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Notas de

EVANSTON. As
autoridades iDlClaram
severas investigações a

respeito do tremendo
desastre ferroviário per
to desta cidade, onde
vinte pessôas pereceram
e

'

outras quarenta e

nove sofreram ferimen
tos. �sses números são
oficiais. O desastre se

verificou entre dois
trens procedentes, de
Los Angeles e São
Francisco e um trem
cargueiro.
NOVA YORK. - In- NOVA YORK. - No-

formam de Evanston, no vos despachos de Evans·
estado de Wyoming, ton, dizem que as

que as autoridades pre-, turmas de, socorros,
tendem interrogar o interromper� a trégua
,_foguista John Branstittir, de cortar com maçaricos
para 'averiguar as cau- os vagões destruidos nos

Hepörter 'no Exterior Muito cara, também, a vida
Festejando o dia da. Pátria em Ist�mbul - Na Turquia os carros não businam - � 00 Estado de Mio-as Gerats
luta �ntr? os ,motorIstas - Getulio Vargas, Imperador do Brasil - Na Agência da
!?an�I� mnguem fala português - Lucienne Boyer no Casino Taksim _.,..: A guérra é

mevIt,a,!el e come9ará na Turquia :- O senador Atilio Vivacqua recebe, com emoção RIO.,,-- Estiveram no demonstrativos do custo
a notícia do falecimento do Dr. Aristeu Aguiango de quem era amigo o "seu Secretá- gabinete do Ministro do de vida em Minas Ge-

,

1'10 da Educação no Estado do Espírito Santo '

Trabalho cerca de trin- raís, dados estes obtidos

JOSÉ VITORINO
ta dirigentes de sindica- em fontes oficiais, ehe-
tos e de outras entída- ga-se à conclusão de

(Representante da Bancada de Imprensa do Senado Federal des de classe do Esta- que, de 1939 até o pre-
junto, à Conferência Inter-Parlamentar) do de Minas, que vieram sente ano, o "custo de

O Encerramenlo dos Trabalhos Oastílho Çab�al chegou mos horas alegres, tro- Gelulio Yargús, Imperador a esta capital para co- vida", de ascensão em

Os trabalhos da" XI
à Oonferêncía com o cando impressões sôbre do 'Brasil municar ao. títular da- ascensão elevou-se as-

Conferência foram cer- atra.zo de. 72 horas, to- os problemas que diziam .. n
quela pasta que não se sustadoramente a 400%

cados de êxito e tudo davía, .101. um elemento respeito aos interêsses Um funCIonárI� do �e- conformam com o re- (quatrocentos por cento.

decorreu num âmbiente
de pnmeira ordem no nacionais. partamento dos Oorreíos sultado a que chegou a O salário minimo para

de cordialidade. decorrer dos tr�balhos, O senador AtiUo Vi- e Telegr!lfos .ríe Istam- Comissão de Salário Mi a indústria, vigorante
O único incidente foi to�ando parte atíva nas vacqua em nome ,dos ,bulo queria sabe� se ,Ge- nimo no referido Esta- desde aquela época, é

o registrado entre as dellbera�oes �a n?ssa homenageados agrade- tulío Vargas aínda e�a do.' I de Or$ 350 00.

Delegações de Israel e Delegaç�o ,e nao deIXOU ceu o lauto banquete e
o Imperador do. Brasíl. Em sua palestra com

a da Alemanha, quando � plenário antes da re- exaltou os méritos dos F?ram necessárl{�s 40 o ministro, sustentaram ,Em consequencia, os

os [udeus protestaram
tírada de todos os dele- abnegados auxiliares do minutos p�ra explicar o os mesmos leaders elas- trabalhadores mineiros,
gados Sr. Embaixador, Beere nosso r�gIme, a� n?ssas sistas que o resultado por Intermedio dê seus

contra
'

a admissão da
.

revol co tó de l
-

dí t t leít
.

Alemanha nos trabalhos �auro Portela,
_

secre- tário da Embaixada Fon-
' uç es, a VI rra e nao con IZ com' a rea- represen an es, p ei eram

da Conferência. "

tar.1O da De!egaçao,. se- tinatti e Consul Pedro 24 de Outubro de 1930, lidade dos fatos, não uma revisão da nova

A reacão do plenário guiu no día seguinte de Souza Braga, íncan-: e 29 de Outub�o _de corresponde aos anseios tabela dê salários míní-.

f
.'" para o Líbano. sáveís no auxilio que

1945 e o 31 de janeiro dos trabalhadores minei- mos, para o fim de ele-
01 completa e � res- Os senadores Atilio nos prestaram as legen- de ! 951. : ros; não satisfaz às suas var os respectivos ní-
po_sta _da De�eg8;çao ale- Vivacqua, Etelvino Lins dáría Istambul. DISS� - nos que. na necessidades mínimas. veis, fixando-se em 1.000
ma fOI �IUCIdatIva, ele-

e Vivaldo Lima e depu-
' Turquia -

o povo ainda Na representação di- e em 800 cruzeiros os

gan.te, fI!me, col?can�o tado Castilho Oabral, o Hão se Busina em Islambul não sabia que Getúlio rígida ao governo, os salarios mínimos a ví-
, o� _H�raelltas em situação sr. .Adolpho Gíglíottí, o Vargas tinha deixado o trabalhadores mineiros gorarem em Belo Horí-
dIfICI� quando do pro- jornalista Gildásio de Dentro do plano de govêrno. Aproveitamos afirmam: zonte "e Juiz de Fora,
nuncíamento dos

_

dele- Oliveira, o autor destas auxilio dos Estados Uni- o ensejo para dizer-lhe "Analisando os dados respectivamente.
gados em relação !lo linhas e, os "acompa- dos à Turquia, notamos que agora já éra tarde-
problemas dos reíugía- nhantes da Delegação, que os milbares de au- estava novamente no

S
·

fdo� de guerra. deixaram o, Aeroporto tomoveis que existem poder. Não, como Impe- atls aça-o pela notl'cl�a .Ie novaGraças �o, te.mpera- Yelskey, em Istambul, em Istambul dão à cí- rador, mas, como Presí- ',' U
ment? democrätíco d.o às, 12 horas do dia 10 dade um aspecto de cí- dente da República dos

d·.1 V I R d dsr. Glhad Baban, presi- de Setembro, chegando dade européia, diferente Estados Unídos do Brasil. expansão 'a uSina uD o ta e on 8dente da Mesa'A !udo -à -Roma às 16· horas, de tudo o que existe
A- Pinair do- Brasil -

cO"rreu bem, !ls aDImos continuando viagem com
no Líbano, Síria, Egito, � -', - -

-

-

-
" - -, -,� ,-

fo am arrelecídos e a etc AP" Aceleração do progresso industrial
'.. destino ao Rio o sena-

. ... anarr do Brasil 't

sereDlda�e_ Imperou até dor Vivaldo Lima e in- confiou à Pan American, • brasileiro
'

a conclusao dos traba- terrompendo em Lisbôa, A luta que existia e em vários países, a RIO _ FO'I' recebída I dlhos.
_

. o deputado Castilho Ca- que ainda contínua a incumbência de sua
'

ace eração o progresso
A t d d

.

tí à d com satísíacäo nos meios Industríal que em índl-
n es a sessaQ'. e bral e Exma. esposa.

exis Ir, procura e representação. Acontece ."

t á
..'" industriais e círculos ces tão animadores se

encerramen o v rI o,s passageIros, com o 1I�· que não há em Istambul
chefes de Delegações fernal barulho das bUSI- e em Romaum u'nl'co

econômicos a noticia de vem verificando entre
Dia da Pálria em Istambul que o pre'sI'dente' Getu no's no·s u'ItI'mos anos.

usaram da palavra, en - nas,.motivou a arB;stica funcionário que fale
-

tre êles, o senador Ati- O Embaixador do Bra- medIda da !nspetorla. do português. Por que não
lio Vargas determinara Recorda·se que a pri-

lio Vivacquà, Ohefe da sil na Turquia, sr. Cas- Tráfego: nao se bu1sma; envia a Panair do Brasil
o inicio do� estudos pa- meira expanlSão de Vol

nossa representação. telo Branco, que se en- salvo, é claro, motivo um empregado habilitado
ra uma segunda expan- ta Redonda atualmente

t fé
.

d f
. .

d são de Volta, Redonda, em execu"ão fôra pre
P 'd

-
' con rava em rIas no e orça maIOr, segum o para Istambul, Roma e

�-

arll a das D,eleuaç�es peri9do do Congresso, I
a Turquia õ que já Beirute?, Os' passageiros

de modo a s�r levada vista para cinco anos

L t I' h d à I t b l'á
.

t S· P t para um milhão de to- após o início de opera-amen amos apenas c egan o s am u J eXlS e na mça, or u- 9ue }alam o francês e o neladas de linguetes de ções da usina, muito
que o senador João Vi I de passagem para reaa-I gal, ltaUa e a Belgica. Ingles resolvem os seus

aço por ano a produção antes desse prazo, porémlasboas e os Deputados sumir o seu pôsto em ,problemas. E osoutros?
I da ,grande' uSI'na sI'de-'

.

Ivete Vargas, Alcides Ancara, aproveitou o Os nossos motoristas Em París por exemplo
seus responsáveIs senti-

Carneiro e An,tonio Ma- enseJ'o do DIA DA PÁ- são uns "anJ'jnhos" em
'.. 'rúrgica e que foi o ram a necessidade de

há ,uma funCIOnárIa, ,criador. ampliá-la em virtude do
ria Corrêa tenham par- TRIA e no PARK HO, comparação aos de Is- fra!lnesa, falan,do portu- . Acentua-se, a propósi- crescimento das requitido antes do término TEL, ofereceu aos -mem- tambul, apenas com esta gue� e que tudo faz n.o to, que tal noticia inte- sições do mercado con-
do Congresso. bros da Delegação e diferença - a briga é sentido de bem serVIr ressa a todo país, pois sumidor de aço.Há, aquí, um pequeno respectivas famílias, um la entre êles e nunca aque�es que pr�curam a relaciona-se com o au-
registro: o deputado, banquete, onde passa- com o passageiro. Panau d� .Brasil. Exce- mento de produção bá-

lente aUXIlIar. -

. sica e indispensável à
Em Roma a Panair

está instalando, na via
----.-----

Bisselati, uma agência. será entre a Rússia e a

É indispensável, por- Turquia.
tanto, a ida de alguem Aquí registamos o

./ que fale, o nosso idioma. aviso.
feridos no sinistro ocorrido perto de Evanston,.
no Estado de Wyoming , - Lucienne Boyer em Islambul A morle do Dr. Arisleu Aguiar
'. A conhecida artista A. bordo dó Constela-

sas do desastre na choques de trem, para Lucienne Boyer ericon. tion da Panair do Br��ilEstrada de Ferro Union retirar os corpos' das tra-se em Istambul no recebeu o senador AtIho
Pacifico O foguista é o vitimas. Em vez disso, Casino Taksim' no' Tea- Vivacqua a noticta do
único sobrevivente da estão tratando primeiro tro ao ar livre,' cantando I

falecimento do ex-presi
locomotiva Diesel d.. de deso'bstruir uma das

e deliciando os admira- dente do Estado do
um trem de lm�o, que linhas para, permitir o

dores, das músicas oci _ ,Espirito Santo, Dr. Aris-
destroçou, os quatro reil1icio do tráfego. dentais. teu Borges de Aguiar.
últimos carros de outro O desastre de Evans-

O turco gosta de O senador Atílio Vi-
comboio igual. Segundo ton foi o segundo de-
os últimos dados oficiais, sastre ferroviário em

música e há vários vacqua exerceu, com

cafés e restaurantes, ao brilhantismo, o cargo de
houve vinte mortos e importância deste ano, S tá' d Ed

-

ar livre, com os seus ecre rIO a ucaçao
quarenta e nove feridos na América do Norte. d E t d dE' 't Selencos próprios. o s a o o SpIrI o an-
nesse desastre, ocorrido to no man.dato do Dr. A-
em plena tempestade Ao passo que ontem A uuérra é inevitável risteu Aguiar, interrom-
de neve. morreram vinte pessôas, 'd' f d

d tA 'turco é crente nos
pl o com o trlUn o a re-

e os quaren a e nove '/ volução de 1930.
feridos dez estão em destinos das democra- A Delegação do Brasil
estado grave, a seis de cias e é um sincero autorizou o Senador
fevereiro houve oitenta amigo dos países oci· Atilio Vivacqua a enviar
e cinco mortos, quando dentais. 'condolências à família
um trem de subúrbios Acham eles que é do ilustre extinto.

'

rolou de um atêrr.o em inevitável a guérra, e
Woobridge. que o primeiro choque

TODOS PREOISAM GANHAR MAIS

um

Tremendo desastre
morte de

gecusa�o O 8X8-
me nos livros

JOSÉ VITORINO

RIO -:- Ante as irre
gularidafles verificadas
na aplicação ,de oito
milhões de cruzeiros do
Fundo Sindical empres
tados pela Confederação
Nacional dos Trabalha
dores na Indústria, o

Ministério ,do Trabalho
enviou um contador pa·
ra 'examinar, em nome
do governo, as contas
da entidade. Os dirigen
tes da ent�dade, entre
tanto, recusaram permi
tir o exame. Alegaram
que a Constituição asse

gura liberdade do sindi
cato, não podendo o

Ministério imiscuir-se
nos negocios internos
da organizações operá·
rias. Esta é a primeira
vez que um organismo
sindical manifesta - se

contra o' Ministério.

,Quarenta e nove

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.Câmara Munoicipal EDITALPARA FERIDAS,
Ata da Reunião Ordinária de 16-10-1951 E C. Z E MAS,

I N F L A "A A ç O 5
.

De ordern do snr. Cole-
Aos dezesseis dias do mes de outubro de um

.

, lVI E I,
'

mil novecentos e cincoenta e um, pelas sete horas tor, torno publico que no

na sala do Forum, no edificio da Prefeitura Muni- C O C E I R AS, decorrer do p/mês de Novem-

cipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: F R I E ( R AS,
. bro arrecada-se n] Coletoria

Mário Nicolini, Adolfo Antonio Emmendoerfer,
o imposto acima, reterente

Otaviano Tissi, Herbert Schneider, Kurt Herbert NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC. ao 2°. semestre do corrente

Hilbrecht, Alvim Seidel. Na auseneia dos snrs.
ano.

Presidente, vice-presidente e l , secretário, assumiu ----------------""!""---------------
Os Contribuintes que não

a presidencia o, 2. secretário snr. Alvim Seidel. Ed ít I d Primei
. satisfazerem s/pagamentos no

I a e rrmerra Praça Em S. Benlo do Sul praso, poderão satisfaze-lo
Havendo numero legal foi aberta a sessão, e no proxírno mez de Dezem-

procedida, pelo sr. Secretário. a leitura da ata. . .

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de Vende-se uma Loja de bro com a multa de 20%.
Posta em discussão, pediu e obteve a palavra

Dlrelto da Comeres de [aragué do Sul Estado de Tecidos, Armarinhos, PeÍ'- Exgotados os supracita-
o vereador Herbert Schneider, pedindo uma reti- Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc... fumarias e Blloureries, dos prasos, serão extraídas
fioação no que diz respeito a seu requerimento da

Faz saber a todos os que o presente edital de instalada em ótimo ponto as competentes certidões de
sessão anterior: trabalhos realizados no cemitério primeira praça, com o prazo da vinte dies virem ou dá cidade. Bôa freguezíe. dividas para ter lagar a co-

,

de Itapocuzinho, deverá ser: trabalhos realizados dele conhecimento tiverem ou interessar possa 'que Cartas á LOJA ALICE. brança executiva.
no cemitério de Itapocú. Posta em votação, foi a fin�o e�se prazo, hão de ser arrematados por' que� São Bento do Sul Coletoria Estadual de Ja-
ata aprovada com a retificação requerida pelo que

mars �e,r .e maior lance oferecer, em frente ás portas raguá do Sul, 2 de Novembro
passou a ser assinad a pela Mesa. A seguir passou-

do Edíflclo do Forum, no dia 23 do correnre mez, :::�j=::::::::'::":::::::::�-::::::::::::::::::::::::\��::: de I 9Si
se ao Expediente. O snr. Presidente passou por

as 10 horas da manhã, os bens penhorados a Alex li N' .. LUCI HARNACK
uns Inatantes a presidencia. Foi pelo snr. Mário Kühn, na ação executiva que lhe move Guilherme �I as suas compras ii Escrivão
Nicolini, requerido inscricão em ata, um voto, de Moeller, abaixo descriminados:-. _

ii prefira sempre ii

pezar pelo falecimento do�snr. Max Colin. Com a 1.) -- Uma serra fita, completa com a devida ar- .:I.i!.. C ß f t R ß U f' R ..::!.:!l.:
----.------

palavra o snr. Seidel soliedarizou-se em nome de mação, avaliada em Cr$ 1.600,00. 2,) - Um banco [
seu partido. Usando da palavra o vere14dor Ho

de marcineiro, tamanho grande, avaliado em Cr$ ..� �-:-..

Schneider. requereu que fosse cientificado o snr. 1.400,000 3.) - Um motor da marca Arno S: A. In- :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Rolf Colin, Prefeito Municipal de Joinvile, filho do
dústria e. Comércio' - São Paulo - n. 0137452 - Tipo

extinto. Foram todos requerimentos aprovados
c. 43 - H.P. 3, or�t. 144õ, Wolts 220ja8,Cl . AMP. 8,7-

unanimamente. Continuando foi lido um cartão de
Indústria Brastlelre, com a respectiva chave, avalia

agradecimento do, soro Cássio Medeiros; Of. n.
do e.m Cr$ 7.5�0,00: .4.) - Um martelo grande,

456/51 do snr. Prefeito; Lei n. 23, da Assembléia e
movido a energra elétría, com os respectivos ape

uma sub-emenda-requerimento, apresentado pelos' trechos. polles, rodados de contrapezo, etc., evellado
vereadores: Alvim Seidel, Walter Jark e Kurt Hil- em Cr$.3.500,00. - Total Cr$ 14.000,00. ,

brecht. Posto em discussão a referida emenda- CUJos �en� constantes do euro de penhora e

requerimento, usou da palavra o vereador Otavia- �uto de �va"açao de folhas �a referida ação execu

no 'I'issi, maríifestando-se centra a aprovação do tíva, 8_era levad.o e.m hasta publica de venda e arre

mesmo. Tomando a palavra o vereador Alvim !llata�ao em pnrneira praça. pelo preço da avaliação,
Seidel, falou defendendo a emenda. Trocam-se IStO, e, Cr$ ,14.000,00 (quatorze mil cruzeiros). Assim
vários apartes. Posta em discussão, foi a sub- sera? referido bem arrematado por quem mals dér

emenda-requerimento, rejeitada por
o

maioria de.
e ma�or lance oferecer. no dla, hora e lugar acima

votos. A esta Altura retirou se do recinto o veres- m�nclonados, podendo os
o

mesmos serem exe

dor Alvim Seidel. Por falta de numero legal, não minados. por quem int�resse tiver no lugar onde se

puderam ser continuados os trabalhos. Foi pelo a�ham sltuado�,. ISto e, a rua Exp. Cabo Harry Ha
snr. Presidente designado o dia 23, para a proxi- dllch, em a oflclna do.executado, nesta cidade. E,
ma s�ssão, _com a mes.ma Ordem do Dia, ou seja: pera que chegue a notícia

. a<? conhecime�to. de to-

3a. Discussão do projeto lei que «Autoriza lavra- dos, se passou o presente edital que sere aflxado as

tura de contrato com o Acordo Florestal» e 2a. porta� do Forum, no lu�ar de costume e publicado
discussão do projeto de lei que «Altera o Codigo pelo Jornal. local «Correto �o Povo». Dado e passe
Tributário». Findo o que foi encerrada a Sessão do nesta CIdade de Iaragué do Sul, aos sete dlas
na qual faltaram os vereadores:,Ney Franco, Willy d? mez de novembro do ano, �e mil/�oyecentos e

Germano Gessner, Frederico Curt Alberto Vasel, cmc?enta e u�. Eu, Ney Franco, escnveo o subs- ------------

Walter Jark e' Artur Oscar Meister. cr�vl. (a) Ioão Marcondes de Mattos - Juiz de Di-
. retro da comarca. «Está conforme o original do que

(sss.) �ey Franco dou fé". Ieragué do Sul, 7 de Novembro de 1951.
'

Mário Nicolini O escrivão - �NEY FRANCO

Uma chapa de cami
nhão n. 6-05-18, no dia
29 de Outubro, no traléro , _

JoinviJIe Corupé,
Gratifica se a quem en- Bicicletas Suécas
tregar.' marca "HERMES" V. S.

Alberio Morelli encontra na

RETORCIDA.
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� MÁQUINAS de OOSTURA MOTORES SEoçAo de ROUPAS FEITAS: �

� MÁQUINAS de ESOREVER DíNAMOS ACABA DE RECEBER ,DAS ' �
Mário Nicolini � BIOIOLÉTAS PARA-RAIOS MELHORES FÁBRIOAS DO 2:::6:S

00 RÁDIOS MOTORES á GAZOII- PAís' 00
-... 00 RADIOLAS LUXUOSAS /NA e ÖLEO ORÚ TERNOR p. HOMENS (ii 00
� � VITRÖLAS . MATERIAL ELÉTRICO RAPAZES �

Lllqull.laea-o Anual de TeclI.los �oo� DISOOS para' FOGÕES -

o

FOGAREl- VESTIDOS
. �OO�U U � VITRÖLAS ROS"· FERROS DE OAPAS de gabardine e 2:::6:S

REFRIGERADORES
.

ENGO�AR chantnng
DE

I 00 SÓRVETEIRAS JÖGOS DE flAFÉ CAMISAS 00
15-10-61 A 30-11-61 00 DESNATADEIRAS CHAPÉOS - SOMBRI- de passeio 00

.

IMEX INTERNACIONAL LTDA. 00 PEÇAS p. BICIOLÉTAS � NHAS e Oiltros artigos. e esporte
. 00

-�=������

c�.....��.-....."...."....,,�

r---------o,I Y!�!!l:� II
II,' Por motivo de mu- It

dança. uma casa de It

I,,' material, e um motor It
marca D.K.W. POl' II

fi preço de ocasião. ll
" Tratar com o sr. "A M"IIfi rno r u ·er.

fi
��:::::=======:=�

Perdeu-se

mi�:;���!���n;��o���;:;;sp���so������:::. r�'=;;:==;;;;O=';�;i;i';'==='l
na sala do Forum, no adificio da\ Prefeitura Muni.::

Formado pela faculdade de Medicina de PO\to Alegre ..

cipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: !l Operações - Doenças de Senhoras - �!
A;dolfo Antonio Emmenjoerfer, Alvim Seidel, Ot3-1 �� Cllnlca· Geral - Parlo sem Oftr il
vlano Tiss! e Herb.ert Sch!leider. Na ausencia dos ii Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gasosa II
snrs. Presidente, vICe-presidente, 1. e 2. secretários,!! Consultório e Residência: ii
assumiu a presidencia o snr. Adolfo Antonio Em- ii ii
mendoer'fer, convidando como secretário o Sllr. :.::.= Jaraguâ do Sul - Rua Benjamin Constant 1.'1.'ex-residência do Dr. Luiz de Souza
Alvim Seidel. Foi 'pelo snr. Presidente !lberta a ii. ,

11
sessão

•. Oràenando a o sn r. secretário que procedes-
..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.r:::::::::::::::::::::::::::::::::••

se a leitura da ata da sessão anteril)r, não sendo ..__................................. _

porém, posta em disctlssão nem votação, por falta f F .........._�---C��.........._....�de numero le,!pil. O exps.fiiente constou de: Anais, � armacla entrai �da 1a_�eulllao Econoomlc.a do Norte catarinense'l
DE CAR:Dr,O§ HAFEJRMANN

�N "A M A I SAN T I GA"
_

ao poude ser discutida a Ordem do Dia por .

nao haver llUmer.o legal. O sn�., .Adolfo A .. Em- � Av. Getulio Vargas, 218 - Jaragná do Sul - S. C.

�men�oerfer, preSidente e� exerClClO, encerrou a � 'Drogas nacionais. e estrangeiras, encontra-se,
sessao, levando ao conheCImento dos sn.rs. vere.a- I

a dispOSição do distinto público, apresentando �do�es, que dava por encerrad? �.3. penado legls- serviço criterioso e Precos Módicoslatlvo desta Camara, para rellllClar os trabalhos' '

do 4. e último periodo do ano, conforme o Regi� ..__............"_��.........,,_........................................,,._.�

m�nto �nterno, na la. terça-feira de novembro ou

s�Ja dI_a 6-11 c0l!l a Ordem do Dis seguinte: 3a.
dlscussao do proJeto-lei que «Autoriza lavratura
de contrato com o Acordo Floresta!», e 2a. d iscus
sã� d� 'proje�o de' lei que: «Altera o Codigo
TrlbutarlO». Fmdo o que, foi encerrada a sessão a

q?al . f�ltaram os vereadores: Ney Franco, Mário
NICohm, Frederico Curt Alberto Vasel, Walter
Jark, Kurt Herbert Hilbrecht e Artur Oscar
Meister.

AS PILLULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFAlllVEIS
Nd- Prisdo de Ventre
e nas mo!estids do
FIGADO

ESTOMAGO
INTE'STINOS

Fdstios, Azia, Vomitos,
Pes ii d eI OS, I ri dis g e.s tõ e s,
ColicCls do Figado.

Gazes, Digestões Penosds,
Dôres no Esfomago, Mdo
Halito, Retenção de' Bilis.
_, -

Vende-se em toda' parte.

(ass) Ney Franco

Imposto Territorial

CONHECIDO' HÁ 71 ANoa
VENDE·SE, EM TÔOA PA}UIl.

A SIFILIS SE APfiESENTA SOB
IN"'MERAS FORMAS. TAlS COMO:

REUMATISMO
E80RÓFULAS
E S-P I N H A 8
FlsTULAS
Ú'L C E R AS
ECZEMA&'
FEA<IOA&_

�,�:"6 � � �
.. EliXIR .'JE NOGUEIRA"

Casa Real

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Autorisa lavratura de contrato com

o;
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados � em geral, sempre noví-

Acôrdo Florestal. � dardes

,

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara-

I.
TODAS AS MOLÉSTIAS D� ßPßRflHO RfSPIRHIÓRIO .@�"

.

CASA REAL

gua do Sul, no uso de suas atribuições: Encontram aHvio imediato do IFaço saber a todos os habitantes dêsre' Muni- com o usO

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciono (i5').-. '_ 1\neo, Dl p a p á v e I '

..
a seguinte leí : �

ART. 1. - Fica o Sr. Prefeito Municipal auto
rlsado a contratar com o Acôrdo Florestal com o

�stad_o de Santa Catarina, em cooperação, a orga
mseçao de um campo pera produção de mudas de
essências florestais, destinadas ao reflorestamento
das terras do Municipio.

ART. 2. - O contrato obedecerá, 'em suas li
nhas gerais, Cl minuta anéxa a ésta lei.

ART. Õ. - Esta leí entrará em vigôr na data
de sua publicação, correndo as despezas dela de
correntes pela verva "FOMENTO AGRICOLA'·. do
orçamento municipal, revogadas as disposições em

contrário.
,

Prefeitura Municipal de Iareguä do Sul, 9 de
Novembro de 1951.

LEI N•. 18

Arlur Müller - Prefeito Municipal
oelaeilio P. Ramos - Diretor do Dep. de Exp,
Alzira Murllra Malhias - Escriturário "K"

Prefeitura MuniGi�al de Jara�uá UO �ui
REQUER JMENTOS DESP f\CHf\DOS

Frederico Bartel
fruir um mausoléo,

Frederico Bartel . Idem Idem Idem
Frederico Bartel - Idem Idem Idem
Frederico Bartel - Idem Idem Idem
Frederico Bartel Idem Idem Idem

Mafalda Costelowlcz - Requer alvará de hablre-se.
Alvíno Schmauch - Requer baixa do imposto s/
Mercador de Madeiras. Arrhur Breithaupt - Requer
balxa - do imposto si eurornovel particular. Rolf
Kreutzfeld - Requer licença pare construir casa de
alvenaria. Ernesto Oestreicher Filho - Idem Idem.
Bruno Hort - Requer licença pera construir casa

de madeire. Catarina Marquardt - Requer- licença
pera efetuar pequenos reparos e pintura interna em

um compartimento de s/ casa. Amandus Reiner

-,Requer cancelamento do imposto sI agiota. Luiz
Ioaqulrn - Requer trensferêncla do imposto si bar
bearia pera o nome de Erico Karnehern. Lauro, Vol
tolini - Requer Iícençe pare pintar Interna e externa
mente si casa. Alexandre Haake - Requer licença
pera construir um renehe de madeire. Artur Eggerr -

,

Requer licença pera efetuar acréscimo em s/ casa.

OUo Schneider � Requer licença pare efetuar peque
nos concertos e pintura, em sI casa, Leopoldo [ans
sen -' Requ�r transferência do imposto si automóvel
pertlcular,

I

adquirido de Walter Hertel. Alfredo
Meyer - Requer transferência para seu nome do
imposto s/ olaria, adquirida de OUo Meyer. Heinz

Hornburg - Requer tránsferência para seu nome do
imp. s/ automovel particular, adquirido de Lourenço
Roberti.

DESPACHO - "COMO REQUER" -

Olibio Mueller - Requer transferência do im

posto s/ Bar e Sorveteria para o come Werner
Stange.

,

DESPACHO - "TRANSfIRA-SE"
Albano Kanzler - Requer certidão sl o mesmo

esteve a partir de 1947 esteve encarregado da cons

trução de qualquer obra pública e si percebeu algum
pagamento dos cofres municipais.

-

DESPACHO - "CERTIFIQUE-SE"
Diretoria do D.E.E.A.S. da Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul, 8 de Novembro de 1951.

Requer licença pera cons-

OCTACILIO P. RAMOS
Diretor do DeQ. do Exped,iente

A._,._,._,._"._.._.._..._,._,......,......,....",..., ....,.....,.....,....,.-..y......,.....��.....,.....,��......,
..

-._,._,:
._,.........................

I'

II [CASA KOPM"NN ] II
II Propr.: H. KOPMANN

- II
II Rua Marechtll Deodoro da Fonseca, 192 - �OO .11
II" '

Todo e qualquer material para pintura, V. s. 1,'encontrará na CASA KOPM,ANN. ,

JI Bem como um variado sortimento em: Tintas II
á Oleo, em pó, Esmaltes, Vernizes, Lacas, li

'n Oleo 'de Linhaça, Zarcão, Agua-raz, Cál, li
II Cólas, Corantes, Alvaiades, Gesso, Vidros p/ IIjanela e Massa, Oleo pl soalho, Cêras, . ..

IIn e mais: Bróc�as, Pin�éis, T�inchas, Escôvas.
III Espatulas, LIxas, Thmer, DIssolvente, Redu- ,

II tor, e os demais pertences ao ramo da II
II Pintura. n
Jl Na O F I C I N A executamos; Pinturas sobre; Jl
II Casé;ls, (grejas, Caminhões, Automoveis, Mó- II
II

veis, Placa�;. Máquinas, Utensilios
IIdomestlcos, etc... etc...

.

IIß � A
....,�.....,�__,.....,......,��....,...,..,........_.._,._............_..-,.....v

FRACOS E ANEMIC06 I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregada _ úi&I ..

TO$M.
Resfriado.

Orgãos e Harmonios "BOHN "

Sampre preferidos
, pelos entendidos

HARMONIOS: 12 modelos
espaciais para VIAG�,
CAPELAS e IGREJAS

ORGAos: São fornecidos
em 6 disposições a escolha

dos interéssados
.

PREÇOS DA }'ABRIe!

Peçam catálogos e, de
mais informações ao

REPIESENTANTE GERAL
para Paraná e Santa Catarina'

PAULO KOBS - Caixa Poslai, 39 .: SãO BENTO DO SUL
Eslado de Sanla Calarina

Máquinas de Costura
'ALFA" e "WHITELILY"
acaba de receber e ofere
ce pelos menores preços
da praça á Casa Real.

Minuta do Contrato a que se refere, a
Lei N. 18 de 9 de Novembro de 1951

------._----------------------

Contrato die / Cooperação
M'ILHÖES I/}

DE PESSOAS TÊM USADO COM III
s
c
-

1.

BOM RESULTADO o POPULt� c 6)

DEPURATIVO
C> "C"

�
, Ctl

91�
" 'õ

ELIXIR � z�,
,�z g 'ca

A SIFltlS ATACA TODO O OR6ANISfd �
CI: �

o:IE fi

�
Do o �

o"" 6)

o Figlildo, o Baço, o Coração, o c

estomalo, os Pulmões, a Pel' e �� .::(

�
• o

Prnduz Dores nos OSlIOS, Reuma- :J: S
"Cl

tismo, Cegueira, Queda do Cabe-
.. o

lo Anemia.,e Abortos, �
ci � I/}
Do_ o

CCl'lsuli:1I o mtiC:ico 00
O ti '"O
0::-9 10

.to�. o popular depurativo � Do � :5

� --;s o

ELIXiR 914 ti ::E
li

6)
'nofenaivo 8G organismo. AII·ada., III

IZI

I/}

vel como um ueer. Aprovado ee- o

'I
u

mo auxiliar no tratemento da SI- QI

FrLI� II REUMATISMO da me.·
r/)

ma origem. pelo D. N. S. P.

Edital' de Leilão

Õ. - Caberá ainda ao segundo contratante, á
construção de abrigos e a distribuição das mudas
aos lavradores ínreressedos, podendo cobrar uma

pequena rexa, 'destinada a cobertura das despezas
que venha a realizar com êsses trabalhos.

4. - O segundo contratante, comunicará ao

Acôrdo Florestal a marche dos serviços e da distri
bulção das mudas. informando ainda qualquer ocur
rência julgada do. inrerêsse pera as pertes.

E por assim acordarem com o firme propósito
de SUi:) fiél execução, assinam em presença das tes
ternunhas .abelxo, que rarnbern firmam o presente.

O Acôrdo Florestal com o Estado de Santa

I
Catarina e a Prefeif.ura Municipal de Jaraguá do Sul,
tem justo o contrato, em serviço de cooperação, a

orgeníseção de um campo pera a -produção de mu-

das de essências florestals, destinadas ao reflores
tamento das terras do Municipio, sob as cláusulas
e condições seguintes:

I. - O Acôrdo Florestal organizará todos os

serviços técnicos desde a localização do campo,
sementeiras, viveiros, erc., bem como procederá a

escolha de espécies e varíededes, pt eferindo sempre
as essências rnals valiosas, oriundas da região, ou
outras facilmente aclimatáveis e de reconhecido ve -

lor. lncurnblr-se-é ainda do fornecimento das semen

tes necessárias e da preparação técnica do pessoal
encarregado de continuar os serviços.

2. - A Prefeitura de Ieragué do Sul, por seu

turno, fornecerá o terreno onde se formará o campo,
assim como os trabalhadores índlspenséveís à bôa
execução dos serviços.

o Doutor João Marcondes de Mattes, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguä dó Sul, Estado
de Santa Catarina,' Brasil, na Forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal de leilão, com o prazo de - vinte - dias, virem
ou dele conhecimento tiverem ou interessar póssa,
que, findo esse prazo, hão de ser arrematados

por quem mais dér e maior lance oferecer, em 11frente ás portas do Edificio do Forum, no dia 26
.

de Novembro vindouro, as 10 horas, os béns pe- Procuram-se 50 operários com urgência,
nhorados a Luiz Buzzi, na ação executiva que lhe para trabalhar em serviço de estradas.
move Luiz Eccel, abaixo descriminados: Os interessados poderão apresentar-se no

1°.) - Dois terrenos no lugar BraçQ do Nor- «CQrtume Jaraguá ou com o sr. Germano
te, no distrito do Massaranduba, mlmicipio, de Gascho em Itapocuzinho».
Guaramirim. desta comarca, se'ndo: um parte do I............iiiõiiiiiiiiõiiiii iiiõiiiii.......................iioiiiiiiiiioiiiiiiiiioiiiiiiiiiiõiiiii-====.-Il

lote n. 30, com a área de 2.000 ms2. e o outro

parte do lote n. 28. com a área de 36,300 ms2.
confrontando ao Norte, com terras de Lutz G�ral
di, ao Sul com ditas de José Berri, ao leste com

terras de Bertholdo -é Arnoldo Wiedemann e ao

Oeste com ditas de Oarlos Borgonha e Querino
Berri; o primeiro edificado com uma casa de ma

deira e um rancho,' registradOS no livro 3-F, á
fls. 183, sob ,n. 13.117, em data de 23 de Julho de

1951, do Oficial do Registro Geral desta Comarca,
Assim serão OE referidos bens arrematados

por quem mais dér e maior lance oferecer, no dia,
hora e lugar acima mencionados, podendo os

mesmos serem examinados, por quem interesse
tiver, em o local onde s� acham situados, no dis
trito de Massaranduba. E para que chegue a no

ticia ao conhecimento de todos se passou o pre
SE:.llte edital que será afixado as portas do Forum,
no lugar de costume e publicado pelo jornal local
"Correio do Povö". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos trinta dias do mez de
Outubro do ano de mil novecentos e oincoenta e

um. E1], Ney Franco, escrivão, o subscl·evi. (a)
João Marcondes de Mattos. Juiz de Direito da
Oomarca. "Está conforme o original, do que
dou fé.

, O P E R Á R lOS,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n. I, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a :,ua próprià!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iemédios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
•

MINAHCORA para o seu tilhinho.
.

E. um produto dos Laboratórios Minancora
- J O I N VI L L E -

,-

---,------,------------------------------�,

Cliniea de Olhos '_:_ Ouvidos - Nariz e Garganra do

BR.....AI1. allill
MODERNA B PRIMOROSAMENTE INSTALADA

melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua Ab10n Batista (Defronte a "A NOTICIA"
- JOINVILE -,Jaraguá do Sul. 30 de Outubro de 1951.

O Escrivão - NEY FRANCO ._------,---------------------------------
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ANO XXXII JARAGUÃ DO SUL DOMINGO, 18 de Novembro de 1951 SANTA CATARINA No. 1.668

Registro Civil Encontraram os divorcistas
Dia 10 do correnre p. p. Dia 20 a sre, Olga Srln- Iren� P. qÜ,nther Otic!al ,da UMA NOV1\. BARREIRA

seguiu pera Iolnvllle, a ghen, esposa do sr. Alva. Registro CiVIl do 1°. Distrito
caravana de gtnéstlca fe- ró ônnghen, índustrlal da Comarca Jaraguá do Sul, RIO.:- '

Os divorcistas I íuconstítucíonalídade do
mlnlna do C, A. Baependí nesta praça. Estado de Santa Catarina que obtiveram a vitória projéto. Além disso

que, junto com a ôocle- - Transcorre dia 21 a Brasil. preliminar na Câmara mesmo que seja. apro�
dade de Cultura Física data natallcla do jovem Faz saber que comparece- conseguindo para que vado o projéto, não

Duque de Caxias, de Rolli Bruch habil funclo- ram no cartório exibindo os seja secreta a votação seria aplicável aos que
Curitiba, levaram a efeito nário do B�nco lnco fi-

I documentos exigidos pela lei do projeto de Nelson estão desquitados,' mas
um bem organlsedo pro- lho do ônr, Adolfo Bruch. afim de se habilitarem para Carneiro, tropeçaram apenas os casamentos

grama de apresenreções Dia 21 o jovem Alfredo casar-se: porém �o� o parecer realiza�oAs � partir. de

I Maconha a erva I

aos sócios da Sociedade Gustavo Horst filho do da cormssao de constí- sua vigencia aduzíu o ,

Ginástica de [olnvlle, snr. Roberto M. Horst, Edital n.3.082, de 9-11-51. tuíção de j!lstiça, onde deputado Antônio Bal- que causa toucura
pela passagem do seu farmaceutico nesta cidade. Cópia de edital de Pro- o relator timbrou pela bíno.

, Porto Alegre. - In-.
9�. aniversário. Como �ambem a sra. Vva. Ma- clamas de Casamento vestiga a policia a pos-
sempre, as ginastas 10- ne Sach� Karst��. Dia 22 recebida do Oficial d� C

- sibilidade de que uma

graram arrancar da com- a senhortta Cecllta Setler, Registro Civil de Indaial, onvocaçao quadrilha de contrabau-
pacra esslerencle, as p�o!essora de Educação Carl Reichel e Associação Rural de Jaraguá do Sul distas de entorpecentes
maís calorosas palmas FI�lc.a do Gr�P? �scolar Gerda Schneider esteja operando em

pelo seu extraordinário <'DIvIDa' Provldêncíe», Na Ele, brasileiro, solteiro, Assembléia Geral Extraordinária nosso Estado, tendo
desempenho, tendo-lhes mesma da Ia o sr. Camilo seleiro, domiciliado e O d d � come centro 'a capital
sido 'e I

'

.- id d
e or em o ur. 1. Vice Presidente, e de '

n regue, na ocesieo An.drea_tfa, r.esidente. em res I ente nesra ci ade, d valendo-se de uma písta
uma flê I .'

- fllh d M R h
acor o com o Arl. 33, paragrafo unico dos Esraru-

va.

amu a cornernoretí- �� dC�rro. Amd� �a m�s- �e �ari: Rei��eJ.eic e\ e
los, convoco os senhores associados para a' As- que surgiu com a prisão

Aos que se sabe, apre- r !,.fh a gdarotm a,. e-
Ela, bresíletre, solteira,

sernblela Geral Exrraordlnérla a reellsar-se no dia ?e Jos_ê C.osta, elemento
sentaré a

-

de
ma, I a o' er. Pedro 16 (desessels): de Dezembro do corrente ano as 10 Já conhecido da Delega-

.

secçao Winter doméstica, domiciliada e
' .

E
.

I d 'C t
ginástica femlnlne: á so- .' , íd I d I f Ih

horas na séde desta Associação Rural afim de se CIa specta e os umes,

ciedade Jaraguae�se no Z ?I� 2� � hProfe�sdora ��sIA���� S�hl1�i;�� 'e
i d: p�oceder a eleição do cargo de Presidente vago em l�e n� t:rde �r ont�m

dia 1. de Dezembro' em t
u mira} .0U!.lln o'Dr�sI2en- Emme Schneider; virtude da renuncia do Sr. Dr. Aguinaldo José de OI a� ua o e�. agr�n e,

sua séde social" o
e em OI�VI e. Ia

.

4 a Souza. Comunico outrossim que, não' havendo nú- quan o ven 18, cinco

mesmo programa, �crés- sra. Carolina R. Freiher- Edital n. 3.085, de 9-11-51. mero legal, de associados na hora e dia indicados, plgar�os da ,erva qu�
cido de mais' d

. ger, espo�a do sr. Engel- Antonio A. dos Sanlos e a sessão se reellseré com qualquer numero de só- Inebria e leva a loucura.

três números novo��s ou berro Frelberger, Maria Gonçalves cio� no mesmo dia, trinta minutos após a hora maconha!

Casamentos _ Realizaram- Ele, brasileiro, solteiro, desIgnada.' ------.----

se ontem na sala das au-
A todos os entverserlen- operário, domiciliado e Iaragué do Sul, 16 de Novembro de 1951.

diencias oe sezulntes ce-
res os votos de felicidades residente nesre dlstrlro, a GUILHERME HERING

" do «Correio do Povo. E d h E
sarnentos: Henrique Butz-

stra a Nova, fi! o de ncarrezedo do Expediente
ke com a srta, Helga Ben- Antonio Olegarlo dos

��� . a

e .r.:.ldti�I�� D����� fß:'::U:::X::':I�'I::I:'r:::d:::e:':':::f::S::C:'::r::1�1::-d:::r::I�:o"l �:;I�S��:Si!��,O�:�:::a�
Aniversários - Fazem anos ii U ii doméstica, domiciliada e

hoje a sra. Guilhermina ii ii residente nest(> äislrifo, á

Satler, esposa do sr "Luiz ii Precisa-se com
ii 'Estradét Nova, filha de

Satler e o jovem Arlur ii ii José Gonçalves e de Fe

Pedri, filho do sr. Julio Pe- ii urgência, com práti- H lizina Gonçalves.
. drÃmanhã a sra. Olga da li ca comercial e quê II Edital N. 3.084. de 14-11,51.

Costa, esposa do sr,. Joa-o
ii

'b d'l 'e ii Cópia de Edital de Pro-
j: sal a atI og"ratia. :. I d C

Lucio da COSIa, indtlstrial ii li c amas e asamenlO, re-

em lrapocuzinho e o me-
ii ES,CRITÓklO FISCHER ii cebida do Oficial de São
ii ii Bento do Sul.

nino Rubens Nicoluzzi. \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::,::': Elidio Romão e

1!i.!SE!i 'I iliE!E!==lil!i!!!i&E!I!!iihlE!!!ilEllE!iu;;;;;;;il!!Ellii!il5i!!! Cecilda Salamon

I iii Ele, brasileiro,
'

solteiro,
... t=�r-r�5 (Sezões, M'�,lárias, !li lavrador, domiciliado e

11-� lJ � ImpaludIsmo iii residente neste distrito,

1-
, Maleitas, Tremedeira RI em Nereu Ramos, ,filho de
- CURAM-SE RAPIDA-MENTE COM - i Protasio Romão e de

I·• ,
- Magdalltnd Romão.

III 'Capsu las Antisesonicas m· Ela, brasileira, solteira,

I Minancora" iii: operária, domiciliad� e

II residente na cidade de I
.

Em
/

Todas as Boas Farmáçias I'" São Benlo do Sul, á rua
/ Manoel Tavares n. 14,

I É um produto dos Laboratórios MINANCORA I"'"
filha de Miguel Salamon

L·
' e de Maria Frantz Sala
- Joinville - Sta. Catarina -

•

mon.
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L' O C A I 5

E para que chegue ao co'

nhecimento de todos, mandei
passar ö presente edital que
será publicado pela ' impren
!la e em' cartório onde Berá
afixado dU! a,nte 15 dias. Si

al�uem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

tins legai!>
IRENE PEDRI GÜNTHER

Oticial

Rádio - Vitrõla
Vende-se um

Tratar com o sr. Venâncio
Nicoluzzi ou com o proprietário
sr. José Ranck, onde poderá o I

mesmo ser examinado.

I

I Atestado de óbito de
uma mulher que não

morrêra
Rio'. - O médico J.

Morrison de São Fran
cisco, constatou a morte
da sra. Tereza Buttler,
de 60 anos, encontrada
afogada na banheira. Su
bitamente, dez horas
depois de assinado o

atestado de óbito, a

morta recuperem a vida.
Quando o corpo éra

transportado para o ne

crotério a morta come

çou a gemer alto. Os
médicos não sabem
explicar muito bem o

caso.

o conde Malarazzo
Junior jornalista
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segunda vez, o conde

ricisi"=�fHAR��SOHNEi'OHl!1 �::3E:.�UIÚ�h���;'
::::�'\_ _ _.:: :'f:::: atualmente uma campa-
....

·_·-;····
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-i! OFERECE ij
_.. �rhÕ!i:a��i�radedefaz:�
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ir BICICLETAS - RÁDIOS - MÁQUINAS '''ii circular na capital pau-
ii DE, COSTURA das melhores marcas ii lista um· novo jornal
ii (com garantia absoluta) só na COSA ii com a participaçã.o de

II iL LOIHAR SONNUHOHL que mais barato vende...ii !I elementos cariócas. O

ii
· ..·\i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::it

.. • !i conde Matarazzo Junior

::::�l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{(T:: ����� ag:;u�rld;r:sO:/o«���
lha da Manhã" dela se

afastando posteriormen
te, devido a divirgencias
com acionistas.
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II AUTO- JARAGUA S: A. II
ii Indústria e Comércio ii

::

ii
OFIOINA Serviço "FORD" !l

MEOÂNIOA AUTORIZADO i.!i.i
- Rua Marechal Deodoro - J A R A G U A DO SUL - :1

Pôsfo de Gasolina - Depósito de Lubrificantes II
Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii ����

ladores e Consêrto de Pneus. ii
ii Esta oficina está inslalada em condições

. ii

:::'1:1 para efetuar qualquer serviço de consêrto ou li FARMAelA
reforma em .seu aulo:nóvel ou c,aminhão, bem l.l.ii CGmo relificação de molores elc. . . II

de ROBERTO M HORST.
:: "';:
ii Todos os serviços são executados com 'li

1
•••:1.::..:; , esmero, por competenles profissionais e a pre- ii

ços razoáveis. Também dis\Jõe SI:; sólda elé- ii
:1

trica e oxigênio. I!
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� TOSSES f IRONQUlm f

VIBRO [ftEOSOTlDO,
(SILVII!'À)

GRANDE TONICO

Cure seus t1Jales e poupe seu

bom dinheiro comprando na

NDVA

i\ que dispõe de maior sortimen
to na praça. e oferece seus arti

gos à preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro 3 . - Jaragua
���� .. -

/

COURA CasPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO CM'ILAR

POR EXCELÊNCIA

(()) §albão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa ClA� WETZEl' llNJl))l(J§Ill&l JonIDl'vililie

pois conserva e desinféta a roupa.

s�ßÃ� ylRcCt.,
. '.

ESPECIALIDADE:

I
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


