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JARAGuA DO SUL

Fundado em 1876
Emallcipado em 193'

�� Ag.eate P08t�l. Tele-Id e � x II r ,algo. por fazer; eil GUI!.mirill, é uma mentira

I fizést�
• coi�1I com certos II presente cerre," mo eoaflrma que "quente

grafl(�o de Guaramtrlm, sr. murte embora tenha um di grossa; considero uma exageros es uma parada aos ê r r o li, ou pequenos
Waldyr Mercelltno, reee- úniço funcionário. autêntica p i II d 8; pois o mesmo querendo fazer Não precisa pedir des-

enganos que todoi nós

bemos. II "c 8 r t �
. Id., iante, Quanto aos êrros, ou ClIriif. embora não 'o co- s.en.sacionlCli�mo para pre- 'culpas, Senhor Waldyr esrames sujeitos, procura-

t Q h D I h I
- 6 Marcellino. Temos espírito - . ,

Itrasscn II: oen er
.

Ire er: p e Cf u e n o s eoganos que' o
.

eee, com eerteze é dos Judlcar II guem. essa não. ,

bll
'

Ilel d'
mos aao perststt os; o

�eparou-se-me .

hO,JI,
.

ao todos nós estamos sujeitos, rals que.quis dar uma de Cuidado! ... e,tás culpan pu ICO su Ciente pGra
.

I-
certo é, que nínguem naa-

ler V�S80 c�:)ßcelll:Jado Jor;, procuramos não perslstí- blcala l8ullo 16ulcl. do uma repart.ição inocente, vulgar uma ��rtlll, educada, ceu infalíveL "Podia�o.
Dal CO!reio .: do P<!�o los; o certo é, que nlnguem

.

&oslaria, de paruuRI6-11: do Ministérip Público, com ,sensata e equílíbrada c�m<!, ter. feito' aquela onda, stOI.-
dessa. J?rospera It laborlõse nesceu ínfslfvel.

.

Quando não tiver mala ruas lorõrae querendo apa.
a sua -. Cada um cont�IbUl cíonaitzando o acontecido.

Jaragpa do Sul, !>. �es�- Muitas li! mutres vêzes, para expedir para Iátaguá recer; o funciooário res com? .

que tem. D� co- /

gradével ,�om.e!l!�rIo. I
comentários malâöaos ou do Sul, onde vou. consegui- pcnsävel- 80U eu. Outra menlarlo,. que aludimos, Até mesmo sem malíci.

llarresPln�ê�c�a 1181a •

caluniosos, põe por terra la parêJ expedir para São mentira dessa natureza, não' po
d e r ii o Sr. enco�trar ou espfrüo calualedor. O

A Ag��cla r o s t e I de Francisco do Sul,?' te perdoarei' não engolirei. testemunhas que. ouviram
que se fez foi um comeu-

G ri e uma peque
todos 05 elogios recebidos '

'
.

-, falar do acontecido. Caso tário sóbrio, sem nedir queuara!!,I, m,
A

•

dos: trabalhos prestados, e O que entende por mala quetre, indicamos o local. ...

ns Agencia modelo; vem ou malote?' Então, ... daqui prá frente alguem expertmenta-se II

c u m p rí ii d o fielmente e
a confi,êJ'nç. já anl1ariada .' fa,le tudinho, mas coute Quanto ao primeiro tópico, máscara. Como vê, mata-

dentro de seu esquema de dos nossos superiores; dos OUlr8. Desde quando ex- eömenre a verdade' do possuímos inclusive o ea mos a cébra e mostramos

trabalho, tOdas as obrigai) ci u a i s, ? ,sacrifício é o pedimos mala' ou. malote contrário f a r e i ent�ar"e velope em nossa redatão, o páu'. O Sr. está conví
çõea .«;i� bem s e r v i r ao gr�nde alicerce. para São Prenetsce do d i r é r o pelo cano, Ass. O artigo, como se vê, foi dalle II constatar com os

Povo, bem como ao seu O comêntérío.tetre pel.o Sul?
< "WaldY'r Marcelino.' NB: chamar. atenção das au- seus olhos, o que Ór.

Deparremento Regionl!I, articulisra com respeito a I O certo _.é que pintaste, Peço excúsas, porém, gos- toridades maiores para o afirmamos. Á sue disposi:'
procurando 'sémpre, não tal cotrespöndêncía paslada mui t o o �omeDrário ... taria que V. S. publicasse que eeonreee, O Sr. mes- ção, ne Redação.

,"

OctacíUo ,Pedro Ràmos assume'mandato nota do ..

Departamento
. Honra-me sobrem_neilral meus préstimps. d� Depu município' e bem estar de n..g...ro-·P.I'!J."',.i'Q',.ri-O'"

.
'

comunicar ii V. Bxcia.' ha- tado Estadual ao inteiro ,seu Ilborioso, povo. .

ri ��.U.ver nesta data assumido o dispôr dê V. Excia. no Com os mais elevados
' .

,_

honrei)so' mand'ato de De- encamiohGméoto dos prQ· propósitos de. servir, va-
putado estadual, para, o �lemlls de eua· Comun.ida. lho-me da O',a'fa oportuni-

O }�epartam�n�() �gro- "rietäri�s d. fiado leiteiro. Um dado·lstatisticei) in-

qual fui eleito no I', pleite de o que farei aUás com d d' . '.
e;.

It'" t' pec.uarlo <lo. MUDlC.ipiO de ConcluJ�o o trab&lho,
..

o forDia que o Mun.idp'io pos-
"

,
. .

.

.

A
.

•

.

-
.

• a e paJTa"'eom lJ ii es ,Ima J " d .� r d p,A t d M" é' -d .' . d 1'11 000 .'
.

!

realizac!,o, a .1;5' de Bovem· to�a dedICaça,Q e énlu$ldS' 'e '.disliot'l1, "considera io "a,ra�ua <!. '-?u. v,�m eseo-.; :Q�.Q. o : .;,1�.r�t rlei)
';'
li 1$",1 c�rcll "e �", '; a,uma.,��'

'I.r·o n .',""' ....,,�.:;;,.._. . in", ....r""".·.�".n··-;lo· '

..
'"', ...:n;,r 'd I '..: "1< �',i."'" ,". '.,> 'I

.
.ç e.' vo,Iv;e,t;dc, mte-eso t:riiJ.,pelbo.. ..Agnc-uItÚI!., � Junfamente iR�.G q'ue 1).0tle- sc fazer:urn

l7 ' .... ' .... "".-I�·"'í;:-� :' < ; ;<••�, li' "',",,0',4'" � 'I''' . Q ,SUu crever.;me mu ,'. \' ,'� ,. <,' '.,,; ...:,. " .,,' ".
. :;"..

Ao. 'ensejo desta partici· limill1lções de Parlamentar, ;,. Visando iii s�ude e o ,bem com .0. ,Diretor .
d�, Sefor ca�cul� eatlmatI-VO deA93

pação; all.menie significa frazer, lhes soluções que Cordi.�lmente,US. Octa- e�!i'lr da eocled�de, que �e de r'Is�opato�9gla d.a R�- aD,mltI� com brucelos�. Os
tiV.1!I para minha vida pú possam contribuir para o I eilio Pedro R�mo., Depu- alImenta

�o.m )clte e. dertw, pro.d��ilo e InsemllJaçao 34 ,agrlcult9res atendidos,
blica permito me colocar engrandecimento' ,do seu tado Estadual.

_

vaaos do melSmo. Para tan- ArtIfICial, foroeceu os exa receberam os exames de
, :

.

"- 10,' vem realizando trabalho mes das 37i coletas de laboratório em atestado
, de vigilância, verificando sangue, apanhadas em tu' com o Dome ou numera-

,

7

, 'I a p,ossivel ocorrência de, bos de ensaio pelo DAD. ção do examinado, 'com'
aU, aS brucelose, doença' que, co O exame de laboratório re,ultido fi�al, afim de ii· .

I
mo se sabe, e t,rIlDsmissi- destes ·375 animais, �cusou I(�ter os nnimais portada-
vel ao ser humano.,' um reaultado de 11 animais, res de brlÍceJose. O O.A.P,

Dia I." ,de mar�o, se- pequeninosescolaresque, e praças. A alegre dis- O DAP' d d d b l'
, .

d
-

dy

ó
.

dI' \ "

. ., c o D I a n o porta. ores e ruce ase, o esra a isposiçao os in-
gunda feira tl,róxima, te· de outra f rma" teriaDl pOSIção os ISCO ares

com fotlll' apôio do sr. ql,le ROS dii uma pereenta, 'feressados, parI quaisquer'rãó' inicio a8 aülas de que deslocar�Be até o dará um' nôvo tom à ci- Prefeitp Mun·icipal"recebeu gem de ocorrencia da oro. esclarecimento.s.
todos os grius. Escolas centro da cidade. dade: Muitos .iniciam

a colaboração de' 34 pro- ,dem ·de 2,9%.
'

particulares, ascolàs as· ,.Cêrca de 8000 esco1a-, sua vida escofar.' Outros I'

tãdu�B e municipaisre� re� desde o p��ário ao proeura� concluir nos ����������������--��--������������

nieiam ,mais· um/período gin·asial, cientlfi�o·. téc-: bancol e8c·o]Sres de Ja-' ,

-

G ·f·letivo fazendo lotàr 8S' nicoproeuram instruir-se raguá do Sul, para. segui- .•."e n s· 'acge m" d'O G"E'E B ratllca·se a
. 8alas 'de aulas. Muitas nos ·bancos escolares, em rem, 'l(L fóra, novos cursos '.;

"

,

.

.

.. ; ;" .:'.'_escalaI não' éomportam busca 'de uma . melhor ai.nda ine�istentel entre.·' .. quem der Pl·sta·mais o número de alUDOS. oportunidade, na vida.' A nós.
. Ao 'fin'dar IIlais um· perlodo de férias, a0'8sos

. '

Ficaram pequenas para cada ano que passa mais Será uma festa o dia1: corações voltam apaiosos para iniciar mais uma ,A fir,ma Comércio e Re
o número crescente de aresce o exercito de jó- de março de 1971. Um. etapa" da ,vida escola,-",' presentações H. R i s'le w
.scolares�· Enq,uanto não vens q�e querem. cursar c?lorido diferente �ara' a

. Espe.ramQs que todos voltem com as mlmtes Uda., àssaltada na madru
se cODstrói o Grupo Esc OB várIOS estágIOS do �ldaele,que cresc,e Ineet�- rec,uperadas e são 'I\.r8 enfrentar o ano de i1,'que gada de' 20 para 21�' do
colar da Roa Joinville ensino, para enfrentar a santemente .' que. 'con Id �

t
.

f'
' .

COIll 10 8alas de aula �'vida do dia de amanhã. núa com· suas indústria esperamos seja de grande pregresso. correu e; g r a t I I C a com
. ,

f
. A A' t t E' '. . .

1 t.l! d d' d b' Cr$. 100,00 - cem cr.uzei-
Estado. e 8 Municipalida- Segunda elfa um n",vo e eem'tlrclO a os en a� o ao remlClar a ; u a u'e ca ,8 la, r.e o· re�os ros-, a quem ofececer umêÍ
de proQuram adaptar um colorido estará enche.ndo 7. colocado na arl'ieeaaa· 08, nos�os esf.orços, e tOIQ�mos nôv:o âlumo .,novo pista para localizar os as
predio, para abrigar os as nOlisas ruas, aveDldas ção de ICM DO Estado" �r9Pósl}0 para sermos malS do que vencedores'so SI3IUIIUes. Na ocasião, osfmdar este ano. meliantes levaram entFe o

Exposiç:io' Agro�Pecuária é Industrial Mí�ici recebe ·fillli••
·

.

��:7�·o·���;··::::b:·j:mt::::i::o:ê. com· r::.dU!rg:r�;:'Ub�.��:�OI:�
, '.. J â O Conaul Aloísio Dilis alegria e um grande abra90, demonstrando plofun. couro e 1. máquind de cal·

No c?rrente ano

d��e.[
os mUDlciplOS de

. aragu. Gomide. reeem' liberro pe�, da amizade.
.

,
. cular elétrica, Olivetti,

rá realIzar-se li tradlclo- do Sul, Corupá, GuaFaml-
los "Tupamaros" acom- matricula n.· 99,772.605,

nal �xpo'sição �g.ro-Pe. rim., Massarandubl;L e
panhado do Chancelér.. Modelo n.O MC 20M.

cuárlO e IndustI:'181 ele Schroe�er. MárioGibsoD Barbosa foi ·Um.,H· '1·,0''O p·ara.Jar·.a"g·.ua�'. do' S'ul"
.

Jaraguá do Sul, aprovei· recebido em audiência' es- Correio do POVOtando o _l nt e r v & lo .da Sósia de Mussolini é pecial p�lo Presidente da J malFAMO�C que se. realIza fl'8U's8'dor de coniaso-es RepúbHcll, no PaláciQ do
'

um O a

de dOIS em �O.lS anos, " Planalto.' Conforme Doti,ciamos rei, I dos, em solenidade li se ,Serviço do Povo
naa cidades vlzmhas de Aos, griros de "fascisra", . teradas vêzes, trrmi'na am,)- realizar às. '19 horn do
Blum.nau e 'Joinville. A um bando de jovens ronia' nhã o prazo para a enrre- dia 2 de março de 1971,
mo.tra, que deverá ter DOS agrediu Dino Baldazzi, COMPRB Df MUlHfRf8 I.

ga dos trabalhos ao con- no !raja'ra Tênis Club; que'JoinviUe': 120 anos/

l�g"l," em Julho do cor.�en- ql:le calmamente tomava curso "Um Hino para Ja, deverá CORlar com a pre-
te ano, . já ••tá fa�endo um nperilivo na mesa 'de Grupos \ especiais de raguá do Sul", péillroéina- sença ,dos interessados, os A 9 de Março de 1971
movimentar 08 aSlesso,res um b'ar. Baldazzi, de 47 agelffes federais e lambem do pelo Rorary Club. Se- quais rubricarão os traba-· deverá transcorrer o 120.0
do Prefeito Hans Gerhard a,nos, que nada entende da policia carioca estão gundo. chegou ao nosso lhos. Dentro de mais alguns ano de fundação de JOin
May�r, de,vf;lndo transfor de politica,' é' constllnte- caçando o cidadão chinês conhecimento, diversos tra- dias deverão, ser' submeti-: ville. ExtensQ programa
mar.$e num mllrco de menre ·insultado. quando Chang Roque, Lang., B balhos .hi eSlão' em pod�r doa li uma Comi�são, de está sendo desenvolvido,'
progresso da �egiio. Di. sal á r.ua p�r .sua slme· acusad@ de; juntamente, 'do clube de serviço, deven- .que·· farão parte pessoas visandf) Dssinalar a efe
verloa lideres eltão seo- Ihança com Benito Musso' com o .�ábe Nagib Mas.. , do outroà ainda' en(rOSSlir espeCializadas nQ assunto. méride. O 13.0 B.O. à zére
do convidados peló Ir. HnL O 'sósia do duce j'á .sud, de "comprar" muHle· � .lfiI'a . dos. concorrentes ConheCida a letra, passará horG, iniciará a data com

l'refeito, a'fi,m de que a' esta pensando .em subm_e. res por,mil "dólQres para para tão impertanle CGn· 'o C6ncurso p,iua a mús'iea, uma salva de, canbão a ,

JIlostres 8,6 ,.transforme em ler 5� a uma operaçao Ci) comércio· de esclravas curso.
'

'.

-

premiando igualmt:nie, a· Praça da Bandeir., ju'nto
.� amplo BucelSO, proje,taD- plastica' para evitar novas que explora no Oriente e Os trdbalhds encaminha- queles concorrenfes.

.

ao monumento do Imi-
do DO eenirio estadual'CODfulões. DI . África. '

. dos deverão ser reh.ciooil·' irrante.

Início

J .•

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



do sr. Pedro Schmitz.

Dia 03Fazem anos koje _ a sra, Clara, espõaa
- Eliza, filha do sr. do sr. José Albus;

Lauro Braga;' I _ (:) sr. Ernesto Silva;
- a 8ra. Lilli Sehellsr, _ a jovem Maria Vai

e 8 p Ô I a do Ir. Felix -latti;
Scheller, em Cambéj _ o sr. R. gi D a I do

V;��;.r�oEl!�.KA��:�O :,ts;:mann. BlcH d.1 BllelllUllllal Bei III in Ria Cerre PIlsied rn;-_'l-:-�d.

S
�_�.

- ,;. sra. Erica Hering - a Ira.' Luiza Ristow, (I) Emsi llL1Jr . unz � e O1lll71a� T
Reif Horst; em Astorga.Pr.j .. u..,
_ o sr. Paulo Fodi, em - o .r. Carlol Rutzen, Ali! naeh der siegreichen Re,olotion im Jahre _._....____...,. .... ---- --�-- .. ---- '

Itapocusínhó. em Oorupä;
. ..

1930 die Verhältuísse sich wieder

normal.isierl
hatten,

�
ADVOGADO nos fôros de

- o menino Benícío sprossen die Politischen Parteien wie Pilze 80S der
Fazem anos: amanhã Rogério, filho de Ana de Erde. Unter all diesen war wohl die Integralistísehe Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
- a sra. Fritze Fiedler, Lourdes e Nestor Pedri; die aktivste. Ihre Parole lautete Gott" Vaterland Janeiro � Brasílía.

elpôsa do sr, Max Fie' _ a JOT e m Márcia und Familie. Und' da gerade der Bauer dies beson- Processamentos perante quaisquer Mi..
dler; , Mára, filha do sr, Werner ders hoch sehâzte, haue di. Partei in korzer Zeit nístêríos, Autarquias e. Repartições Públicas
- a Ira. Clara, eapôsa Horst;. den weitaus groessten Teil der Kolonisten aof ihrer em geral.

do Ir. Walter Schütze, - a menina Deníze, Seite. Sie hielten regelmässirr; ihre Versammlungen Escritório ,CaDtral:
em Corupá; , f iI h a do sr, Durval a ab. Machten militärlsehe Übongen. Veranstalteten
- o menino Martinho Jutta Mareatto;

,

glänzende Aofmärsche. Wer noch nioht 'das' grüne
;José, filho do Ir. Martim _ a sra. Loni Hornburg. Hemd trog, worde all Komonist terhöhnt. Jeder
HenD, em Jaraguàzinbo; es pôs a do sr, Harry mUBste Beitrag zahlen. Aber einu Tag81 wllrde es
- a jovem Ivone Ge- Hornburg.

'

Getúlio zoviel. Er Proklamierte den Estado No ...o,ten� em Aatorga-Pr.;. den "Neuen Staat". Verfügte den Balagerungszustand.
-- a ara. In g r i d R. ,Dia 05

. Alle Politischen Parteien wurden ..erboten. Desglei-
Hornburg, eapôsa d� sr.

- o.lr. GerOllImo To- ehen aooh alle VersamlllhlDgen. Aber dia Führer
Ingomar Hornburg, nesta maselh, em �chroederj. fier Grüohemden nahmen keine Notiz duon. Und �====================.

cidade.
.

- a sra. Illzabeth �l- hielten �eiter ihre Versammlungen ab. So auch bei
. .l.r�, espOsa d� Ii,r. OUblO uns in Rio Cerro. Oh, un ...ergeBsliéhe Nacht. DerDia 01 VIeIra, nesta Cidade. $allo Roeder war bis auf dem letzten Platz besetst.
- e sr. Victor Ber·

_---.----
Dardo immendoerfer; -I

Heimlich war der Saal �on einer Polizeibrigade
_ a sra. Paula Baumle, Ca.pa.ba de Educagio om.stellt worden. Diese. er�f.fneten das F�u,� ond

mem Nachbar mUlite 10 dieser NacM seID lungesespôla do sr. O�to baumle; Ci_ Leben aUlhaoehen. Viele andere mussten schwertet.
- o sr. Alfredo Blanek, O hasteamelJto da . wundet eiligst inl Hospital gesohafft werden. MUIAtenesta cidade;' Bandeira e o canto das sein? De·r Schwiegervater dI. Toten sagte auf
- o jovem Ronivaldo .

B F"h h b 'h fHoHmann, funcionário de do Hino Nacional säo der eerdigunl': die u rer a en I n au dem

A ComerciaL obrigatórios, uma vez Gewii!Bl"n.
por semil.a, am todo.

Dia 02 os estabelteimeoto$ Auch in Hapocuzinho wurde in dieser Naeht

O· I de qUillqller ariiu de ein Mann erBchossen. Die, Führer der Grünhemden
- o ar. João Iro a, e hatfen es aber ,erstanden, kurz ,orher n61eh den_

eDl Barra do Rl'O C'rro' eosino, públicos ou
, Geldbeutel der Koloniaten beträchtlich zo 8rl.ich·

- o Ir. Elomir Stulzer, particulares.
terno Die Zinz.n auf 4: Jahre worden ..on derem São Francisco «lo Sul; Somme abgezogen. Dass zog gewaltig. Jeder bekam- o sr. Pedro Baumle; Vende-s. seine Nota. Aber alles ist futsch bis auf den heoti-

- a jovem Marise Lia,
Fundo Cercel Ford Wlllys gen Tag. Und die armen Witwen mit ihren kleinenne Marschall, filha do 8r. Kindern konnten sehen wie lie dorchkamen. DusHerbert Marschall; Inrereressados, tratlr no wäre noch ein Kapitel für sich' was diese Fraoen

- o j o vem Waldir Hotel Ideal com o Sr. lor. 1· h b W· W h h hWarhaftig, em Curitiba', we.
ge eIstet a en. eDlge· oe, en danae worde aue

• der Integralis,ten-Chef Grünwald in Jaragoá in ==============,.:========
- Vilson Schmitz, filho João Jorge Albano seiner eigenen Wohnung brotal .rschoBsen. Die
_=======0===========. Bnölkeruug war in grosser Unrohe. Ehrenhafte

. I' II Mitbrüder wurden ohne den i'.ringsten Grund in
II E

.," �

J �d· C "b·1 n Florianópolis interniert Aber deI' Kolonisl arbeitete
II scrltofl'U Ufl ICU unta I U weiter fÜr das Wohl Brasiliena. Und da kamen on·

II II seren von onseren Vorfahren unter schweren Opfern
.

I
und erbaoten Schulen aa die ,Reihe. Aber späterII

Max Robert'o Bornholdt 'I kam das Gesetz und die Schulen mussten geBchlos-II Ben werden. AnstaU mit Erzihung (wie es unter

J' Luiz He.nrique da Silveira U Christenmenschen sein. 8011te), wurde die Schuhür
I n mit den Stiefeln eingestossen. 10claBs die Kinder

II A DV OGADOS II fasst in OhnmacM fieleiD. Alle deotBche Bücher

II 'I
wurden beschlagnahmt. Die Schole. geschlossen. ---
Aber der Kolonist arbeitete weiter für die Groesse

II II Brasiliens. Nach einigen Jahren unruhiger Ruhe Dr. Frueísco Anteaio Piccione
II lllTl'\\If1\ Tl'\\1f1\ lMT1T�1Ir lf1\� \{Y fJ. 10> Ir A � II brach der Zweite Weltkrieg aus. Brasilien worde

II lUJ\UI JlJI\U1J.VllJl!� \Ur\Ul� � ..8.\J1\.IijIß\.U) II mit hineingezogen. Di. gerfolgung aof alle die noch

II ,Contador n deutsch IIptachen begann.

UR· t 'd F' IPI
II

II egls ro e armas " -----------.

� Escritas Fiscais Imp. Renda II Repre'sen taçào
'li, Contabilidade ICM 1"1 Elemento residenté em CURITIBA,

D i F·· INPS registrado no CORE do PR.' desejare·II e esas IscaiS II presentar firmas desta cidade naquelaII •

FGTS II CAPITAL à base de comissões. Favor
II II dirigir-se aO Sr. A. J. da Silva.-
II A M I D

.

d 210 II
.,

Precisa-se com prática de Vendas em Eletro· Domés-
II V.' ' a . eo oro, -,

, " Caixa Postal, 1398 ticos. Interessados deverão IIpresentar�se na Av.

II n CURITIBA - :PARANÁ Marechal Deodoro, 890, DO horário comercial.
/

-.=========.=========�. '_' . -
\ /' REDBLAR COM. ERBPR. LTDA

Edital D. 7.422 de 15/2/71
Valdemiro José Zoz e

Danlí Brotzki

Ele. brasileiro. solteiro,
operãrio, natural de Gua
ramirim, nesle Eltado;

----------= c:=-;::.<:::::=..-...:::::::ac::::::ac::::a domiciliado e residente

II
na rua Jorge Cz •.rniewicz,S O C I A I S nesta oidade, fIlho de

==========" Geseino Bernardo Zoz e

Ida BOQci Zoz.
Ela. brasileira, selteíra,

doméstica, natural de Ja'
raguä do Sol, domiciliada
e residente em elta cida
ds, f i I h a de Osvaldo
Brotzki e de Maria Ore
ceneia Bonomini Brotski.

�ORIlEIO DO POVO Sábado 27-2·71 Pagioll 2

I

Aaual • • • • Cr$ 10,00
Sul.estre .' •• Cr$ 1,20

I �YUI... . .• CrS 0,20
, Námcro atr...... Cr$ D,�::a

PEOAM CATÃLOGO
ILUSTRADO

Re�istrô Civil
Aure1 Müller Grubba, Cíicial
do Registro Civil do J.Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Fàz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 7.423 de 15/2/71
_Jos6 Morail e
I Maria CoreUi

Ele, brasileiro. Bolt.ire,
motorista, n li t o r a 1 de
Muqui, Eltado do Espi
rito Sante, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Teopitpo Morais
e de Clara da Oonseíeão.

Documentos Extraviados

Aniversários:

Ela, brasileira, sclteíra,
doméstica, n a t o r a I de

ICachoeira do Itapemirim,
Estado do Espirito Santo,
domiciliada e residente
nesta cidade, f i 1 h a de

IIngino Pirea Ooretti e de
Vergina Coretti.

E para que chegue ao 00.
..J

nhecimento de todos mandei C e' r t ,- �I· Cad 'o ExtraVI-adopassar o pseseate edital que li
será publicado pela impreasa
e em cartório onde será
atixado durante 15 dias, Se
alguém souber de algum im
pediment€! acuse-o para es

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oriciai

Eu, FRANCISCO RAMOS, brasileiro, casado,
residente à Estrada, Ilha da Figueira, muníeípío d·e
Jaragná do Sul·SC-, declaro para 08 devidol finl
que foram extraviadolos leguintes documentos:
- Carteira Profillional;
- Titulo de Eleitor. .

- Carteira Nacional de Habilitação n.o 95.485
Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1971

FRANCISCO RAMOS

,UCO_BflD DO PDUO"

ASSINATURA:

MUDASflndaçi.: ffrtur Muller - 1911

Emprê.. Jomali.üca
"Co_eio do POYO" Ltda,

- 1970 -

Diretor
. Eugênio Vitor Schmöckel

Fr.tlfer.. e Orll.rrienta/.

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Maeieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, CODi�
feras, Palmeiras, ste., ete.

ENDBtmÇO:
Ca_ Putal, 19

•

"veniaa Mal. Deodero, 210
Jaraguã d. Sul • S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Precisa-se
Técnico em Contabilidade recém - formado

Companhia Máquinas Famac

Eu, NESTOR PEDRI, brasileiro, casado, resí
dente e domiciliado à Rua ÂngelO Schíoehet, nes
ta cidade de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina. daelare para os deviElos fins que foi
extraviado o Certificado de Propriedade· do
veíeuío Chevrolet, ano 1948, côr verde.

Jaraguá Elo Sul SC, 16 de fevereiro de 1971
Nestor Pedri

\

VENDEDOR COBRADOR

Procura-se

'rnlnr com Prosdocilßl S.ß. IIDP. I' CIDI.
Rua CeI. Emilio Jourdan n.O 83

r-;;:;:';�:�=...1
J . � ...D••6....DO �
� Escrit6rio ao lado da PrefeUura'

L ,_:�� ��U...L�""-t�.
I

:H:� .D -.:co ..., c.R.M:. 1"Z'

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurria e ClhJica de Adultc)� e Criançal
Partos -, Doenç.all de -Senhoras

I,
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ

Residênoia: Dr. Nerea Ramol, U'
CO_UPA - .AN�.a.. CA3.'.....:a.INA

�-------'------------------------------

Vand,adoras - Pracistas

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Estado de Santa Catarina
.

Prefeitura Mun,icipal da
JBrlDlí dD� Sul .

R e c e.i ta F e d e r a I Eletromotores jaragaá S.A.
. (CGCMF 84.429.695./001)

. Assembléia Geral OrdináriaPublicados os coeficientes de "correção monetária"
No "Diário Oficial da União" de 3 de feverei

ro .eorrente foram publicados os Coeficientes d.e Convidamos OI aeahores aoíonístae dest.a so

Correção Monetária de "ativos imobilizados" refe- cíedsde, para reunirem se em Assembléia Geral
rentes ao Ano FilCâl de- 1970 e os aplicáveis ao Ordinária a realizar se no dia '27.de março vindouro,
"Capital de Giro Próprio" das Pessoas juridicss às 9,00 horas, na sede social, sita na Rua Venân
cujos balanços se encerraram no mês de dezembro cio da Silva Pôrto n,o 399, afim de deliberarem sôbre
de 1970'0 a seguinte, Ordem do Dia:

Prazos de entrega da "Declaração de 1. Exame, díscuseão e julgamento do .Relalório
I f

-

d IPI" da Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e:n ormaçoes ()
Perdas e' Parecer do i-'::onselho Fiscal, tudo relativo

Pela Portaria n.- DRF-l0, de
'

18 de janeiro ao exercício social encerrado. em 311.12.70;
último, foram tíxados pelo Delegado da Receita 2. Eleição e fixação d. honorários da direto-
Federal de Joinville os prazos de entrega das "De- ria'

.

claraçõea de Iníormsçõee" do Impôsto sõbre Pro- 'ã Eleição e fixação de honeräríos do Conse-
dutos Industrializados palra as Pessoas Juridicas 'lho Fi�cal e
com domicílio fiscal na jurisdição fiscal da DRF '4. Outro. a8sunt08 do íaterêsse lIoeiaI.
de Joinville, c?of?rme a seguinte es.cala;,. IYISO: Encontram-se à disposição dos senhores

1 - Oontrfbuíntes c01I! es·c�Ita fiscal (I�I), en- acionistas, na sede social da emprêsa, OI doeumen
�e�r�d� em períodos m.ensaIS, cUJa razão social se- tos aos quaís alude o artigo 99 do decreto-Lei D.O
Ja lDIOlada pelas 1�tra8. '

2627 de 26 de setembro de 1940..

A a B - dia 12 de cada mês, '

F a I - dia 13 de cada, mês, ' Assembléia Geral Extraordinária
J a P - dia 14 de cada mês, São convocados os senhores acianistas desta

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul tor- Q a Z - dia 15 de cada mês. emprêsa, 'para a Assembléia Geral Extraordinária
I na público, para conhecimento dos íntereseados 2 - Contribuintes com escrita fiscal (do IPI), fi realízar-se no dia 27 de março próximo, àl 15,00
que receberá propostae até às 17,00 horas do dia encerrada em períodos 'quinzenais" até o décimo quín- horas, na sede social, Rua Venincio da Silva Pôrto
15 de março de 1971, p�r8 a venda de um touro t. (15.0) dia subsequente

tã

quinzena abrangida pe- n.· 599, com a seguinte, Ordem do Dia:
de sua propriedade, destinado ao abate, la "Declaraeão". . 1. Aumento do capital social com aproveíta-

,O Edital encontreae afixado na Secretaria da '

.

3 - Não havendo, por qualquer.motivo, expe- mento das reservas livres e do produto da corre-

Prefeitura Munici.pal, à AvenIda Marechal Deodore �iente no órgão receptor, o� �ias fi�aqos .acima ção monetária do ativo imobilizado, no montante
da Fonseca D.O 247, onde serão prestados OI 8S ficarão prorogados para o primeirO dia úlll seguínte. de Cr$ 900.000,00;
clarecimentó8 necessários • fornecido cópia do

. 2.-Conseqüente alteração dos astatutos sociais e
Edital.' .

S· d d d O tA-" 3. Outros assuntos do tuterêsse social.
Jauguá do Sul, 22 de fevereiro �e 1971. . oCle a e e espor os· caral Jaraguá do Sul, 10' de fevereiro dê 1971, Hans GertIard Mayar, PrefeIta MUDlclpal .

.' Eggom João da Silva, Diretor PresidenteEDITAL DE CONVOCAÇÃO
S A

'

PsIs presente Edital ficam convocados os Se-
• •

nhores Membros do Oonselho Delíberatívoöa Socte ..

dade de Desportos Aoaraf, para reunião Ordinária
a ter lugar na sede Social, às 8,30 horas, do día
07 de março do corrente ano, afim de deliberarem
sôbra a seguinte ordem do dia:

1 -) Eleifão da. Diretoria
2-) Prestação de

_

Contas
.

3-) Assuntos de intert9sse da Stloiedade
Jaraguá do Sul, 24 de fevereiro de 1971.

Celso An�onio Henuing, Presidente

Para conhecimento dos eontrrbuíntes da Im
pôsto Territorial Rural- INCRA, antigo IBRA, trans
crttVem08 o Decreto-Lei n.O 1.128, de 13 de outu
bro de 1970, que institui a cobrança parcelada dos
débitos iguais 0\1 superiores ao dôbro do maior sa
lário mínimo vigente no pais desde que os benen
cios previstos,' no referido diploma legal sejam re·

queridos até o dia H, de abril da 1971, pois, ultra
passando �8te prazo, Baré Ieíta a cobrança exeeu
tiv. da divida.

Pará melhores esclarecimentos, os Interessa
dos deverão se dirigir à séde do Sindicato Rural
de Jaraguá do Sul, sita à rua Presidente Epitácio
Pessoa, 284:.

"

Hans Gerhard Meyer, Prefeito Municipal

Concorrênoia Pública n. ,02/71

AVIS O

Fecularia Rio Molha
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Ven.dedor. Viajante

Aceito àlunos paEa Piano
Maria Salete Zimermann
Rua CeI•. Emílio Carlos Jourdan, 72

Jaraguá do Sul Santa Catarina

Pela presente ficam convidados QS senhores
acionistas .desta sociedade a comparecerem à as

sembléia geral ordinária a realizar S8 no dia 30
de. abril de 1971, pelas 14 horas, na sede social, a
Um de deliberarem sôbre a segulnte:.

Ordem do dia.
1.0 Discussão e aprllvKQão do balanço, demQns-

.

'tração de lucros e perdas, relatório da-
,

.

diretoria .. parecer do oonselho fiscal, re
fere-nte ao exercicio encerrado 'em 31 de
dezembro de 1970;

2.o Eieição da diretori�;
3.· Eleição do conselho fiscal;
4.° Assunto. de interêsse social. Preoisa-se para fazer à praça de Joinville.

Requesitos: - ter ooatdução própria
Informações na Fábrioa de TamancQs Anita
Rua Joinville, 1178

Jaraguá do Sul - S,C.

A- lotafogo- Futebol Clu�be
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE ,CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os: senhores sócios para

uma Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se, eUl
sua séde social em Barra do Rio Cirro, as 9,00
horas do dia 14 de março de 197t, com a .egu.in,..
te ordem do- dia:

.

a) Eleição da Diretoria;
b) Prestação de Contas; �

c) Assuntos de interêsse da _ociedade.
Jaraguá do SUl, 24 de . favereiro de 1911

.

Harry Marquardt

A MARISOL Fabríca a ".ONDA',� do

momento: ,Camisas e Blusas em Malha de

Algodão· estampado ·para o verãO.

E �mais u

uma infinidade de artigos
atuaUz'ados para crianças. MARISOL.

Praia'de pj ça rràs
I

, Pr.ços • Condições na

Comercial Victor
Rua Emílio Carlos Jourdan

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ANO LI I'IJIiA.(JQA' DO 8UL (SANTA '�TAIII"�) ,

SABADO, 27 Df! FflYBRBIRO D.S 1971 ..... "N•• 2.622 A. construção de estações rodevtérles em centros
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!. .sd i IOfldos vem obedecendo, Hilimiimen re, uma ple-

Manoel F. daCosta S.Á.Com. e Iod; IIIDei.,ä. dOI CIII.8ilislll •• )lr811i dalll ���:�:� ���:'i���3: ������:á:�.. tc•• que ante-

"

Assembléia Geral Extraordinária '

EntITe êstee requisitos, todos visando o melhor
I' C G tI'1'! (MP) 84 4%.1 816/001 funcleaamento da rodoviária, seis lern sido prlortté-

'EDITÀ�' DE �ON;OCAÇÃO C O N vo C A ç Ã O rios, iii slber:- 1.) localizaçfio da Esllção Iore da

O presidente da Associação "dos Contabilistas centro da cidade; 2.) Dum poaro onde os ônibus' de:
Assembléia Geral Ordinária

. de Jaraguá do Sul, no uso dll suas atribui,ções, e ,linha possem chegar e p.rtir deevtendo, tanto quente
São convídadoe os srs, acionistas desta sacie' conícrme o dlsposto no arligo ãO.� dos Bstaruroa So. possível, as ruas centrais da urbe; ê.] em local que

dade para S� reunirem em sssemblée g�ral ö'rdi'Daria -ctaís, COAVOCO 'o. associados para a, Assembléia Ge possua condições para uma fulura amplreção
'

e me
á realizar-se no. dia 28 de março de 1971. ás 09,00 rel Bxrreordtnérta a' reeltzer-se Da sede social, na Rua lhorameato; 4.) Dum lugar que olereça aniplo espaço

horas. a'fím ,de deliberarem sõbre o seguinte: Presldenre Eptréclo PeMOIJ o:· 29&, .ne pröxímo di. pari! ii monebra não'.ó' dos öntbus-de-Itnhe como

1) - Exame, diacuç�o e votação do relarõrto 18' de março, às 19,30" horas, para"deliberar sõbre a
também para os demals veícules como táxis, carros-

'

da diretoria, balanço geral, parecer do conselho seguinle ordem do di .. : lotação, etc; 5.) em local que, embora afastado do

f I f í d 970 centro, seja de fácil acesso para oa viajantes; 6.).quejsca e cODla� !e erentes ao Ix�rc c;i� e. 1" • 1. - Reforml dos "eSlaIQtos 8ochs.;: proporcione à esses mesmos viajantes o confôrto, ii
,

2) - Eleíção do c�r:Jselho fiscal e seus suplentes, 2. __ Eleição de dlretores e segurança e fac.Hidades à que têm direito.õ) - Assunto� dlv�r�os. , _ . 3, _ Outros eseuntee do interisse socíel.Acham-se ii dtepoeíeäo dos senhores ilCIODlstas, ..,' ',.
'

.

.
'

Esf�s normas vem regendo, como dissemos, a
no .escrttõrto da sociedade, os documentos de que Jaraguá do Sul, 26 'de fevereiro de 1971 êdificação das novas estações rodoviárias, como li
Irafa o err,' 99 do decreto lei n. 2.627 de 26 de serem- Otro Kurscher de Oliveira, Presldeate da, Guanabara, que deixou II praça Mauá e foi pllrll
bro de 1940. o suburbio de Nôvo Rio, na salde para ôão Paulo;
ItepccuzluhoçIarsgué do Sul, .22 de fevereiro de 1971, como II da capital paulista que funcionando ne ave-

Manoel F. da Costa, Diretor Prestdente

I
nida Duque de Caxias, será traneferlda pare

u,
m bairro,

talvez, o da Água Branca; como a de Curitiba. que'

FO�TE S
.

VIV!\s ..t Agrad.e;clm'e'n t O ::ir�' J�ã(;.�!��:e.p••••ró, amda êSI. ano, par. o

EntreVistando os Antigo.'; ,

F
'

'

,
:',

" A nessa cidade, pelo progresso acelerado que
, .. ,', Â amília de \., epresenta e pelo grande número ele ônibus municipais,

por frei Aurélio'! S�lzer'- Nlterói (RJ) ", ,"" "

extra-município e interestaduais que recebe drertamenre,
HUGO MAYER , ,(I) : ' '�osé . Ricar�o Schmitz, ,já está li merecer outra rodoviária, haja visto que

sensibilizada, e!xter�a um, prefundo agradeci-
' nada menos de ãO ôalbus=-de-c ltnha, com um total

mente a todos os' seus; 'parentes, amigos, .i- de 60 chegadas e partidas, passam todos os, dils
sínhoa, e" érn ,�special :88' enfermeiras, irmãs pela nossa scanhade rodovíerteetnhe, ocasionando,
e a: ,equipe':de médicos do hospítal Säo José, não raro, o congesuensmeare de passiilgeir08 e de

pelo. .oonterto ,qUI deram, ao extinto até a carros.

8ua ultima morada. ',' :.' ,'. '

W�LDEMÍRO SCHMITZ

Muito falou de seu pai, ó sr. ÖUo MaYßr,
1!:s'te e o Henrique Marquardt, "ieram por primeiro
do Rio Adda. Ao mesmo tempo o sr. Bernardo,
Grubba.

OUo Mayer trabalhava para, o Marqullrdt que
I. estlbeleo�u com negócio, na cala por êle' eons
truida, onde ,hoje e'sti a cMárisoh. Também lhe
pertencia a 'serraria, ao lado d'ella casa, que dila,
passou para o dr. Cesar Pereíra de Souza e dêste, iiI_.__IIIIiiI;�.'�. IIiI I.
para o Joaé Bmmendoerfer.

,

Màrquard� eiportan tahaco em fôlha para a

Europa. OUo MaTer era chefe da expedição e tinha Da Europa 'vieram recla"ações quanto à qua
sob S@ll!lS �coidado8 a aleçAo d. enfarda_entoo O lid�d. du fôlhas de tabaco 8 Mayer, fioou illc11lm
'Marquardt "end,su seu negócio' a u'ma sociedade bido de fazer a fiscaliz,l.ção no· nsto tel'rUório ,do
compostl pelol senhores ar. C8sar Pereira de Sou· II distrito de Join.ille, que ,era fi) Jar8�uá.

'

,za, Marinho Lobo e Â�g,elo Pi�zera. "

'

.

'

Morreu a08 ,82 apoB, a'008, em 1950; ,e foi, se.QUo Mlyer P�SSUl8, no RIo �dda, ama fábrica, 'pahado no cemiiér,io de, Chioo de Pau,}., por "ãÍe
de cAaru'os; r8!brIU,011ltu, nC! ChiCO de Paula, onil. mesmo oODstr.ído:

;
" ' .

"

'A'J-nd,Cl fia' d"l-n' fi,'el"romorna. Tambem uma olaria, que comprara aQ
Joaquim Brdmann. \' Foi muito solicitado para .,ftrtieipar da, política.

Trabalhou para a' dr. Ab,don Batil�� como Para ser fiscal de Intendênoia. Não aceitou., Fal-
iUl!!petor de cQmpra de tabaco, ganhando 500$000 quejou as mlldeirás da Escola Evangélica. ' " �,'

dpor mlls;
. <

"Çonlin!Í' •• pr�%j.... odiOio para aausa· . e
TerrUlll1 Barrl Velfia DI,�5, GO'm,',I,D'eVende-se 'um rerreno ri &CI

':

localizado no centro 'llJo
balneárió de Barra Velha,
proDto para ser construido.
Tr.lar COril o ar. Ney�

Santana, à rua Eugênio
Moreira, 271, telefone, �890,
em Joinvillé.

A Nova Estaçfio Rodovi.ria é, pois, uma nece,s·
sidade para laraguá do Sul, e deveria ou poderia ser

copstruida obedecendo os requisitos acima eilàdos; e
que vem DorleamJo o' eqtpreeodimeDto néls eidildee
mais �voluidàs, rio tocaDJe .. localização, pontã, es';'

p,'Ç(), confÔrto,' etc.

Fiel &lí o lérr.brete que fazemos como elemento
pertencente à iIÍ1pre�8a e aqui residente, e que deseja
colaborar d�8iDteresslidamenle para ii melhoria e pro-'
gresso da cidade em que vive.

, '.�

VENDE-SE
Um terreno sito à Tifa

dos Pereiras. com ,boa
localização e 'gUB corren

te.
Um balcão frigorffico

0/2 câmara • .;ongeladoras
e 3 para friol' e bebid8l,
com .1 leguinte811i�didal!l:
1,5m �e aUura 8 4 m. de

Icumprimento.
Pretos a combinar
Tratar nelta redlQão.

Vende-se
Tratores de Eateiras

das mare9l, FIAT 70 CI;
e CATERPILA D�4-D,
ano 68 8 69.

'

Preço à' .ilta, ou em

condições, ótima oportu'
nidade.

.

Trstar em: '

TERRAPLENAGEM FUCK LTDA.
Rua OeI. Fedderson, 2309
Oaixa Postal, 3 - Tel. 38
rr A I O - Santa Catarina

Leia e assine·
êste,

, .

, semarlo

; .. 'I·
� r.·

.� :,�. ..

, Tem cara de motor nôvo,
desempenho de motor ,..ôvo

'-

e custa menos da metade,
de um motor nôvo.

Venha ver em nossa loja o motor
Volkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.
tle fica tão növo, que v. é capaz de

'

confundi-lo com um motor nôvo.
Felizmente seu preço evita esta

confusão: custa ,menos da metade de um
motor nõvo. ,

fy1as faz tudo que um motor
nõvo faz.

. .

As peças originais instaladas e as

r�condicionadas são submetidas a testes

os mais variàdos, cjue são uma·

verdadeira tortura. Mas também, depois
de passar por êsses testes, êle fica
como se fôsse nôvo. ,i
Tanto e verdade, que êl.e recebe a "

tJ
mesma garantia que a Fábrica dá'
a um motor nôvo:
10.000 km 00 6 meses de uso. ) \ ,",

Se V. gostar, tanto melhor para seCl

carro: em 90 minutos, êle vai sair
de nossa Revenda como um: carro de
motor nôvo.

Veículos Ltd'3.,
,

"
" •

,', .. "l
livenida marechal Deodoro, 312. (fundos) .

!,
,

Jaraguá do Sul -:- " Sabta Catarina

"'�.
REVENDEDOR
AU1ORIZADO

laraguá
I

..

.... 'J."./ •

,

,

,

FORTALE�A - O Banco Popular de Fot·
taleza tem Cr$ 1.400,00 depositados em cont.
em nome de Dona Maria' Aparecida Gomide e

não sabe o que fazer do dinheiro, já que sómel1-
te ela poderá retirá-lo ou autorizar a destinaQã,o
da quantia.

O dinheiro' é resultante da campanha inicia
da pelo' Arcebispo Dom José Delgado, em For
taleza, pare. pagar o resgate do Cônsul Gomide,
e que rendeu muito pouco, pois do total nada
menos de Cr$ 900,00 foram depositados pelo
Arcebispo e pelo próprio Banoo.

I
,

A gerência espera que dona Aparecida mande
retirar a importancia ou autorize a sua desti
nação, para outras finalidades, já que ö �eu

,

ma:r:.ido já foi libertado, tornando sem efeito a

antiga finalidade do dinheiro.
= ...C'N ... .u;�_ ... :..._x_ ..... ...__..._x

1 1
l Atenqão! !

� Farmácia Central!
I !
'J comunica a, BeUS' clientes e amigos· que
� transferiu lua8 iDstala�õe8 para a An�nida I. I

, G,etúlio Vargal, 198, entre a Oom. e Repres.
i de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa 1
r Pernambucanas, esperando continuar mere· !
I cedor de V0811a confiança e permanecer ao 1
i inteiro dillpôr dOi prezados lenharei. 1
! _ ... -

!
! Achtungf I

� Zentral Apotbek� i
1 !
I teilt seiner 'vorn.hmen Kundschaft mit, dass

!
d,ie Instalationen der Apotheke jetzt an der !
Av. Getúlio Vargas, 198, zu fiodf,ln sind, ,

1 zwischen, der firma Com. e Repres. de Má- i
i quinas Agrícolas "Tobatta" 'Und Oas88 Per-' I
i ! naínbucapaB, wo weiterhin gute bedienung I
1 zU erwarten ist., 'I
x---- �--x---__ .... x
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