
Te Iégrafos Ficará consideravelmente
.,
,'. .' ,aumentada a capa.cidade

Inauguração do novo prédio
Conforme tora anun- Souza, que historiou o serviços ao município e I ar do sr. Ministro da

da Usina do' Bracinho
)! ciado realísou-ss domin- es.tabeleCIme.nto da agên embelezar a cidade. Viação,

-
.

,

últí
qua nao poupou Instalação de mais duas unidades hidro-

-go tímo a Inauguração CIa do correio local em Por ú1timo usou da esforços para dotar o elétricas _ Beneficiado todo O Norte ca-do novo prédio dos t903, da qual foi agente palavra o sr. João AI- E t d 7
•

. 'J seu s a o com os 4-' ,

I
. .

d
.

b
.

correres e. telegrafos o se. Schneider. Referiu- cantara da' Cunha, ex- novos prédios que tí- sarmense -.' meia �s, �am. e111, os s�rvlços
nesta cidade. ' se depois ao estabeleci- diretor, que agradeceu nham sido inaugurados. da linha FlorIanopo"hs-JaraguaPouco antes dás 15 mento da repartição as referencias a ele
horas, chegavam ao telegráfica" em 1928 feitas e disse dos esfor- Após esse discurso foi. Sob a presidência do ao maquinário encornen

município' os snrs, Dr. resaltando a coincidenci� ços do engenheiro pa- oferecido aos visitantes sr, Arnoldo da Luz, reu- dado na Suíça e destina

-Joél Vieira de Souza, de que, alí também tricio dr. Libero de Mi- e autoridades uma taça nlu-se há poucos días, o do à referida Usina.

Diretor Regional. sr. fora a inauguração feita randa, destacado auxili-I de champagnhe. -
Conselho Consultivo da A querte e trlrlma pres-

João Alcantara da Cu- pelo sr. ArturMüller en- ,Elllprêsa Sul Brasileira ração, a ser paga, ven-

nha, ex-diretor e os tão intendente dist;ital de Eletrecldede S. A., cer-se-ä em fins de De-

diversos. chefes de ser- Resaltou a óbra admi� N t & N tícl I
convocado por sua Dlre- zembro proximo. Pal'a

viços dessa importante nistrativa do seu ante- O as O IC Ias to�ia,_ pare tra�ar da em- esse pagamento' a . Em-

repartição Federal. cessor; sr. João Alcan- phaçao da Llslna do Bra- prêsa vem tomando as

Recepcionados pelas tara da Cunha, que Rio. - ApÓ ter assís- Oida�e do Salvador. 8 cin�o, cuja capacidade necessárias providencias,
autoridades locais e re- iniciou a construção de tido as manobras finais _ Com a venda de sera aumentada em: . • . como. também pera

:

as

presentantes do comér- 7 prédios no Estado conjuntas, do Exército, d-ezenove mil sacas de 2Q.000 CY. com a ISf�la- obras civis tndlspenséveís
cio e indústria bem tendo também palavra� Aviação. e Marinha, o cacau' para a Argentina, çao de !DaIs d,u�s unlda- e pera a instalação do

como pelo povo, iniciou- de. elogio aos seus Presidente Vargas foi realizada ante _ ontem,
des hldro-ele!rlcas. <? novo maquinário, de mo

se logo o áto oficial da dignos auxiliares de homenageado com um foram bastante aliviados Conselho depols d.e _ouvir do a aparelhar a Usina

inauguração, tendo o dr. admínlstraçãó e aos do churrasco dado pelas os estoques do produto.
e aprovar a exposlçao. do do Bracinho com mats

diretor regional convida. serviço em Jaraguá, classes armadas. Diseur- As entradas de cacau
sr. Gustav? Stamm, dlre 20.000 CY, alem doe 7.000

do o sr. 'Artur Müller, I tendo a frente o agente sou o gal. Zenobio da da- nova safra continuam lor comerciel da Ernpre- de�que dispõe. atualm�nte.
representante do sr. sr. Erico Doubrawa. Costa, comandante da .escassas, o que se ea, s.qbr� o m�gno p�o- ,:,om essa ínsteleção e

Governador Iríneu Bor-I Em, seguida usou da la. Região Militar. Em atribuiu as perdas cau-
blema (Ja energia el�trlca I maIs. <? forne�lmento .de

nhausen e Prefeito Mu- palavra o sr. Prefeito seu discurso, o general sadas pela praga eha- na zona Norte Cal�rl��n- energia pela h!1ha Florla

nicipal . para cortar a Mun!cipal, que disse da Zenobio advertiu que já mada «podridão parda» �e e de louvar as

IIllcl�-1 nopolls -Ieraguä,
com �s

Iíta simbólica e Iran- satisfação que' tinha em se ouvem, .ao longe, os e agora pelo sól exces-
tívas do Governador Iri- estu�os levados. SI ,:fello

. quear a entrada no estar presente aquela clarins anunciando a sivo.
neu Bornhausen, constan- e �e pronta realização e

novo prédio. solenidade, enaltecendo guerra que se aproxima -x-
res do trab�lho �presen- c.uJos. ,serVIços �r�p�raló-

Logo em seguida, o os serviços prestados ao x

.

S. Paulo. 8 _ O Tri- tado pela Direrorie, pro- nos Ja foram ínlclados,
rev. Padre Meoller, 0-0· pais pela importante Cairo. 7-_ -O Govêrno bunal do' Jarí condenou �orcionou meios n� sen- ficará o .Norte Catarinen-

adjutor •
da Paróquia repartição e congratu- Egípcio dirigirá uma Teodoro Trfbutí a 40 tido d,e. ser rem�tI.do o se servldo por

, algu.ns
procedeu a benção, finda lando-se pela inaugura- nota' de protesto . às anos de prisão por ter numerano necessano, de anos no que esta sena

a qual usou da palavra ção daquele prédio que Nações Unidas, em que tentado assassinar o ca- C�$ _3.000.000,00.- rres mente emp�nhado o Go

o dr. Joél Vieira de vinha 'prestar graudes o Egito declara que não' s-al Salomão. 'e Rosa milhões de cruzeiros - vernador lrlneu Bornhau-

pode ficar indiferente às Gorzuzi, por, víngança, pera o pagam�nro da �er-,I serr, .

.-

" '.."

violações de suá sobe- pois fora despe(Jido do celra prestaçao r�lalJva (Transcrllo do J. de JOIßYllle )

Cartas & Consultas rania pelos ingleses na emprego por Salomão
zona do can�l de Suez. por ter reassumido o

G.l. • Jaraguá. A determinação da Preféitura, -x- cargo 2 dias depois de
mandando cumprir o di�positivo do Código Tribu- Porto Alegre. 7 - ter gozado as férias.

.
tário que veda a mótança de bezerros sem previa Faltando apenas dezes- -x-

licença, é uma medida necessaria à defeza da pe- ,se.te urnas para_ o tér- Paris. 7 Foram
cuária. Em 11 anos, o municipio que é essencial- m��o _ da apuraçao .das eleitos vice - presidentes O deputado Oscar Da
mente agrjcol·a e tem na indústria de laticinios a elelçoes �esta CapItal, da Assembléia Geral da Nova, recebeu do sena.

sua grande f.onte economica, tanto qu� produzio em os resultados são os ONU os delegados dos dor Ivo d Aquino, o

1950 mais de 9 milhões de litros de leite, mais de seguintes.-, para prefei I
Estados Unidos,. Ingla- seguinte telegrama: -

200 mil quilos de manteiga e mais de 100 mil de to: Meneghetti, do PSD., terra, Rússia, França, "De acordo com o pare
queijo, teve apenas um aumento de 800 cabeças de com 40.791 votos� Leonell China Nacionalista, lu- cer técnico, conforme

gado. Com a alta de preços dos couros de bezer- Brisola, do P.T.B., com goslavia e Iraque. '. comunicação que recebi,
ros, (mais de 100 çruzeiros) a carne a seis ou sete 40.031 votos. Para vice- -x-· o sr. ministro da Agri-
cruzeiros e o aproveiramento do leite, exisle' uma prefeito:- Manuél Var- Cairo. 7 �". A Secçíio cultura permitiu a libe-
verdadeira devastação nas crias, mesmo nas de gas, do �,T.B." com do Ministério do Exterior ra<�ão· d'o estoque . de
melhor raça. Houve uma firma aqui, que comprou 39,662 votos; Fonseca de egipcio recomendou que banha colonial, atual
em um mês, mais de 5000 couros, entre os do mu- Araujo,

. do P.S.D., com este· pais aumente seu mente' existente, medi·

nicipio e de fóra. Em levantamenlo mandado fazer 38.330 votos. comércio com a Europa ante ..atestado. Será

pela Prefeitura constatou que até os bezerros das - x - Oriental, comunista.
.

também permitido bene-
zonas de estacionamento de reprodutores de pur a ficiamento da banha,

. sangue, eram aliatidos. E sabe para onde vão esses Dorme hi cem dl"l' agravando-se seu esta.do colonial, através da
couros? Para o estrangeiro, os paizes onde a ma- U U UU de maneira inquietadora. fiscalização do Ministé-

tança de bezerros é rigorosamente' prpíbida. Não
Roma. 7 _ Uma mu-

Os médicos ainda não rio
.. E!m a�bos os: �asos

.

será ,essa matança desenfreada é uma das causas, Iher dorme há cem dias estabeleceram
_

a causa o MIDlstérIO permItIrá o
.

talvez a' maior da diminUIção da produção dos pro_,. H' B é
.' de seu estado. consumo daquele pro-/dulos laticinios e da falta O'eral de O'ado n'O Brasil? no ospItal de r sçla'l duto em todo o territó- ACI'denle Falai. D' 8 d

C> ö Trata-se de uma en-. .
..'

. la
.

o

Pense bem o missivista e concluirá que a me-
fermeira de 35 anos _I. ._

.

rIO naCIonal!
.

_havendo, corrente, o menor �elDz
dida da Prefeitura foi de grande alcance economico Candida' Soncini, qpe

hr 'cJi�mis O CirUUeirO apenas, rest�Içao quanto �ath, de, % anos de Idade
e interesse da coletividade, que ,deve estar acima

indo visitar uma pe&iSOa
LIli lIu u

.

U à. expo�taçao para {) fIlho de
.

Roberto Kath,
dos que apenas veem no caso o interesse monetá-

amiga em Melcoma, foi S. Francisco da Calí-. elStrangelro. . .. quan�o brlD(}ava em c?m
rio pessoal. presa de grande lassitu- fornia. 7 � A guarda

Foram
_

aSSIm a�eltas panhla de outras crlan-

A. G. - Corupá. Salvo outra interpretação,
-

pensa- de terminando por
.

cair costeira anuncia que
as suges�oes que fIZ no ças caíu num tacho de

mos que o salario minimo para ser convertido em em um s'Ono de chumbo. -está compietamente en- Senado, lDterpretando os agu� ferv�rído, tendo

horas, deverá ser dividido por 30 dias e estes pelas Não conseguindo des- volvido em chamas o apelos dos pequenos q�elmaduras graves e

8, horas de trabalho.' pertá-Ia depoIs de mui� cargueiro «George Wal. prQdutores.
_

vlI�do a falecer horas fle-

tas horas. seus parentes ton», saido a dois dias Congratula me preza- pOlS•

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

chamaram um médico, de Portland, com um
.. _ _._ � - .

fr!t"···········_·
.. ····.._· ·········:

.. ······_············· ..····· .. · __·······�···············__· ..

····\�:ii que também não conse- carregamento de trigo :;:�;_
_

:.::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.�::::
'

.•
iI e•••lle Be 5

•
.5.. guiu

tirá'la do sono. destinado a socorrer a e.RRII ".'.t II
I Transportada para o lndia. A' tripulação des-

.li' A§SIN�TURA PARA. :t95� .;�.i hospital dorme ainda ceu para as baleeiras. A Gerencia avisa aos seus asei- II
Todas as ,peliisôas que tomarem nantes que estão em atrazo com suas ii

, iii! uma assinatura anual para o ano' de .:1.:1 O Senador Carlos Gomes agradece assinatúras, para nos remeterem com ii

,1952 receberão desde já e, gratuita- brevidade.·' ii

il mente,. o "Correio do Povo", até fim de ii
.

O sr. Senador Carlos 'Gomes de Oliveira,
ii

.. Dezembro de1951" ii Outrossim, comuniéamos aos n05- H
ii

. ii, agradecendo a remessa de exemplar dos Anais, da:: sos assinantes de fóra da séde e, aos ii

iI A OERENCIA II ta. Reunião Econômica do Norte Catarinense, en- H de outras localidades, que poderão fazer li
Ü

" Façam seus anúncios de felicita- ii viou ao sr. Artur MUller O seguinre telegrama: Se- ii a remessa da importância pelo Correio, ,U
:: g nado Federal - Rio - 5. Agradecendo remessa anais ii podendo para isso deduzir as des'pesas 'u

!! ções de Bôas Festas e Feliz Apo Novo. Ii Reunião Economica, congratulo me promotores cer- ii postais. '

.

ii
iL .

n8E!ta folha. ..H tarne pelo exito soa realisação; cujos anais são ii ii

.N\\••••••••••N �••••.,. � _ •••••••••_ _ __•••••••_((.. precioso subsidio 'nossa ação pública. ::::...... ,-;=
...................._••_ ••••••••••, _ _••••••_ _.. ' 1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::;::::::::::::=-=_ ••-::::::=::::::=::

Dire-tor: AR'.r:_UR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gcáfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua �arechal Deodoro da Fonsêca, 136 --

_
Fundado em 1919

.

-- TELEFONE N•.�9
ANO XXXII "- JARAGUÁ DO RUL Domingo 11 de' Novembro de 1951 Bta. Catarina - N_ 1.667

Correios e

Correio do POVO'
.
Rua MI. Deodoro N. 136,
Telefone N' 39 - C. PostoI, 19

JARAGUA DO ,SUL
Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 35,00
GERENTE

PallliDo Padri _

o estoque
colonial

Liber�ndo
banha

/

do amigo pelo êxito que
teve sua iniciativa pa
Asse'mbléia Legislativa
e que tive a satisfação
de amparar. perante as
autoridades federais.

Minhas congratulações
se estendem a todos .os
srs. deputados, que com

tão elevada. visão em

beneficio dos interêsses
e economia catarinense,
deram apoio e autorida
de àquela iniciativa.
Cordial abraço.

(Ass.) IVO D'AQUINO".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eod!!:!r�! �:::::i�.aM:':'��: de ·,:,:f:i:rE:;;�=s�i'=�����:��!:;d;;d;'=S�A��.:i·,!:! V20e.P��8;0-Sm;2r�,inn�alfers�etilrna�d�aa�l�tãa�_Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
utanta" Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...:: P Ó di' ti t í I'

.

t os em e t .U ii ara a n ssa S In a reguez a nJ?-O em soque. pocuzinho com casa deFaz saber a todos os que o presente edital de

.i:::i';:::.i Uma linha completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa moradia.'primeira praça, com o prazo da vinte dias virem, ou
rotação, de 1 a. 97 HP, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS QE MEDI- Servido com 2 ricosdele conhecimento tiverem ou interessar possa, que, ç O B b d é'

"

dü
..

ARTIGOS ELETRICOSfindo 'esse prazo, hão de ser arrematados por quem :::.:1::.
A - om as para uso om stico e fins In ústnais: ribeirões que atravessa o

PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- mesmo.
.meís dér e maior lance oferecer, em frente ás portas

:.:. OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de Tratar com JOÃO H.do Edifício do Forum, no dia 23 do corrente mez,
h d AI ii uz -e força de qualquer capacidade.

.

ROSA em Corupá (Es-as 10 horas da manhã, os bens pen ora os a ex:: A nossa seção de instalações atenderá com presteza e qualquer pedido de tação).Kiihn, na ação executiva que lhe move Guilherme ii instalação de luz e força.
M���I�� IT��x�e�::�f::::inc��;i;ta com ai devida er- \�:::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.:::::::::�} �����
mação, avaliada em e-s 1,600,00. 2,) - Um banco ��: s�i:h:r�les c:m8�ict� s::de marcineiro, tamanho grande, avaliado em Cr$
1.400,00. 3.) - Um motor da marca Arno S. A. In
dústria e Comércio - São Paulo - n. 0137432 - Tipo
c. 43 • H.P. 3, rot. 1440, Wolfs 220/:38,0 . AMP. 8,7-
Indústria Brasileira, com a respectiva chave, avalia
do em Cr$ 7.500,00. 4.) - Um.martelo grande,

. movido a energia elétrla, com os . respectivos ape
, trechos, polias, rodados de conrrapezo, etc .. , avaliado

Iem Cr$ 3.500,00. - Total Cr$ 14.000,00. '

Cujos bens constantes do auto de penhora e.
auto de avalleção de folhas da referida ação execu
tiva, será levado em hasta pública de venda e arre

matação em primeira praça, pelo preço da avaliação,
isto é, Cr$ 14.000,00 (quarorze mil cruzeiros). Assim
será o referido bem arrematado por quem mais dér
e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar acima
mencionados, podendo os mesmos· serem exa
minados por quem interesse tiver no lugar onde se

acham situados, isto é, a rua Exp. Cabo Harry Ha
dlich, em a oficlna do executado, nesta cidade, E,
para que chegue a noticia ao conhecimento de to
dos, se passou: o presente edíral que será afixedo as

portas do Forum, no lugar de costume e publicado
pelo jornal local «Correio do Povo». Dado e passa
do. nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos sete dias
do mez de novembro do ano de mil novecentos e

clncoenra e um. Eu, Ney franco, escrivão o subs
crevi. (a) João Marcondes de Mattos - Juiz de Di
reito da comarca. «Está conforme o original do que
dou féA. Jaraguá do Sul, 7 de Novembro de 1951.

O escrivão - NEY FRANCO .

-

PA R A F E R IDA S,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
C O C E-I R A 5 I

FRIEIRAS,
ESP I N HAS, ETC.NUNCR EXISTiU IGURL

..

FARMACIA

4 que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragua
�..

NOVA
de ROBERTO M BORST.

Uma chapa de cami
nhão n. 6-05-18, no dia
29 de Outubro, no trajéto
Iolnvllle Corupá. ,faz saber a todos os que o presente edital de

c"----=======�l'Gratifica-se a quem en- ""

leilão, com o prazo de - vinte - dies, virem ou
tregar,dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, que, Alberio Morelli n Vendem - se IIfindo' esse prazo, ha de arrematado por quem mais RETORCIDA.' II

___...,."..,...,,��

"dér e maior lance oferecer, em frente ás portas do 1", Por motivo de mu- "Edlficío do Forum, no dla 26 de novembro vindouro .______ dança, uma casa de
as 11 horas, o imovel penhorado a Luiz Buzzi, nos J' material, e um motor ',(autos da ação executiva que lhe move Luiz Viviani, I marca D,.K.W. Por
b lf,t TOSSES t IROIIQUITES t

,aa aixo descriminado:- n preço de ocasião. ,1.)- Um terreno no logar braço do Norte, distrito VIHHO [ftUSOTlOO n Tratar com o sr. nde Massarendube. municipio de Guararriirim, desta
(SILVElRA)'1 Arno M,üller. 'Icomarca, parte do lote n, 32, com a área de 211,000 GRANDE TÔNICO

(!J====::=:::=::=:;::=:::::::<!>mS2" confrontando ao norte com terras de Arrisio
Baruffi, Wanda Eceel e Germano Maiochi, ao Sul

.<,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::....::::::::::::::::::::::::::::::::::;'. ditas de loaqu lrn Dalcastegue, ao Leste com terras dati
'

, ii Linha Patrimonio e ao 'oeste com a Estrada Pública!! AUTO JARAGUA S. A. ii registrado' no livro 3-F, a fls. 183, sob, n. 13,117, emli Indústria e COrnércio ii data de 23 de julho de 1951, do Oficial do Registro

.1.1 OFICINA Serviço "FORD" .1,1 Geral desta comarca.-
,

.

IMECÂNICA AUTORIZADO Assim será o referido imóvel arrema�ado por quemii
, ii mals dér e maior lance· oferecer, no dia, hora e lu-ii - Rua Marechal Deodoro - J ß R ß G U A 00- S'U L - ii gar supra mencionados, podendo o mesmo sei exa-

••:::!j'.:� •••::.i ....:i minado, por.quem Interesse tiver,'em o lugar cinde sePôsto de Gasolina - Depósito Je Lubrificantes acha sltuedo, no distrito de Massaranduba. - E pare
..

• Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-
.. que chegue a notícia a' público e conhecimento deii ladores e Consêrro de Pneus. i� todos se passou o presente edital que será afixado \li- I;sta oficina está instalada em condições �j. as portas do Forum, no lugar de costume e publi-

ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou cedo pelo jornal local "Correio do Povo". Dado e

i::!�:.i reforma em seu automóvel ou caminhão, bem passado nesta cidade de Ieragué dó Sul, aos trinta
como retíflceção de motores etc. . .' I díes do mez de Outubro do ano de mil novecentos

Todos os serviços são executados com e cincoenta e um. Eu. Ney Franco, escrivão, o Encarrega se de Embarques de Madeiras de outras {ii esmero, por competentes profissionais e a pre-: subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos, juiz de Mercadorias para o exterior do Brasil e 4ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- Direito. Está .conforrne o original, dou fé. Localidades Brasileiras

iir trica e oxigênio. :1
J' d S I 30 d O t bro de 1951\�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::.::::::::::::::::Y aragua ou, e u u, .

Despachante das principais firmas do Estado e

�

� ,�,==,==,===;"=�"::::::,:=:��==:::=,,,,I�
c'

Liqui�ação Anual de Teci�ós ::!,f .It BElfllO IUtU.SEI!!· 1.1.:'formado pela faculdade de Medicina de Porto AlegreI I
-

li ii
==D=E=1=5=-1=0-51 . A 30.11-51

i: Operações - Doenças de Senhoras -. �iClímca Geral - Parto sem Dôr ii
Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa li .

Consultório e Residência: H c O N T E "':1

Jaraguâ do Sul - Rua Benjamin .constant ii OITO ELEME,�tOS lÔtÍlCOS:
.,.,__

...... P.R..EC.O.S.DIIE_IS••S.O.M.8R.ß.R.·_T.J••_' V l.�::::::::::::::::::::::::::::��::::::::�:::::::::�:·::�::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::l)

IMEX lNTERNACIONAL LTDA.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 141 - Jaraguà .Jo ul

Edital de leilão
O Doutor João Marcondes de Mattos, jniz de Direito
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado>' de Santa
Catarina, Brasil, na Forma da Lei, E:rC ...

Pepdeu-se

Celso Branco
DESPACHANTE ADUANEIRO

. -sxo FRANCISCO DO SUL • Santa Catl\rína
Caixa Postal 35 - .End, Tel.•BRANCO> - Telefone, 103

Rua Babitonga, 23 - Edifício Próprio
.

Despachos de importação .do extrangeiro e por �abotag�m,
exportação para o extenor e dentro do pais, transito,
reembarque .e reexportação, bem como todos os serviços
junto a alfândega de São Francisco. do Sul. são execu!a
dos com pont�alid_ade e pr�steza, dlspon.dC? 'para es_te .

firn
de uma orgamzaçao perfeita com escntono e técnicos.

Dispõe de páteos para dep�sito de madeirá junto ao qua
dro da Estação e nos trapríches de embarque da Ponta
da l ru-z bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade;

SANGUENOL
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� BICIOLÉTAS PARA-RAIO� MELHORES FÁBRICAS DO 00
00 RÁDIOS MOTORES á GAZOLI- PAís 00
00 RADIOLAS LUXUOSAS NA e ÓLEO CRÚ' TERNOS p. HOMENS e 00� VITRÓLAS MATERIAL ELÉTRICO RAPAZES, 00� DISCOS para' FOGÕES - FOGAREI- VESTIDOS s::z!
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� VITRÓLAS .
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.
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00 DESNATADEIRAS CHAPÉOS - SOMBRI- de passeio, 00

�
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OORREIO DO POVO DOMINGO DIA 11-11-1951

Junlo �e Blislnmunlo Mililnr· �e JarBDud �o/Sul Registro
EDITAL

Á J.A.M. de JaragUá do Sul com séde na
. Prefeitura Municipal, convida os cid�dãos abaixo a

con�pa�ecerem na séde da mesma, com a maxiina
�r�encla possível, afim de receberem os seus Cer
rl!l,:_ados de situação Mílltar, que acharn-se a dispo-srçao nesta Iunta: ..,

Francisco Belitzki, Estallslau jablonski, Erwim
Bahmann, Demetrio Brito, Herclllo Garcia Francis
co Pezzato, Francisco Engel, Francisco A'lberro�Po
narh, Eugenio Darem, Erwin Gessner Claudio Mo- Edital n. 3.077, de 3-11-51.
retti, Berroldo Zimmermann, Afonso 'Lessma-nn, AI- Amaro João de Souza -e

berto Franke, Adolfo Llrech, Arno Emilio Reinholdo Marta Selma A. Vasel
Ehmke, Alberto Etr:tssani, Alfonso Konell, Ioão Bor- Ele, brasileir<;>. ,s.olteiro.
ges, Olindo Gedorrt, Rudolfo Volkmann, Rudolfo lav�ador, domIClh�do. e

Schue.nke, Paulo Willwock, Willy Strelow, Vergillo ] reslde.nt� _neste dlSt�ltO,
Bal�U1no Sc�eid, Henrique Antonto Effting, Osmilde em ,Rlb�lrao Mol�a, fIlho
Mano de Oliveira, João Ponikieski Armelindo Laz- de Joao Can�Ido de

zareUi! João
,

Bertoldo Perelre, Ántonio Chimelli, Souza e de Maria Fran-
Frencísco jose Parma, Ioão joaquim de Souza, José cisca Mach�d�. .

Feuser, João Modestino .lJ4lnckes, Alidio Lorenzzent EI�, �rasileIr=;t, .S?lteIra,
e Manoel Pinheiro I doméstica, domiciliada e

J.A.M. JarlJguá do Sul; 7 de Novembro de 1951. reside.nt� _neste dist_rito
em Ribeirão Molha, filha

JOÄO MATHIAS VERBINENN de Frederico Carlos AI-
Secretário da J.A.M. berto Vasel , e de Ela

Kopsch Vasel.

Edital n. 3.078, de 3·11-51.
Osvaldo Atanasio da

Edital N. 3.081, de 8,11-51. ,Costa. e Regina Juda-
� cheski Willy Porath e

III c Ele, brasileiro, solteiro, Martha Zilse-

operário, domiciliado e
. . . .g

. � residente nesta cidade. Ele, brasileiro, solteíro.]
� : It! a rua ExpediCiOná[i� lav�ador, domicili�d� e

Il: z � '0 Antonio Carlos Ferreira, I resldeI?te 'r:este �IstrltO,
....d z ti 'It! filho 'de. Joaquim Atans- em. �10 Cerro, filho de_
'"'G oe �

o sio da Costa e de EH· EmIlIO Porath e de AdelaI!\!III!::& •

pIii!!?;'L ç >< sabeta Leier da Costa. orath.
� o la4 -�

I Ela, brasileira, solteira, Ela, brasile..ira., �<;>lteir.a,�
:iii: .g ..:( doméstica domiciliada e lavradora, domiciliada e

��f:t l residente' nesta cidade residente neste distrito,
': � á rua Felipe Schmidt: em Rio ?a Luz, filh� de

l!!JIl f � � filha de Victório Juda- Paulo Zilse e. de Erieda
� � ,g ] cheElki e de Helena Ju- Schneider.
� L � ..c dacheski.
� :2 :oE
! .�

����e�� A��:!� :l��iIO� jr========it====NN==nAli���b���i1�ira, solteira, II r CASA
.

OPMA, J II
doméstica, domiciliada e II IIresidente em Massarau- II

.

Propr.: H. KOPMANN
IIduba, filha de Nicolau ·11 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 192 - 200

:',Leewen ä de Paula Loe-
wen.

U Todo e qualquer' material par a pintura, V. S.
I'II encontrará na CASA KOPMANN,

',I Bem como um variado sortimento em: Tintas

JII'á Oleo, em pó, Esmaltes, Vernizes, Lacas,
n Oleo de Linhaça, Zarcão, Agua-raz, Cál,

II
Cólas, Corantes, Alvatades,. Gesso, Vidros vt

IIjanela e Massa, Oleo pI soalho, Cêras,· ...
e mais: Bróchas, Pincéis, Trinchas, Escôvas,

II Espamles, Lixas, Thiner, Dlssolvente, Redu- II

!ll tor, e os demals pertences ao ramo da f'll.,
Pintura.

n Na O F I ClNA' executamos; Pinturas sobre; II
'I Casas, Igrejas, Caminhões, Automovels, Mó- fi'veis, Placas, Máquinas, Íhensllíos

fin domésticos, etc ... erc., .

II'.I.._.._.._. ._.� ._._ ..."....,..."..."�...,,.....,...., A
�......,_.,� ,...", ._......._.._.,._.._.._. .,.,.

Io ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIßA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta! '

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos et a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
•

MIUNCOU para o seu tilhinho,
E. um produto des Laboratórios Minancora

- J O I, N V I L L E

. Civil
Irene P. Günther Oficial do
Registro Civil do IO�' Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

Brasil ..
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo OS
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para Edital n. 3.080, de 5-11-51-

Ranulpho Cezario
Rodrigues e

Inês Fagundes
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, domiciliado
e residente em Quatá,
Estado de São Paulo, a

rua CeI. Joaquim Tavo
ra n. 300. filho de Anto
nio Cezario Rodrigues e

de Rita de Caseia Ro
drigues.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
rua Expedicionário An
tonio Carlos Ferreira, fi
lha de Bento Avelino'
Fagundes e de ADa,
Fagundes.

casar-se:

E para que chegue ao co'

Edital n. 3.079, de 5-11·51 nhecimento de todos, mandei
Cópia de Edital de Pro- passar o presente t'dital que
clamas de nasamento, será puhlicado pela impren
r'ecebida do Oficial do sa e em cartório onde será
Registro Civil de Massa· atixado dUl antt: I 5 dia�. Si'
randuba. alguem soub:!r de algum im-

Herbert Klug e peàimento acuse-o para os

Selwira Loewen tins legail. ..

Ele, brasileiro, solteiro, IRENE PEDRI GUNTHER

INSTRUMEN!�IIS & Re�" �2:ai��n! I !!!m!!!!!!ot!!!!!!;!!!!!!:b!!!!!!s:!!!!!!a�c!!!!!!:!!!!!!o!!!!!!md!!!!!!i·e!!!!!!i1i!!!!!!a�!!!!!!O!!!!!!er!!!!!!:!!!!!!am!!!!!!!!!!!!e!!!!!!nt!!!!!!a!!!!!!s!!!!!!!!!!!!:!!!!!!tj��j:!!!!!!;c!!!!!!o!!!!!!laC!!!!!s�,

GAITAS simples e PlANADAS

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEOATINA'
(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

AllYlA IS CÓLICAS UTERINAS
.mDr.ga-a. com vanta"",", para
tombater •• Irr••ularidades das
fur.-;6ea p&rl6dicas du 8.nhoi'as

t' C.lmsnia I.t 1.�ullldor dessaa
íIJß96••

FLUXO-SEDATINA
.

poSa 1& US cOlilproy"da .ficie!••
milito r.c.lt-ado, Deve ser U�aH

,com conflQnça

FlUXO ..SEDATINA
. DCONTiU,·SE EE 1'�DA PiKTE

E D.I T A L
Imposto Territorial

De ordem do snr. C ple
tor, torno publi'CO que no

decorrer do p/m'ês de Nov'em
bro arrecada-se nl Coletoria
o impo�to acima, reterente
ab 20• semestre do corrente
ano.

Os C, 'ntribuintes que 'não
satistazerem. s/pagamentos no

praso, poderão satisfaze-lo
no pwximo mez de Dezem
bro com a multa .de 20%'
Exgotados os supracitll

.:ias prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva ..
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul; 2 de Novembro
de 'I951

LUCI HARNACK
'<-Escrivão

de 8 a I20 baixos,
nacionais e extrangeiras

BANDONEONS
PIANOS - HARMONIOS

Citaras de Concerto
Violinos - Vlclões - Bandolins
Flautas - Clarinetas - Pistons
Saxotones - Banjos - Trombones
Baixos e Baterias american.u: -

Método� _ Cordas e Pal�!����asEM�t�oTUD'g,di��sE. ir===�l::::::="'=I::='=====UI. Fki,CO��m:��MICObl
FÓR DO RAMO. Peçam preços'e demais iI).formações I' l!1) �!!á� 19I' � �� "VI�HO CREOSOTADO

, ·.,.···SILVEIRA··ao RejJtesentante: .

I" Precisa-se' de um qUIi: tenha prática no servi- I

�=:=:.:� II ��m�e �a�ãN·��Ça:::�l:f�O;'�e:'�.1� II ê;>ü"
•-. ii n PAGA'-SE BOM ORDENADO II Escrofulos.

O 11 R E N f1 T O VI f1 L T E R II 0---------.----------0 . Convalescençasiii
T<MT oilo D I t!l" O .. liio'

-------- ----......-----

VINHO CREOSOTADO
III !,. JõC4 'õL/ II É UM GlöRADoR DE SAÚDE.

I CLINICA GERAL - GRUROIA - DOENÇAS m
.1 Ci;;:r.�Rp�!���a:;;I;��;�;.;:�;�O�::� I·m

I �

-1- Inflamações: Dores reumáticas, artrites, um- '"
bagos, nevralgiae, ciática. Abcessos, furúnculos, til

10.0 inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. IAfecções da pete, fístulas, varizes e úlceras re- :.. '- , �

III beldes. Asma, afecções do estômago, etc...

II at'?S\�����Ih\!ta\��I8'�����f"" &oiDI MASSAGENS ELÉTRICAS _' Tratamento o �-�;��;��.��m��.���.��.�\8I:��,mS!J'8m�\8I;���,I das Paralisias com rel!.tivac,:ão das funções t@ Tosse Asma Brolquite Rouquidão e Resfriados �== musculares e nervosas. AtrofIas, fraquesa fun- iiil ;
" "

�I ci_9nal �os l!lúsoulos em geral, da bexiga, or- UI •• TODAS AS MOLÉSTIAS DO ftPHft'lHß Rf�PIRßIÓftIO ..

iii gaos dIgestivos, etc...
_ II l U U

III ONDAS CURTAS � DIATERMIA - ELETRO- o,. @. Encontram aHvio imediato com. o uso do .�lo ,

CIRURGIA ,- ELETRO-CO,AGULAÇÄO' ii(@/ ,. _�
I .

BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e 1111 tß) I n C O m p . a p a v e 1 ,�mfn-vermelho... � @jI (J�r��X���:��·�·��:���li:h�:!f�;�� II Pl!ilOföl d� nOgieo Pl!IOIl!Ißl! IL RESIDÊ:NCIA-RuaMinislroCalogeras.3óO il� (@OPEITORALMAISCONIIECIDONOBRASIL(GiIFone 305 ....... J OI N V I L L E • S. C. @).. .• • • • • • • • • .. ,i:!- lEEI�llJ!l!EiIi:ijjjEi'.!!!i!!!!!1 I�_ . ;t®�@.i®®l®®Á®@.i..®_®t®@ü.®®i.®@!®®i®@.i..®�@,J:l
,

Estrada Jari!guà Esquerdo
.

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA
.' 'Executa-se qualquer. serviço . de ferramentas

agrícolas para uso de lavouras,' como:
Machados. Enchadas Foices efc.

Serviço rápido e garantido e,atende-se qualquer pe dido

eliniel de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta do

Bit 1•••11•••IM :::l}::::::::;·::··:::::::::···.:::::::::::::::::::::::\�:::

..:!.:..! Nas :suas compras

..
:!
..:!� prefira sempre·

i���,"L"�,,��L�).
MODERNA B PRIMOROSAMENTE ·INSTALADA

melhor aparelhada em Santa Cat�rina
Rua Ab10n Batista (Defronte a "A NOTICIA"

- JOINVILE -

Artigos para m:esentes
em geral, sempre novl
dades.

CASA REAL

, �-Úi·Â{Ji��IR�L
CAP'TA<LI;z�çli�ô..fj!i:

A MAIS IMPORtÀNTe:<$MPAI'ifÍlp;"Y'
DE CAPITAlIZA�"O' DA 'ÂMÉRICÁ DO :;.uL

,
.' .

'�'. ,,(" ,
�"

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS
NO SORTfIO DE

Outubro 195 t
. E O O

•

I T R
AKH
OLL
J C E'
DGU

Os portadores dos
títulos errÍ 'vigôr que
contiverem uma das
combiriacõe$ cón
templadas, recebe
rão imediatamente

.

o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17
Sob. - FLORIANÓPOLIS

'Agente em Jaraguá do Sul

Edmundo Afonso Barbi

SEDE SOCIAL
RUA DA ALFÃNDEGA, 41·ESQ, QUITANDA

(EdiliciO Sul.c.p)

RIO DE JANEIRO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um novo projéto·
·de lei '

Río 6 - A mesa da câ
mara, na sessão de 6' do
coerente recebeu o pro
jéto de lei do sr. Muniz
Falcão instituindo o abo
no de natal para os em

pregados de empresas
particulares na base de
um mês de vencimentos,

A t
-

'

ua A
'- desde que o empregado

eoçao mUI a ,teoçao nãotenhamaisdesessenta
falcas por ano. O abono

Ladrão preso. O sr. Izido- descoberta dos autores Bebê. Surgiu mals uma oportunidade pare você. seria extinto quando. for
ro Copi; ativo delegado do hasteamento para _

Vende-se na Estrada Schroeder 1 a., um terreno me- etivada a dísposíção co-

de, policia, conseguiu apresenta-Ios as autori- ,Está em féstas o lar dindo 157,600 m2, ou seja 63 rnorgos. Contendo 30 �s�itucional sobre a par-

prender o ladrão Plácido dades competentes. do sr. Alíeu. Peters e mil pés de cana, 12 mil pés de aipim, 60 litros de tIClPawão dos trabalhado-

Rodrigues, 'que ha tempos ( sua digna esposa dona milho em terras de arredo, bôa agua, fabrica de res IlO,S lucros das em-

vem agindo aqui � em· Angelina Pedrí Peters aguardente, um armazem, uma casa de alvenaria e presas. Não terão direito

outras praças, como es- Hospital Jesús de Nazaré. A pelo nascimento de um diversos ranchos, animais etc. Pelo preço de Cr$... ao abono os empregados
pecialista em roubos de Prefeitura Municipal re- menino, no dia 8 do cor- 110.000,00.

'

domeátícos, funcionarios
volumes •

de caminhões assumiu a \administração rente. Quem errenlar comprador, pera o dito terreno publicos e trabalhadores
estacionados. do hospítal de Oorupá, O pequeno Sérgio Jo terá uma gratificação de Cr$ 5.000,00. em empresas industriais

�m -Iaraguä. já foram até. agóra em mãos de sé e seus progenítores] Tratar com o proprietário AUGUSTO GUES· da União, Estados e Mu-

feítoa 5 roubos nesse sen-
uma sociedade. Edificio, os cumprimentos do SER, a Estr. Schroeder ou com o sr. João L. da nícípíos,

tido;. O malandro, ronda- instalações aparelhamen <Correio do Povo.» Costa em Itapocusinho. ----------

va os hoteis onde os veí to estavam em pessimas -x-

culos estacionavam a noí- condições de conserva- Acompanhando o PlO-
te, e subtraia os volumes ção e higiene, tendo o gresso da cidade, a trá
indo vende-los em cida� sr. Prefeito Municipal dícional Casá Kopmann,
des distantes. ma�dado reconstruir e estabelecida a Rua Mal.
Ante-ontem a poÍicia equipar aquel� estabele- Deodoro da Fonseca,

lhe deitou a mão e está �Imento, pedindo .p.ara 192-200, com artigos para
sendo processado IS80 a Câmara Munícípal pintura, acaba de anexar.

um crédito especial de uma modelar secção de
O Comunismo em Corupá. Ao C�$ 30.000,00. generos alimenticíos, a

amanhecer, do día 8, no .

- qual honra, pela sua ma-

P?ste da linha de eletri·1 Comissão de Preços •.
Sob a gnifica instalação, o co

cld��e, entre as Igrejas presidência do sr. Artur mércio de comestiveis
c�tohca e evangélica da Müller, Prefeito Munici- désta praça.
vila de Corupá, apareceu pal.rfnstalou-se ontêm 'a
hasteada uma bandeira Comissão Municipal de

.

Cãsamentos
russa, bem confecciona- preços, composta dos Rsaliaaaam-se ontem

da, cor vermelha e con- snrs. Wolfgang Weege, na sal� das audiencias

tendo, alem. das armas representante da índús-' os seguíntes casamentos;

sovíetícas, a Iusoríção: tria, Artur· Breithaupt, Leopoldo Frede�ico Stein
.. VIva o comunismo, viva o do comércío, Lino Píaze- com !l s.rta. Hildegardt
grande chefe Stalin, ra, da lavoura, Ernesto Schalinski ; Edmundo

<? sr..
· Ernesto Oes- Bruhns, da

\ pecuária e Hartmann, com a sr�a.
treíeh FIlho, ativo sub- Alfredo Krause Willi Herta P. A. Romig:
delegado de policia de Wenserski dos c�nsumi- 'Marcus A. Raboch com

Corupá está investindo a dores. a srta. Selly Bruch; Ed-
.......

mundo Pfau com a srta.
í?::·::::i\:::::.:::: _.- , :1 ,:.� Rona Persuhn: Arnoldo
:i 11:::::: :::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::11 iiS'

'

�:::::::., 0 _ �.: :;
• teinert com a srta.

1111 CLUBE ATLÉTICO BAEPENDí Inf I ���� c��ieaSS�rta.J°1tliz�� .,.:(....:(:�:::::::::::::::::::::�:::;--I:::-(())·:::::::::::::::;::;::I8:::::::;:::::::::::::::::::::·..::f....:111 li
CONV I TE'

!! li beth Laffin e I Arnoldo //= J.[ \ijI � llJ) JE 11 � �
'iii! !! ii Millni.tz com a srta .... -. ..

iiI! H ii Ingeborg Patzch ..
\ II RUA- MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158 11

ii ii
A diretoria do Clube Atlético Baependí ii ii Enlace Spengler-Verwiebe ii JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA II

ii ii ���o�iasg��daeh�����.e �o��:�:r °p�r!eti� li il RI'ealizou-s� ontem o .1.1 Secção de lavagem, depósito' de lubrificantes,
..1.1

ii ii ii ii en ace matrimonial da V Bolos combustível e acessórios.
ii ii grandioso baile de fundação dêste Clube, I!!; gentil senhorita Eleonora ._/ ii ii

,'" a realizar-se no dia 17 de novembro, ás ....

S I filh I
maIs crescidos li Lubrtftcação-cerge de Baterias etc. !i

ji li 21 horas em sua séde social, ebrílhenra-
ii ii peng or, I a do sr. li
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: .•;...: ,

i
.....:I.:i••:ii ii ii ii Guilherme Spengler e de CONSÊRTO - RBFO�MA B RBTIFICAÇÃO DB. AUTO-

I::: do pelo excelente Jazz Perú, :::: H dwi S I I MO'VBL B CAMINHÃO.
iii! Á 22 h

.

d d d ':: ii e wig peng er, com o Od tt M t·t filh d
..

ii ii '.
s oras o mesmo ia, er-se-a a ii ii sr.. Modesto Verwiebe,

e e
..

0 a, I. a o '!:.i.: ii
!! i! íneuguraçãr, oficial do palco remodelado. ii motorista, residente na

sr �arCJclO Motta. ii

ii ii
A reserva de mesas poderá ser feita, ii cidade de Brusque. Dl� �5 passa a data ii SERVIQO RÁPIDO E GARANTIDO ii.:

li ii
de 12 a 16 do corrente na firma A ii Aos distintos' nubentes

natallcia dI) sr .. Leopoldo l�:::::;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::lJ�
ii ii Comercial Ltda" á Rua Mal. Deodoro e ii os votos de felicidades Ja�sRen, pesso� de a�to
!i!i no dia 17, na séde social. ii do «Correio do Povo». destaque !la v.lda sO?I�1

\-i� ii Pessôas estran'has áo Clube" e não re- �
. e

.

nos ��I?S IndustrIaIs

ii ii si.dentes nesta cidade, çieverão providen- ii Aniversários do mUO.IClplO.

!lll clar antecip'adamente o seu ingresso com H ir Faz anos amanhã o
P Di� 16 a sra. Clara

ii ii o sr. J08é �arloch, MD. Presidente dê�te\ :: ii sr. Heraldo Meier; etel s, esposa do sr.

ij H Clube. Ingresso dos. sócios, - mediante H H Dia 13 a srta. Camilla José P�fers,. industrial

!!!! talão de Outubro. ii ii Isberner,· filha do sr.
em Garlhaldl. Na mesma

!i ii Jaraguá d S I 3 d N b d 19 1 ii ii Gustavo Isberner. ° ga-
data transcorre o ani-

ii li ou; e ovem ro . e 5. li li I rotinho Arão Paulo. filho versâr�o natalicio do sr.

n ii Eugênio Vitor Schmöckel li ii do sr. Rodolfo P. Perei- AntonIo A. Schmitt, in-

ii li
.

" Dir. Social- ii!i
. ra, contador do Banco dustrial em Estrada Ja'

,�::!k . .ILH. Inco ·d.e São Francisco raguâ; e o sr. Reinordo
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K��ler7 passa a d a ta

.........
natalicia da exma. sra.
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,

�����:�;:t:l�i���
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sinha. filha do sr. Leo-
AFECCOES DO poido Klein.

.

. COURO "ABELUDO A todos os aniversa-
.

li •

riantes o «Correio do
.

.

I Fovo», deseja inumeras
.. felioidades.

OPERÁRIOS
.

Procuram-se 60 operários com urgênciâ,:
para trabalharem em serviço de estradas.

Os interessados poderão ap:resen,tar-se no

«Gortume Jaraguá ou com o sr. Germa:po
Gascho· em Itapocuzinho»
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III. - GURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I�
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i� Em Todas as Boas Farmácias II
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Em S. Bento do Sul

Cartas � LOJA ALICE.
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COm_, 1111 B;;ili�;d�('��itd�i� II
G� ii Precisa-se·' com ii

9J1édeI!toj. H urgência, com prátí- II
li ca comercial e que ii·Bafos .. saiba datilografia...

lJ!!2i§ macios II ESCRITÓIUO FIScuilR II
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::r::::-;�)

Bolos
!}_!2i.:jf0/03 i

• -..J

pois conserva e desinfeta a roupa..
•

(()) §a�ãt({)l (Marca Registrada)

Virgem Especialida�e
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dia
.
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Radio-Vitrola
Vende-se um

A alALIs H APRESENTA SOB
'

·.,ÚUERA8 'ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULA·S
·IE S·p • N H AS
FtSTULAS
Ú--LC IE R AS
ECZEMAS
F E R '. O A S
DARTROS
MANCHAS

"[UXIR .oE NOGUEIRA-
CONHECIDO HÁ 7J ANO.
VENOE·SE EM 1'60.\ PARft.
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