma vêz se res- �õiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõ_õiiiiõõiiiiõõiiiiõõiiiiõ"""õiiiiõiiiiõiõiiiiõõiiiiõõiiiiõ;;;;oJ!

,
ponseblllsem pelos pagamentos devidos ao hospital.

,
Art. 4. - Dependem de ordem expressa do ado

rn.���-��
,

ministrador o atestado de pobresa passado Pela au- ����

,AdiCiona q:��ti���Otr$�139,8:e 1950 a ' �C:���::c�o��:'�i���' o interna.mento �e �oentes com
, Fá�ri�a nn Fer"ramentas Anrl'nnlas'

Artur Müller, Prefeito Munlclpal de Jaraguá Art. 5. - Dentro de 8 días, sera feito O' levan- lJ HM IJ U
do 5ul, no uso de suas atribuições. \

tamento dos instrumentos, utenciHos, móveis, etc.,1
, Faço saber a todos O� hilbitllntes que a Câ- pertecentes ao patrimônio, do qual uma cópia será

'1lara Municipal v.otou e eu sanciôno a seguintp. Lei:- enviada ao DEEAS do Municipio.
Art. 1. - Ficam adicionados aos «Restos a Art. 6. - O regulamento a ser baixado, deverá

Pagar de 1960», á quantia de Cr$ 4.239,80, devidos prever a designação pelo Prefeito Municipal, de um

a firma H. Jordan S. A. conselho Deliberativo, que terá funções a serem fi
Art. 2. - Esta Lei entrará em vigor na data xadas no mesmo.

de sua public.ação, revogadas as disposições em con- Art. 7. - &te decreto entrará em vigor nesta
tráriO. data, revogadas as disposições em contrário. '

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 10 Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 12 de
de Março de 1961. ' ,Março de 1961. ,

Ar�ur Müller - Prefeito Municipal Artur Müller - Pr�feito MuniCipal

Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieraguä
do Sul, no uso de suas atribulções.

Faço saber que a Câmara Municipal votou e

eu senclôno a seguinte Lei:-
Art. 1. - Fica criada uma escola rnlxta íso- De ordem do Sr. Pre-

,Iada, na localidade de Ribeirão Correias" no 2. dls- feito Municipal de Jara-
tríro do Município. ,

guâ do Sul torno público 1:r1?t\\@!'@)����lS\t���I8o����(_ Alt

.
Art. 2. - Esse estabelecimento terá como que, durante o corrente 6.- · �.��;��;��.���;��.��;��;��;��;��l:!-

patrono o nome de «Humberto Campos»'. mês de Março a.rreca-
� Tosse �A'Sma Bronquite Rouquidão e Resfriados �

Art. 3. - Fica o Prefeito Municipal aurorl- da-ss na Tesouraria da � " "

Izado a abrir o crédito necessário para atender as Prefeit�ra Municipal de (@ TODA.S AS MOLÉSTIAS DO ßPßftftHO Rf�PIRßIÓRIO • �

despesas decorrentes nesta Lei, no corrente exercício. Jaraguã do Sul e na ln-

�
U U

Art. 4. - Esta Lei entrará em vigor na data tendeneia de Oorupâ, o • � Encontram' alívio imediato com O uso do �
de sua publicação, revogadas as disposições em con- imposto sobre "Industrias.

I' @)
trário. e Pr�f1ssies':, 1. seDlJstre. � D e o m. p a r á v e 1

IPrefeitura Municipal de [aragué do Sul 10 Não satIsfasendo o pa- � ,

•

deMarço de 1951. '

'

gamento no referido mês, � p I-I I d n
-

PI'Artur Müller - Prefeito Municipal �i?ará o contribuinte suo; I! uríl � nglou n U °Dcon Ileito a multa de 10% so-
• • I: L I: l:'sl:. �

brs o referido Imposto no
I

T

L E' I N 7 primeiro mês, sendo en- §), O PEITORAL MAI� CONHECIDO NO BRASIL
" Ci)

Cria Escola Mixt� ;solada ���l�t:n:e. cobrança jll4 ;t®®.l.®®l®®l®®4®®l®®l®�®i.®®l®@i®®l®�@Ji
Artur Müller, Prefeito Municipal de Ieragué Tesouraria da Prefei- fi

·

A·'do Sul, �ç�S:a�� ,���s aat3g�i��e�unicipal votou e �u;: !U��:;�l d�e �:;;� ,lgUriDO mlnCaDO A Comercial Ltda.
eu sanciôno a seguinte Lel i-: de 1951.

Art. 1. - Fica criada uma escola mixta iso
lada na localldade de Ribeirão das Pedras Brancas
no 1. distrito do Muníctplo.

' ,

Art. 2. - Esse estabeleclmento terá como

patrono o nome de «Vitor Konder».
Art. 3� - Fica o Prefeito Municipal autoriza

do a abrir o crédito necessário pera atender as des
pesas decorrentes desta Lei, no corrente exerclcio.

Art. 4. - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do 5ul, 10
de Março de 1961.

' .

Artur Müller - Prefeito Municipal

CCMfftA. CaSPA,'
QUEDA DuS CA-

RUOS .! DEMAIS

AFECCOES DO
.J

COURO CABELUDO.

. ,

réflilCO CAfiLAR'
POR EXCElÊNCIA

'PARA FE 'IDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
C o C E I R A 5,
F R I E I R.A 5,
ES P I N HA 5, E TC.

Cria Escola Mixta Isolada PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

IEDITAL
NUNCR EXISTIU IGURL

F. VOSGERAU
Tesoureiro

(National Bel/as Hess)
Vende-se na

Soe. Gráfica Avenida Lida.

Advoc:acia - Contabilidade - Segu,l'O.
, \

• Planos econômicos e contábeis de en
tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos.

,

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas .: Impôsto de Renda.

• Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para ,lançamentos relativos as fuzões,
encampaçõés, alterações emodificações sociais.

,

• Distratos sociais - Gancelamento de'
firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos s liquidações.

, • Perícias judiciais eextra-judíeíaís - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil
jurídica e fiscal.

'

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças -: Serviços eomer-.
ciais .em geral. •

.•.SUB�AGENTES DA COMPANHIA
NAOIONAL DE SEßUROS "IPIE.AN
GA": - Fôgo - Transportes - Aéidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis ;. Respon-
sabílídáde Civil - Fide!lidade. " .

Decreto ,NI 16

L E r N. 8

Bua Mal. Deodoro, 136 - CaiIa Postal, 19
- JARl&IÁ '00 SUL ---

L ,E I N. 9

DE

PEDRO BENGEL
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Damos a publicidade os
preços do arroz 'em di
versos municipios produ
tores neste Estado. ,Esses
preços que se referem ao
arroz em casca, foram
colhidos pelo sr, Prefeito
Municipal junto aos SallS
colegas. .

Timbó: Cr$ 55,00 o sa
co; Rodeio de 55 a 60
cruzeiros; Gaspar, 50 cru
zeiros; Guará-Mirim, 45
a 55 cruzeiros. Em 00-
rupá o preço continua a
variar entre 5ó It 60 cru
zeiros. '

Preço do Arroz'
,

ARTUR MÜLLER PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda.

!!!!!!!!!!!!!!C!!!A!!!IX!!!A!!!!!!!P!!!0!!!ST!!!A!!!L!!!,!!!1!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!A!!!!!!!dm!!!!!!!irt!!!i!!!s!!!tr!!!a!i!ça!!!-o!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! echal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39

ANO XXXI JARAGUÁ DO SUL N°. 1.634DOMINGO,18 de Março de 1961 SANTA CATARINA

LO'CAIS
,

Ve�de.se em Corupá
Por motivo de mudança para Porto Alegre:

Politicá Municipal. Em sua Prefeito Municipal baí- na Berta Zimdars Voigt 1 Bangalô novo, 5 peças, moderna construção,
ultima convenção, a UDN xou decreto passando á e séte filhos maiores. terreno 20X50 mts. Or$ 25.000,00. 1 casa com 6

aprovou uma moção de cargo do sr. Intendente- A enlutada familia peças' e 2 r.anchos, terreno 8 morgos, plantado,
solidariedade a aplausos Exator de Corupá, a apresentamos nos s os

árvores írutííeras Cr$ 26.000,00. 1 casa com 6 pe-
a orientação do governo admínístração do hospí- sentidos pezames.

' ças
_

e 1 rancho, terreno amurado, 60x60 mts., plan-
, do sr. Trineu Bornhausen. tal .do municipio naquele tações Or$ 60.000,00. 1 casa com 8 peças, terreno
Ao telegrama que comu- distrito, ato esse que vai Julio Ma"�z,zolli. Tendo sí- 36x70 mts., possuindo aos fundos uma casa com 4
nicou essa decisão o go- públicado em outro lugar do transíerído para a peças Cr$ 65.000,00. Todas propriedades nas prín-, Vende-se
vernador \ oatarinense deste jornal. A adminis- Coletoria Federal, de oípaes ruas de Oorupä.' Vêr e tratar em Corupá
respondeu nos seguintes tração vinha sendo ete- Itaíópolís, não podendo com Francisco Ferreira, Rua Nereu Ramos s/n. ou
termos: "Diretorio UDN, tuada até aqui pela So- fazer pessoalmente sua com Dejame Barbosa. Av. Getulio Vargas, 9 O O

Jaraguá do Sul - 351 - ciedade "Hospital Jesus despedida, vem por meio Joinvile
Muito desvanecido agra- de 'Nãzaré". \

desta folha, despedir-se --------
deço moção e aplausos '

,
-O sr. Prefeito saneio- de seus parentes, amí- filho do sr. Ignaeío To

orientação meu governo nou as leis que modifica gos e conhecidos e ote- maselli, residente em

aprovada convenção Mu- o Codigo Tributário e rece seus prestimos em Itapocusinho.
nicidal UDN .. Atenciosas cria duas escolas. sua nova residência.

- Di" - 20 transcorre
d

-

I' B
... Irene P. Günther Oficial do

sau açoes- nneu orn- -A CâmaraMunicipal, Casamentos. Realízaram- a. data' natalícía do sr.
h G e d " ' .

lti Registro Civil do rO, Distrito
I Artefatos,

de . Alum,inio,ausen- ov rna oro aprovou em sua ur ma se ontem na sala das Jnoceneío Silva, digno
-

ldíd 1 da Comarca [araguá do Sul. das melhores Fábri-
Visitas Dustres. De passa- sessao, presi a' pe o audiencias os seguintes' agent� ferroviári? na Estado de Santa Catarina cas do país, Bacias de
gem por Jaraguâ, pertna-

secretário Mario Nicolini, casamentos: Antonio Ja- estação desta CIdade, '

Brasil. todos os tipos e tama-
neceram algumas horas por unanimidade de vo- n,uário Goncalves c'om a j'p.essoa d.e destaque _,so- F b h Baterí Pt

.

t di' y a� sa er que comparece- n os, a erlas, ane-

entre nós os drs. Oswal- os os proje os e eis srta. Florentina Martins: oíal na VIda do municí- çam no cartorio exibindo os las, Bules, 'Chaleiras,
do Müller da Silva e que autorisam o empres- Alfredo Sehweder com pio. As inúmeras felici- d

'

id I I' C '

tí d llh d ocumentos exigrcos pe a' ei anecas e outros mais
Francisco Bernado Viei- Imo

.

e um rm ão
.
e a srta. Erna Minna Au- tacões que nesta data afim de se habilitarem pau tem para pronta en-

ra, destacados próceres
cruzeiros para pagamen- gusta Grõll e Rubi Erich ,receb�rá dos seus amí- casai-se: trega a CASA REAL.

do PSP de S. Paulo, e que
to das dividas do muní- Luiz Konell com a srta.: gos nao faltam as deste

vieram ao nosso Estado cipio e aquisição de Lia Maul. . jornal. Na mesma data Edital n.2.927, de 5-3-51.
----------

repreaentando o exmo.
camínhões. e que altera

. .
o sr. Edgar Piazera, con- Aldo Jensen é Freiberger e de Rosa Büt-

sr.dr.Adhemar de Barros,
o Codigo de Posturas. Aßlversános. Faz anos tador da Prefeitura Mu- Norma Alexandrini tgen Freiberger.

presidente do diretorio hoje.o sr. -Rodolfo Paulo nicipal e destacado es- Elé, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
Nacional daquele partido, Willy Voißt. Causou pro- Pereira, contador. do. portista, ao qual envia- dentista, domiciliado e re- lavradora" domiciliada e

-

d' funda consternação a Banco Inco nesta cída- mos nosso abrace de id t R' -d T t· , .

as comemoraçoes o de ao qual envíamos f Ií ld d
Y SI en e em 10 o es o, residente neste distrito,morte repentina do hon- e ICI a es flh d R d lf Jcentenario de Joinville. rado industrial em Rio no�so abraço de íeltct-

. I o e o ° o ensen em Itapocusinho, filha de
E como Jaraguá no da Luz, sr. Willy Voígt, dades. - Aina.a na-mesma data

e de] Berta ��ber Jen�en. Angelo Bonommí e de
passado,' foi próspero O extinto viera para _ Dia 12, do correu- fazem anos a exma. se-

E �, ?raSIlelr�, .S?ltelra, Ollvia Montebelli Bono-
distrito da cidade cente-

Jarag,uá a c.erca de 30 te festejo.u seu natalicio.', 'n,h.ora Dorothea Moeller, I rdeoSmI'deesntltCea'nedsOtma lOcII.ldlaaddae ae mini. 'I

náría, -fizeram questão os S W 11 MUI t d
visitantes, de conhecer a!l0s, constr�IDdo o pré-, o nr. I, Y r a �z�o I, v,'Ir UO�!l esposa o !3r. rua Mal. Deodoro da, Fon.

Edital Nl',2, 931,de 10-3-51.
nossa cidadee

dlo onde hOle funCIOna agente do ,"Corre10' do Fred�l"lCO Moel!er, ID-
seca, filha de Augusto Adolfo Antonio Emmen-

_
'

. • _ 0. Hotel �entral. P?ste.- Povo em Corupá: _

dustr181 !lesta, CIdade, a Alexandrini e de ('nara doerfer e

Em cpmpanfila"llo .� dr. r1o'nn�nte,' vendeu'-o e:-- i Emb01'81 tard�en;. S�. Maria Butschardt ,e ÂIêXálldrlôÍ .. ;.'� - '1.;,' .

IJéO'n-Hiä-.:'CoI'B8'lserr
Priamo Ferreira do foi dedicar-se a lavoura desejamos-lhe muitas fe- 'a senhorita C e c itl i a ..

Schinzel
Amaral e Silva e

....

do I em Rio da Luz, onde licidades. "Panstein, filha do sr. Edita� n. 2.928, de 7-3-51. Ele" brasileiro, viuvo,
sr. Frederico Schwartz estabele�eu' pequenas - Dia 14, o Snr, José José'Panstein. Luiz Crispim e ." industrial. domiciliado e

com quem viajavam, .es� industrias rurais. 'Pasqualini. Tabelião em Tambem na mesllla Adelina MartiIis residente neste distrito, a
tiveram em visita ao sr. Era de genio alegre e Corupá. data o sr. José Watiko Ele, brasileiro, solteiro, estrada Ribeirão Molha,
Prefeito Municipal, Artur c,om seus fil�o�, todos - Dia 15. a �enhora e a srta. Ar�ci, filha do opeI:ário, domiciliado e filho de Guilherme'
Müller' qUEl ausente, infe- amantes da mUSICa, fpn- Lorena MaUezz�b, -,espo. sr. Pedro Wmter. residente neste distrito, a Emmendoerfer.e de Ma-'
lizmente não poude re- dou 'o Jazz conheCIdo sa do Snr. WaldIr MaUe. D' 2 F d estrada' Nova, filho de ria Luiza Scharf Emmen-
cebê-los. com seu nome. zzoli. .

-

EIII� 1 o s,r. re e·
Jaão Crispim e de Maria doerfer.

No dI'a 13 do corrente, - Domingo pr,oximo, r�co ,Inger, armaceu-
C EI' b 'I

'. .

Com muito prazer, no tICO em Blumenau Dna da onceição Gonçalves. a, rasl eIra, VlUVa,
viera a Jaraguá, onde dia 25. verá passar mais ,... Ela, brasileira, solteira, domestica, domiciliadaentretanto, Correio do
subito mal o atacóu. uma primavera a galan- Laura B�ugnettI, -espos!1 d

,.

d
.

'I' d 'd t t'd dPóvo regista esse fato e
o te menina Anete MaUe- do !3r. VICen�e BrugnettI, omestlOa,. omlOi la a e e resl en e nes a CI a a,

apresenta, p'or seu dire- Transportado para side t C á res�dente neste disirito, a a rua Domingos da Nova.-
hospital, ali veio a fale- zzoli, prend'ada filhinha re n e em, úrup e

e, strada Nova, filha de filha de José Cornelsen e
tor" o agrá.dec,imento de �. d t S o sr Roberto M Horst

cer horas uepOls. o nosso, agen e nr.·
.

.

.' Guilherme�Iiano Martins, de Luiza Moréira Cornel-
que o municipio foi alvo. Contava 66 anos de Willy MaUezzoli a quem compete!lte f�rmaceutIcQ e de Ana Martins. sen.

Noticias da Prefeitura. O sr. idade e deixa viuva do- desde já enviamos nos-
e p�oprletârIo da Far.-

-, , sos parabens.' máCIa Nova, nesta Cl' Edital n. 2.920, de 8-3-51. Edital No,2. 9��de.13-3-51.���� - Ainda na data de dade.., . Pedro Kopeaki e Leopoldo. .u��lmg I e

Celso Branco hoje, festeja o seu
\

na-
- DIa 22. o �enIDo Hildegard Mayer Elfrlda Muller

talício a' senhorita 10- Helmuth H.erlg FIlho, e Ele, br,asileiro, solteiro,
landa Nicoluzzi, filha do a sra. MarIa Ruysam. Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, domiciliado e

sr. Venancio Nicoluzzi. _ Dia 23, o industrial fer�oviário, domi�iljado e residente em Rio da Luz,
_ 'Hermann Schultze, ,a resld�nte nesta CId.ade, a filho de Carlos Beling e

- Transcorr� amanha
sra. Martha Pedri, digna �vemda Angel<;> Plazera, de Ida Friedel.

a data natalic�a do sr.
Qonsorte do sr. Antonio fIlho. de Estamslau K?- Ela, brasileira, solteira,

José Bruner, dIgno con- Pedri, funcionário muni- peaki � de .A,_nna Juba domestica, domiciliada e

t��or do Banco de 1.�U- cipa], o sr. Alfredo Mo- Kopeakl.
. .

,

.

residente neste ditrito,
ritIba S.A. �m sua FIlIal

ser, residente' em Rio El�, �rasilelr�, .S?1telra, em Rio da Luz, filha de
de Rolan�Ia - Norte do 1')0 Testo e o

-

sr. Max lilo�estlOa, domlO�bada e Em,ilio Müller e de Alvina
Paraná. -?IDda. na. �es- Finkbeiner, motorista

reSIdente nesta.CIdad�, a Müller.

Dispõe de páteos para depósito de madeira ,junto ao qua' ma. o Jovem Nivaldo das Industrias Reunidas
rua Abdon Batista, fIl�� E para que chegue ao co.

dro d� Estaçio e nos trapriches de embarque da Ponta MartiDês. Na mesma data Jaraguá S A de Hans Mayer e de LIlI
nhecimento de todos, mandeida Cruz,. bem como armazem para depósito de mercado· O jov m Repato J. Wun-

. . Kellermann Mayer. '

rias em geral, Junto aos trapiches de embarques na cidade. derlich, filho do sr. _ Dia 24 o industrial .

passar o presente edital que
\

i
Paulo Wunderlich, o sr. João Emmendoerfer-, o' Edltal."n. 2.930 d.e 9-3-5,1. será publicado pela impren

Encarrega·le de
I

Emharques de Madeiras de outras
,João Ronki, comerciante sr. Alfredo Janssen. in- Fredol�n, F. Erelber��r e sa e em cartório onde será

Mercadorias para o exterior do, Brasil e
. � MarIa A Bonomml aHxado dUIante I 5 di�s. Si

'

em Luiz Alves tambem dustrial nesta <!idade, o
.

,Localidades Brasileiras { nosso agente.
'

sr. Alberto Roessler, di-. Ele, brasileiro, solteiro, alguem soub�r, de algum im-

. , 4 Na' mesma data o sr. retor da Empreza Fren- motorista, domiciliado e
pedimento acuse-o para os,

Despachaute das prinCipais .fi�mas do Estado

e� Alfredo .Lange, residente zel S.A. e a srta. Elem residente neste distrito,
tins 'legais.

l:stados VIZinhos.
, em Corupá e o menino Adeli Andersen, filha do em Tres Rios do Sul, fr- IRENE PEDRI GÜNTHER

�� José' Candido Tomaselli, sr. Jacob Andersen. lho de Pedro Francisco Oticial

Vende-se uma bicicleta
de senhora,motivo viagem
preço de ocàstão.

'

Informações com o sr,
José Rank.

Estrada No v a

Jaraguá do Sul8 r G I � TH� C I � Il

, I

DESPACHANTE ADU.\NEIRO
SÄO f"RANCISGO DO SUL .' S"nta Catarina

Caixa Postal 35 • End. Tel. cBRANCO� . :telefone, 03
Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

Despachos de importaçio do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem COIIIO todos os servi996
junto a alfândega de�ão Francisco do Sul, são executa·
dos com 1'9ntualidade e presteza, dispondo para este ,fim
de uma orgapizaçio perfeita COM esctitório' e técnicos.

Ila\VaIDldI ((}) cóm sa1bãl.(()) (Marca Registrada)

.Virgem Es,pecialid�de
di CiA�'WEIZEl llNlli)l(JSIlllAl =' JOllIDlYllRie 9-�yIRCtAt

. '.

ESPECiAlIDADEeconomisa·se tempo e dinheiro

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


