
med '1tda.�--"---I

Em Blumenau, foi 01'

ganisada a iírma Socie

dade de Comércio Me

deiros Ltda., ou' simples
mente Smed Ltda., que
terá por fim o comercio

TELEfONE N0. 39 por atacado e represen

������������������������������������������������!�����
tações em geral.

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Domingo 5 de Maio de 1946 Sta. Catarina _- N. 1.34� O capital que é de

Cr$ 300.000,00 tem como'

principal quotista a já.
conhecida fírma Indus

trias Gerais Cassio Me

deiros S.A., estando a.

gerencia a cargo dos

srs. Cássio Medeiros e

Gercino de Souza Si-

queira. '

. .

Gratos pela comum

cação, desejamos pros

peridade.

CAIXA POSTAL, 19 • ARTUR MÜLLER -Diretor: Fundado em 1919

,

Reqímen dó Fumo em Folhapcpelörlc
o governo estadual baixou o regulamento so

bre a flscalisação e padronlsação do fumo em folha.

Olá seu Brederodes, a confiança - acabou com pelorio. Tratando-se de assunto de
'

grande interesse

quanto tempo que não o jogo, vai por fim aos Seria um grande ser- dos produtores, reproduzimos aqui os dísposlrlvos

o ve]o!
.

cabarés e dancings, po- viço prestado ao" Brasil. que rnaís os podem atingir:
- E, agora ando ocu- nha também um para-

Art. 1°. - O fumo em folha' comerciavel divi-

padissimo, sou i�dustrial. deiro no regimen do pa- J. 'JUSTO de-se, segundo o processo de cura, em fumo de gal-

Oh, muito bem, meus pão, ou seca espontânea e fumo de forno ou estufa,

parabens. Essa pasta na- I
ou seca artificial.

turalmente já é o mos- Imigrantes para' o Brasi Art. 2°. - Os fumos de galpão serão padroni-

truario dos artigos que
"

zados em tipos de primeira, de segunda e de tercei-

fabrica?
ra qualidade.

PORTARIA N. 872

- Qual nada. Isso são Com simples medidas gro, a ambição desen- Art. 5°. - E considerado de primeira qualide- O secretário de Esta-

os documentos precisos financeiras ou províden- íreíada dos explorado- de o fumo cuia folhe tenha elasticidade, seja fina e do dos Negocíos da Se

para pagar impostos. cias politicas, o governo res. Por isto é que não apresenre condições de fornecer quatro cepas pará gurança Pública, no uso

Imagine o sacrificio que federal não conseguirá acreditamos na solução charutos, indepeqdente do cumprimento. de suas atribuições, e

um cidadão passa
-

para resolver o problema eco- imediata do problema, Art. 4°. - E considerado de segunda qualidade considerando o disposto

contribuir com a sua nomico do pais, escreve notadamente quando, nes- o fumo de folha grossa ou encorpada ein condições no decseto-leí federal n.

parte para os cofres pú- o "Correio Paulistano" tes últimos dias, os se- de servir pera capota de charutos, 9.215, de 30 de abril do

blicos, para o bem da de S. Paulo. Já susten- nhores da situação, se Art. 5°. '_ E considerado de terceira qualldade corrente ano, que prol

coletividade e de meia tamos, por mais de uma encontrám mais dedica- o fumo cuja folha que somente se preste pera enchi- be a prática ou explora

duzia de cidadãos que vez, e também demons- dos a questões políticas mento de charutos. ção de jogos de azar em

nada tendo que fazer, tramos, que as delibera- partidàrias, do que' de
.

Arr. 6°. - O fU1JlO seco em forno ou estufa todo o território nacío

inventam essa papelada ções tomadas pelas au- interesse coletivo e so- obedecera a segl!inte classificação: nal, determína às autorí

toda a que estamos torídades' públicas, com cial. Classe A - Folhas de cor amarelo esbranqui- dades policiais do Esta-

sujeitos e que nos mar- o objetivo de resolver à A verdade é que, ao çade, uniforme nas duas faces. sem mancha alguma. do que diligenciem írne-:

tirisam. tremenda crise, que lado- de tudo quanto se Classe B - Folhas de cor amarelo esbranquí- diatamente no sentido da

- "Seu" Justo, ja pa- atravessamos, não pro- anuncia, sem ser realí- çade, uniforme nas duas faces, podendo ter man- pronta execução daque-

gou impostos? duzirão nenhnm efeito zado, seríos
,
assuntos \chas um pouco maís escuras nos bordos e nos le diploma legal

benéfico imediáto. Antes, precisam 'ser estudados ápices. Dê-se ciência imediata

! ! pelo contrário, temos as- e resolvidos pelos pode- .

'. Classe C - Folhas de cor amarelo-clara, ad- do teor desta' portaria

sistido a um fenomeno res publicos, pois que a mitindo-se pequenas manchas rnais escuras nos bor- por íntermédío da Dele

absolutamente inverso. situação economica do dos e no limbo. gaeía tíe Ordem Polítí

Não que desconfiemos pais exige providencias Classe D - Folhas de cor alaranjada, com ca e Social, aos senho

das bôas intenções que varias, que de.vem cóns- manchas maís escuras nos bordos e algumas no res Delegados Regionais,

levaram os governantes títuír parte de uni. plano limbo. Delegados Auxiliares,

a baixar decretos e por- bem elaborado, para ser Classe E - Folhas cor alaranjada, tendo no Delegados Especiais e

tarias, com aquela fina- honesta e críteríosamen- limbo, nos bordos e nos ápices manchas escuras Delegados de Policia.

!idade, mas porque a te executado.E entre eles maiores do que na classe D,
• Publique-se e cumpra ..

longa experíencía do assume importancia de Classe EE _,_ Folhas de cor alaranjada com se.

pais já demonstrou que relevo o problema ímí- manchas maiores e mais escuras, nos bordos e no Secretaria de Estado

as medidas determína- gratorio. limbo,. do que ne classe E. dos Negocios
.

da ôegu-

das são ineficientes. Com a guerra, ha pou- Classe FI - Folhas de cor acastanhada, com rança Pública, em Flo-

Quanto mais se empe-. co terminada, as rela- manchas claras, em 50% da superficie, no máximo. rianópolis, em 2 de maio

nham as autoridades pü- ções imigratorias entre Classe F2 - Folhas de cor clara, curtas, um de 1946.

blicas em debelar a ex- os povos cívílízados fo- pouco rasgadas e manchadas ou, ainda, folhas de LÚCIO CORRÊA

ploração 'em auxiliar o ram praticamente extin- cor castanha, tendo, porém, poucos e pequenos fu- Secretario de Estado dos

povo e promover o ba- tas. E hoje, o espetacu- ros e pequecas dilacerações.
.

d S

rateamento do custo de lo que o mundo nos ote- Classe F5 - Folhas rasgadas que não entrem Negocies a egurança
Pública.

vida, tudo acontece ás rece é o de inumeros nas classes anteriores.

avessas. A especulação paises, não só deste con- Art. 7° - As folhas soltas, ou restolhos e de- recníca para assinalar os

aumenta, cresce a falta tinente, mas tambem do mais detritos de fumo em geral, sómente poderão fenomenos das camadas

de gêneros, multiplicam- Velho Mundo, necessi- ser exportados desde que nos fardos constem estas superiores da atmosfera

se as filas e os. raeíona- tarn de milhões de bra- designações espectüces.
- terrestre, os cientistas da

mentos, sobem os pré- ços humanos que os aju- Art. 8°. - Os fumos de forno, antes do eníar- Instituição Carnegie de

ços de todas as utílída- dem, uns a serem re- demento, devem ser esterilizados novamente em apa- Washington, verificaram

des. Só uma coisa pros- cenconstruidos, outros a relhos especiais e apropriados. que corpusculos carrega-

pera, dia a dia: a espe- reiniciarem suas atívída- Art. 9°. - Os fumos. desteledes so poderão dos de eletricidade e irna-

culação, o mercado ne- 'des. ser exportados no caso de não estarem dererloredes. nados, do Sol são os

Art. 10 - A classificação do fumo em folha" causadores do chamado

de acordo com as normas estabelecidas neste Regu- "fadlng" ou desapareci

Iamento será feita pelos produtores, e, nestas' condi':
mento dos sinais radlofo

ções, entregue aos enfardedores.
nicos durante as ternpes

Art. 11 - O fumo classíficado pelo produtor etades magneticas.

entregue ao enfardador, baixará de classe únícamen-
- ö I H -

te com a esslsrencle de um técnico ou fiscal de fu- -o-

mo, Que deverá comprovar a má classificação.
A Comissão da Cons-

Art. 12 - Fica proibido o comércio de fumo tituinte continua a -tra

Llrn medicamento con- extremidades dos nervos) que não estiver classificado na conformidade do er- balhar com graúde
.

ati-

siderado sete e cinco por no sistema humano, de figo 11.
. ,

vidade no ante projeto.

cento eficaz contra a fe- par com a insuficiencia Art. 22 _ Consideram-se infrações ao Regula- Foram já, aprovados

bre do' feno, a asma, ur- metabollce, provocam os mento:
,os artigos referentes a

tlcaría Ee outras alergias sintomas perrubadores a) Classificação fraudulenta do produto, o que Justiça, tendo como no

será em ;,breve distrlbui- conhecidos dos pacientes deterrnínarä nova classificação, de acordo com o Re- vidade a creação de. 3

do ao mercado norte-ame- de todo o mundo. Certos guIamento. Não é considerada classificação fraudu- Tribunais Federais de

ricano. Químicos pesquí- enzinas atuam como fator lenta a mudança de cor sofrida naturalmente pelos Recursos, com séde em

zadores que de hà muito de equilibrio, sendo que fumos conservados durante os meses do tarde da Recife, Distrito Federal

estudam as doenças alér-I outros são ineficazes pa- safra em curso:
e São Paulo.

gtces
. verificaram que ra diversos tipos de pes- b) Sonegação de mercedorias à Fiscalização Cahiu a parte reíeren-

,

uma máteria altamente soa.�. E, ao que 'se diz, ou qualq-qer declaração inexata�quanto à proceden- te ao divorcio, ficando

c�mplexa, pouco compre- a nova droga Benadryl cia ou destino dado ao produto. apenas o desquite,

endida em si mas encon- vem vreencher esta lacu- Ärt.25 - As infrações 'ao artigo 11 serão puni. -0-

trada em todos os tecidos na. Quimicamente deno- das com as multas de Or$ 250,00 ao produtor e Cr$ As Prefeituras do Ama-

do corpo, parecia ser a minndo afphadimethyl- 500,00, ao enfardador, aplicadas em dobro em caso zonas foram entregues

causa de reações tais co- benzhydryl - ather- hudro- de reincidencia.
a U D N onde esta gan-

mo as provocàdas pela chloride, lIS experiencias Parágrafo Único _ As. infrações ao artigo 12 - hou as eleições.

febre do feno ou pela as- preliminares demonstra- má classificação do produto -- serão punidas com é1
-o -

ma. Tratava-se da hista- ram ser este medicamen-' muIta de Cr$ 250,00, aplicada em dobro em caso de Consta que o Partido

mina, substancia essen- to eficaz em sessenta e reincidencia,
Comunista será declara-

cial a vida e que contro" cinco e setenta e çinco -----
® do fora da lei, estando

Ia a dilatação dos vasos por cento dos casos de Três cientististas ame- inrerferencia deve-se a sendo estudado o decre·

sanguineos de forma um febre do 'feno, em úma ricanoe descobriram a ori- velozes nuvens gazosas to nesse sentido.

tanto semelhante a adre- ,proporção leverpente me- gern de uma seria inter- carregadas de eletricida- -0-

nalina' - o produto das nos para a asma, porem ferencia' que se notava de arremeçadas do Sol Em Julho será reali-

glandulas supra-renais - muito mais eficiente no' nas comunicações radio- para as camadas superio- �ado o plesbicito na

que estimula �a ação do tratamento da' urticária. fanicas e que até a data res da àtmosfera terrestre, Hespanha, que de'clara-

coração. A libertação ex-
- S I H - não fora possivel deter- segundos esses·cientistas. rá se quer ou não a

cessiva de histamir.a (nás -0- minar com exatidão. A Utilizando uma nova monarquia.

SEGURANÇA
PÚBLICA

- Olhe que isso deman

da paciencia e muito pa
pelorio.
Primeiro voce vai a

,
estatistica. onde respon

,

de a uma dezena de per
guntas. Recebe um nu

mero de ordem e vai

para fila.A fila voce con-

hece, não é? ,

Quando chegar a sua

vês, voce tem que pro
.

var que é brasileiro, re
servista; que possue qui-

\.- tação escolar, que pa
gou o imposto sindical e

·0 de renda; que. está

quite com o lA.P.1. o L
A.P.C., o I.A.P.T.C., a L.
B.A.. e mais outras "en
tidades autarticas" que
constam de todo um ab
cedario.
Em casa, meu caro a

papelada é o martírio
do guarda-livro.
O Codigo Comercial,

nos obriga a um diario

e um copiador de car-

ias, que, vem acompa- NOTAS Enhados de seus sateli- .

.

tes: o borrador, o caixa, NOTICIASo razão, o conta cor-

rentes, etc.
Vem' o fisco' federal e

exige mais um vendas a

vista, um copiador de
contas-assinadas, um re

gisto destas. um livro

para estampilhas do im

posto, de consumo, um

talão-guia e outra deze
na de formalidades.

O Estado nada lhes

quer ficar a dever, e pe
de mais um registo de

compras, um livro de
movimento de estãmpi
lhas, um das transações
da matriz com filiais e

vice-versa, alem' do car

tão de inscrição, notas

de entrega, de compra,
etc. etc

Po,r cima ,ainda vem

as exigencias do Minis

terio do Trabalho e de

tantos outros Departa
mentos que são verda

deiro martirio para os

pequenos industriais e

comerciantes.

O governo, - declarou

o Brederodes, hoje tão

liberal que até dá des-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO' DO POVO» PAG,.2
r •

- DOMINGü, DIA 5-5-46-

"MEDICAÇÃO ''':AUXILh
AR NO,' TRATAMENTO

DA SfFILlS" ..,,'",'

.Ofiaina meaaniaa
GeralL, .

H. KELBERT
CONCERTQS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

SOLpA ELECTRICA E A OXIGENIO -

PEÇAS E ACESSORIOS -'

APARELHAMENTO MODERNO -

HABEIS PROFISSIONAIS -IR. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
"

Telefone, 40
- Jaraguá do Sul�

"

oooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooo�00 '

�
00 Adolf Herrn. Schultze" 00
00 MARCENARIA EM GERlfL 00
00 �

. 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:.' .da '

.00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
OO} ,', .. ,,;. �
00 Mantem um estoque permanente de todos: (JS tipos 00
00 de MobiliaS,' especialmente para escritorio.' 00

:::::::::::::::: ===-
::: ::

....::v:;::: ::"'"'::_ m INSTALAÇg;;�1��i�I;LETAS DE: ;,
Ç:'�_..��J."e!!!!�..�!!!!!!

..
f!í!
..
i!I.."!!!i!!!)�!!!!j

..
!!!l
••
�
..
�
•••!I!!"!I..!I..�_..-.,..._:,. V"I.,I'� Sal�ó;�s 1antar ;c:IIIA M A R C A 'D o S BON S P R o D U TO s.:1111 s:la Escritl.Jrio�,�.ce-......

;;;�·;b��
..

;�·,=�����
........,� 00 Moveis rusticos e outros. �

00 MOVEIS AVULSOS COMO: �§AL REFIMADDo. (para cosinha) 00 Cadeiras,' 00
MATA MO§�A§ 00 Poltronas fixas e giratorias 00

00 Mesinhas de c.êntro e para radio 00s:z< E entre murtos antros. a s:z1l:::6:S Caixa Registradora marca "RECORD" �
00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
00 indo as Caixas Registradoras de 00 '

00 elevado custo.------- - - 00

; VENDÉ-SE CAIXÕES VASIOS �
� RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 I
00 Jaraguá

do Sul Sta. Catarina
00

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OO

DOENÇA ."AvlaaIMA
MUITO I'IERIGOIIA PA"A A I'A
!lAILIA II: ..AlIlA A "ACA. COMO

I UM 110M AUXIUA" NO TRATA-
MIiNTO D�II: CI"ANDE�GELO

USE o

PREÇOS MODICOS

A SifFlU. III!: APRESENTA 1II0a
IHÚMIi:RA. "_MA" TAl. COMO:

"a:UMATI._
a:sCR6FUI.AS
ESPINHAI!

..ISTuLAII
ÚLCa:R"
EruMAil
"""IDU

."'''T''_

MANCHAll

.. ElIXI� DE ,iiOGUfii11ß',"HECIC'O HA 51 ,.NI· ... !- �.

��!.���: ..
'

Atenção!
J

O - FREGUÊS - ,QUE � FAÇA, - PREÇO
Iniciou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da

CASA
,

TOBIAS
Aproveitem! pois esta graúde .baíxa dos

preços das mercadorías .terá fim em

,31-6-1946

R. Preso Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constanr s-n.

com a area de 10.250 mt2.
A tratar com o proprietarto

F. Frederico Moeller

Chãos para casas
- VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano

Informações no .escrltorio do sr. Fr. Fischer
Rua Marechal Deodoro

FABRICANTE: a'�lmll). MaRlilt
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

1 .

J

�ilPill�irDi
Procura-se 2 que tenham

-

pratica do oficio.

Informações com
.. �.

ARNO A. G. MÜLLER
Rua Presidente Epitacío Pessoa, 825

Ieragué do Sul

Decreto, de 16
.

de abril de 1946

o 'Prefeito Municipal, de Iareguä
do Sul, resolve; r

CONCEDER EXONERAÇÃO
.

,

De acordo com o artigo 92, § 1, alínea a, do
Decreto lei n. 700 de 28 de oatubro de 1942;A Alda Soares; ocupante do cargo de pro

fessor complementarista, padrão C, do' Quadro Uni
co do Municipio da escola mista "Princeza Isabel"
de Pedra d'Amolar Alto.

_.

Comunique-se
() Ó· -:--:::::=: !), r �'\ Ass) Ten. Leonidas C. Herbster

, "� Prefeito Municipal

ll!!I_,��!! j Decreto de 29 de

abril de 1916

NOVA LOJA!ATENÇÃO!
-----

o Prefeito,Municipal de Iaragué
do Sul, resolve;

NOMEAR
De acordo com o artigo. 15, item II, do

I
Decreto-lei, n, 700 de 28 de outubro de 1942;

Lucia Kuroli, para interiname�te exercer o

I cargo de professor padrão "C", do Quadro Unico
do Municlpío, da escola mixte "Princesa Isabel" de
Pedra d' Amolar Alto, no distrito de Corupé. '

Comunique-se
Ass) - Ten. Leonldas. C. Herbster

Prefeito Municipal
Confere com .o original

José Pereira Lima
Secretario

A já conhecida firrna CASAS BUERGER
LTDA., irá estabelecer dentro de poucos díes,
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao
lado da Cía. Telefonlee. uma filial de seus
acreditados estabelecimentos.
Grandes sortimentos de Chapéus, Fazendas,

Roupas Feitas, Armarinhos, Miudezas em geral

Aguarden1l!

fM::::-=�==if
I "[RUll:JRD" I
fi, Elegancia, distinção e bom gosto V. S. ,n,"�I encontrará só nos afamados MOVEIS

ESTOFADOS CRUZEIRO.
Poltronas para radio - Divãs - Tape

tes � Passodeiras, tudo V S. encontra-
rã á Rua Marechal Déodoro da

Fonseca, 319. � Fone 22

Porque V. S. vai se preocupar com cosru-::
retra, para fazer o seu casaco, pera o frio
que se está aproximando?.. Quando a
(jA§A SOMIS lhe pode fornecer estes
ja confeccionadosl ... E QUE CASACOS .

talhados na última moda e em pura lã .

V. S. encontrará: casacos curtos, trels quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por
preços exepcionais. Lá mesmo V. S. encon
traré; cortes de lã para casacos e telheurs,
assim como tambem uma grande variedade
de fios de lã em cores beltssirnas, ·Ienços de
seda para cabeça em cores lindissimas e
tantas outras novidades que não é possivel
enumerar.

rr::::l S A S O ,N IS
�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(proprietaria FRANCISCA BUCH)

JARAGUÁ DO §IDL'
lO

-_.=---==<>::::;:--==-

PADARIA CRUZEIRO
,

---- AVISO' AOS CLIENTES, ----

I

Levamos ao conhecimento dos nossos

fregueses desta cidade, que á partir de t. de
maio, serão atendidos na distribuição de pães
pelo sr. Henrique Monnighoff, que aqui se es
tabeleceu e começará o fornecimento logo que
haja trigo na praça

Os clientes do interior continuarão a ser
'

atendidos diretamente, como até aqui, pela
nossa firma.

Iaragué do Sul, 30 de abril de 1946
�

..

BAUER & SCHULZE

ON'DE
__COMPRAREI MAIS BARATO,__

?
Fazendas Suspensórios

Sedas
...

Qltapéos
Perfumes EIC., etc.•

\

Pois isso V. S. sempre consegue
na asa . E R I C ), B l U II ri s ,

.

JARAGUÁ DO SUL' Rua: C�J. Emilio Jeardan, 62
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii

ii
Rua Marechal Deodoro, N. 158 !�' Santa Catarina

li
S

I! ASSINATURA ANU!L

Secção de lavagem, Deposito de Lubriii- II e-s 35,00

IIT Ir cantes, Combustível e Accessorios, li D�RIÍT�EtMO,:m:L

.1.1
O

.1.1 Lubrificação, carga de baterias liE �i H GERENTE\ .ll
ii ii

I ii
faulino Pedri ii

I,,, e concertos de pneus. I!N !! �.� )}
.. ..

..

I 1
..:.�:::'::::::::::::.l.J

.

\;:::::::::::::::i

Engenho
..

RAU,
Limitada

fimóolu de filio/idade�
FERMENTO

((4V "f��
BAUNILHA ; 'lo �

PÓS PARA PUDINS � �

Objeto perdido

PP (j.Õ

o 471- Roberto Ristow" bras. requer transf, imp.
de uma bicicleta vendida à Teodoro J. Wolf, como Aceita representações para Crescluma. bem

requer.'
como para fodo o sul ,do EstodO. •

478- Silvestre Stoinski, bras requer transf, D
' f' I

imp. de um terreno adquirido de Carlos Ehlerr, idem. a re erencias f

479- Edmundo Buettgen, bras. requer transf. -

imp. de um terreno vendido à Alvino Elchstaedt, idem.... ÍIIIII _

480 - Batista Braldi, bras. requer transf.-

imp'l
'

,_de um terreno a�quirido de Marhias Watzk?, idem. CII'ßI'CJ, de Olhos OUU'I'dOS, n!lrl'z fi!lrU!lnt!l
481- Marhias Watzko, bras. requer lic. constr. U U. II , U , u ,

. U lJ U

uma casa de madeire, idem.
'

. 482- Carlos Oscar O. Nagel, bras. requer Iíc. Dr. Ar....í�io Tavares
constrqir um engenho de assucar, idem. I Professor Caledralico de Biofogia do losfittute de Educação de Florianópolis

483- Dante Schiochet bras. requer lic. cons-
Ex·Chefe lIIos sero.:iços cllnicos e cirurglco� da, especialidade no

_
.

'
,

.

I
Hospíto! de Carldode de Florlanopolls, '

rruir um telheiro nos fundos de sua casa, Idem. Assistente do professor David Sànson. no Rio de Janeiro.

484 - Leopoldo Wítkowsky, bras. requer lic. Ex-Interno.por, concurso, da' Assistencia Pública do Rio de Jonelro

construir uma casa de madeira, idem. '

485 - Arnoldo Grahl, bras. requer líc con,
str. fórma�o p�la fac'ulda�e de Med!cina da

Iuma casa de madeire, idem:,
Universidade do RIO de Janeiro

486- Carlos Zimdars, bras. requer transf. írnp. I BLUMENAU STA. CATARINA

de um terreno vendido a. Carlos Haffermann, idem. •
' ,

487- Floriano Pellens, bras. requer rransf. imp
de -urn terreno

\adquirido de Sebastião Karner, idem. -

_

488 - Francisco Kuklinski, bras. requer transf: � �
trnp, de uma bicicleta, vendida a José Lux, idem. r' G. Rodolfo Fischer -

1
,

489- Benjamim Stein, bras. requer transf. lrnp, �
®EGU]I�.lO® E� GERAL �de um terreno vendldo a Manoel Silveira, idem. .. Rua Marechal Deodoro d,a Fonseca. 796 - Telefone. 53,

'

490 - Germano Neumann. bras .. requer transl. ·r..!!l.."a"......Già��....a.�.....a.....a.�,�imp.: de um terreno vendidoà Michael Leithold, idem .õT�'�C"A�L�C�A�D'"�o'·�S'''"
�'G"�

491- Ilca Rau� bras. requer baixa imp. de Agio-
ta. idem.

,.

492- Max Fiedler, bras. requer transf. írnp. ter- di.
o

Irena com uma de material vendido ii Alberto e De- . fOI- foubilda
W

•

metrio Maíochi, idem. ,

,�,'••.. I R G O ,�.'
I

495 - Arno Müller, bras. requer transf. de um
' W

terreno, idem. I_ continua _

uma bicicleta marca Wanderer; quadro
N. 1091442, chapa 656, na noite do dia 27, a

referida bicicleta estava encostada no salão

Cine Buhr.
O gatuno se não quizer ser denunciado,

queira ter a bondade de encosta-Ia no local
de onde a roubou. /

III e es Impaludismo .. _

,

III Maleitas, Tremedeira I� _

'

I
---------

m � CURAM-SE RAP�DAMENTE COM - li 00000000000000000000100000000 •

FRODUTO Df\

i!i "Capsulas Antisezonicas III IE Ir IT] e § tr ({l) l e § § m cal Iill IT]

II:,�I'.I' . Minanco ra". I'.�I·.·I',I ]F JER R li. R I A'
-

,I: �IDl��§§J[li�rdlmei] K1\lC§a�çoa�00s
. Fabricação de Ferramentas Agricolas: ,

\\1r\U! �1l1l li (9l.\U! W) .fBl

III Em Todas as Boas �armaClas. III SEOAS ,ROTATIVA PARA A,RADOS 'I . <:AIXA P_?STAL:
11

.

•
,

fil' É um produto dos Laboratorios MINANCORA 1'1'1" �
JARAGUA DO SUL

�I!.' _. ,

_

. ..,

Rua Marechal De.odoro da Fonseca, 183 SANTA CATARINA

'S!S - Joinville - Sta. Catarma- ,III
J ' A R A G. U Á

. ''" .. w ",�, .. '" ,

111!�I!!!!!!i!!!=!!=!=!!=!!=!i=i::;;!!=I!!Eil�!!=!!!! OOOOoo��OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOooOOOO _�_�._�.

Sardelas "RIEGOL"

Perdeu-se uma tampa patente do tanque
,de gazolina de um automovel entre es ruas

Benjamin Consranr e Abdon Batista. Roga-se
a quem a encontrar tenha a bondade de en

trega-Ia á Industrie de Calçados Gosch Irmãos

S/A. onde 'Será bem gratificado.

Capela de Santa Cruz

Cebolas novas

A mols importante Companhia de CapitalizaçQo da Arnericc do Sul

Amortizações de Abril de �1946
No 80rtelo de amortização realizado em 10 de AbrÚ foram sorteadas

# as segulnte8 combinações:
'

Milho amarelo

c z U
RO M

v J U
I I F

ofeweceQKN
K B I

!odo� os titulos em vi�or, portadores de uma das combinações supro, serão

I�ed,atamente emortizcdos pelo capital garantido a que têm direito.

SEDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edifido Suluccp)
Inspetores e Agentes em todo o.Brasil

.

Informações com o sr. G. RODOLFO FI'SCHER

rIrefeRt1lllra ·OOmlll1lRCRIDaR dIe
.

JJaraznä dl«)) §1lllR .

I

·1 No Sul do Estado

[SCRITORIO AVENIDA
-

Reqllerimentos Despachados
Dia 29-õ-46

Adalberto Cardoso Fiedler
CONTABILIDADE - REPRESENTAÇOES - AGENCIAS

• Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

CRESCIUMA SANTA CATARINAr

Dia 12 de Maio

Terá lugar a festa de §ANTA (;RUZ

na capela de JARAGUASINHO.

Haverá churrascada - Restaurante -

Tombola - Leilão de prendas

Boa Musica

O produto reverterá em beneficio das obras

da nova Capela.

Todos serâo benvindos!

A Comissão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

to em TUa dos Martins,
sendo filho de João Vít

kowsky e de Leonor
Koklinsky Vitkowshz.

Nova

CORREIO 00 POVO GI�llFundado
1919'

Ela, brasileira, soltei
ra, lavradora, domícílía
da e residente neste dís
trito em TUa dos - Mar
tins, sendo ;filha de Pau
lo Franzner e de Ange
lina junckes Franznêj .

ÄNO XXVII - JARAGUÁ. DO SUL - DOMINGO, 5 DE Maio DE 1946; ,
-' STIL CATARINA

•
- -
• Notas Serviço' Mililar casai-se:Locais •

- -
•

Convocação da Classede 1925 Edital n. 2.009 der 27-4-46 E para que chegue ao co-

S. E. Guarani - Na sede Maria, f. de Pedro' Biso-
Waldemar Bolduan e

nhecimento de todos, mandei

da Sociedade Esportiva ni; Olarisse, f. de Adolfo Declaração de insubmissão Elvira Soares Sobrinha passar o presente edital que

Guarani, realísou-se no Hornburg; Ilio, f. de Emí- Ele, brasileiro, soltei- será publicado pela impren-

,dia 10. do corrente a lio Gruetzmacher;' Ingo- ro, lavrador, domiciliado
sa e em cartório onde será

eleição da sua nova di- berto f. de Bruno Steí- São nesta data declarados insubmissos todos e residente neste distri- afixado durante 15 dias. Si

r.et�ria, que fic?u cons- nert; 'Renato, f, de Círí- os cidadãos brasileiros, natos ou naturalísados io em Estrada Itapacu, alg�em souber de algum im

tIt�lda d�1 seguinte ma- lo' Dematé; Darci,' f. de nascidos entre 1. de Janeiro a 31 de desembr� 1lendo filho ,-de Adolpho t�ecllmlento acuse-o para OS

neira: Presidente - ,.Ar- Albrecht Sell; Alido, f. de 1925, classe de 1925,residentes' no territorio da Bolduan e de Sophia E InS egaes... '

nold? Krueguer;. vice- de .Oscar Oldenburg; jurisdição desta Região Militar que não se tenham Bolduan.
.

ARTUR MULLER Oficial

pres�dente - Rud�1fo Za�. Rauhno, f. de
. Emílio apresentado para o Serviço Militar até as 24 ho- Ela, brasileira, soltei-

trow, 1. secretario - VI- Klabunde; Alvaro, f. ge ras do dia 15 de janeiro de 1946.. ra, domestica, domicilia-

t?f Raduenz; 2. secreta- Alfredo Lehnert; Wal- Não estão compreendidos nesta declaração, da e residente neste dis- LivrosNovos

rIO - Carlos May�r; 1. trudes, d� Helmuth Neu- os cidadãos da classe referida reservistas de la. trito em Estrada Itapo

T�.sou�eIro RI�ardo man�; .Iracema, f. de e sa, categorias, praças ou oficiais das Forças cu, sendo filha de Lau

Mul!er, 2. :resoureI�o - Mathías Panstein; Ana Armadas, Exercito, Marinha e Aeronautica bem deLilino Soares e de Frí- FIGURINOS NOVOS
Jose Erschíng Sobrmh?; Maria, f. de Henrique como os que possuam documentos de quitação da Fentzlaff Soares.

Or�do� - Harold? Schneí- Fugel, .

com o serviço militar. (D. O. de 23-3-1946).
der, diretor-social - Hen- IlmversarlOs - Hoje trans-

'

rique Sohn e diretor es- corre a data natalicia Florianopolis, 25-4- 1946

portivo - José Reiser. dos industriais Heinz
Registo Civil - No carto- Marquardt e José Mene

rio do registo civil fo- gotto e do menino Ge
ram inscritos os seguín- tulio de Oliveira.
tes nascimentos: Oswal- Amanhã fazem anos "A. NOTICIA" ,

do, f. de Salomon Klein; o estudante Egon Ehmke .

Artur, filho de Willi Eh e dona Hulda Maler, es

lert; Leonida, f. de Gus posa do sr. Alfredo Mal
tavo .Plíes; Norberto, f. er. '

de Bruno Hackbarth; No dia 8 fazem anos

Rosina Maria, f. de Clau- o sr. Dionisio A. Pereí-
-------,---,-------------

dío Ferrazza; Adernar, ra, gerente da Empresa
f. de Oscar Bhlert; Nair Auto Viação Catarínen-

,

(Edições Globo)

Edital n. 2.010 de 30-4-46
Hugô Henrique Ricardo
Steinert e Erna Bor

chardt
Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to em Rio Oerro Il, sen

do filho de Ferdinando
Steinért e deMaria Haudt
Steínert,"
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicilia
da e residente neste dis
trito em Rio Cerro Il,
sendo Iílha' de Otto Bor
chardt e de Guilhermi
na Borchardt.

Vende-se na Tip. Avenida

Ten. Oel. Olimpio Mourão Filho
Cheíe da 16a. C-R..

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

DE JOINVILLE

f arma ciaVende-se diariamente na Típ, Avenida

de ROBERTO M:.! HORST
se, o sr. Osmar Scbmitt nhoríta Augusta Bertha
éomerciante [em Porto Jung.
União. a senhorita Elsa -Realisou-se hontem,
Buck, a menina Zelia as 15 horas, o enlace

Moser, e os srs. Afonso matrimonial da senhori
Klein e Rodolfo Maier. ta Paulina Luiza Rubini

Concerto beneficieníe, - No dileta filha do casal Emí- Edital n. 2.011 de 30-4-46

Ma 12 do corrente, rea- lia Píazera Rubin! _ Vir. Angelo Maria e Helena

Iísar-se-á nesta cídade gílío Rubini, com o se-
Maria Rocha

um concerto vocal e nhor Faustino Girolla Ele, brasileiro, soltei-

Instrumental, realísado, residente em Barra d�' ro, lavrador, doraicílíodo
pelo coro e orquestra da Rio Oerro, filho do snr.

e residente neste dístrí

Igreja Evangelíca de Joaquim GiroIla e dona to em Alto Garibaldi,

Joinville, dirigido por Oatarina Gírólla, sendo fílho de Henrique
Johannes Breuel e Anita Aos nubentes e seus

Maria e de Helena Ma-

Kohlbach. dignos progenitores nos-
ria.

A execução, que terá sos votos de felicidades Ela, brasileira, soltei-

lugar no templo evan- ra, professora estadoal,

gelico, as ,16. horas, ver- QUEIJO domíeílíada e residente

sará sobre o tema "O neste distrito em Alto

ano cristão", orientado PARMEZÃO Garibaldi, Sendo filha .de

pelo rev. Pastor F. Wüs- Oscar Hipolito Rocha e

tner, da cidade visinha, (Mineiro legitimo) de Olga Joaquina Rocha.

estando os recitativos a C Rcargo do rev. Pastor R. V. S. encontrará na asa eat
Edital n. 2.012 de 2-6-46

H. Waidner.
Adão Vitkowsky e Ma-

Casamentos _ Hontern fo- Defronte o Oine-Buhr ria Franzner

ram celebrados na sala Ele, brasileiro, soltei-

das audiencias os se- ro, lavrador, domiciliado

guintes casamentos: Af-I
'

e residente neste dístrí-

fonso Kath com a, sen- Motort·stahorita Irmgard Bruch; ,

.

Helmuth Rahn com a

senhorita Irma Kepp;
Ervin Gessner, com a

senhorita Zibilla Holler;
Juventino Francisco da
Rosa com a senhorita
Ebaonesa Moreira; Rei
noldo Zeh com a se-

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
/

preÇOS vantajosos.����

i·· CONCERTO
-Yoca), e Insmnaental

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4

--�-

. /

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"
Dia 12 de maio, as 16 horas na

Igreja EvangeJica
FRACOS E ANêMICOS I

T_.

VINHO CREOSOTAI)()
"SILVEIRA"

-,

O concerto versará sobre o ano cris
tão, dividido em SUQS diversas festas.

Advento, com musicas de G. F. Hän
del e M. Fischer; Natal, com as de Mar
tin Luther, F. Gruber e N. Hermann; Epi
fanias, com as de Ph. Nicolai e F, Frie
drich; Paixão, com as de L. v. Beetho
ven e I. S, Bach; Pascoa, com as de A ..

Beladosi, M; Vulpíus, G. F. Händel e j.
S. Bach; Ascenção, com as de I. Kuhlo,
J. Hinrze; Pentecostes, com as de I. Rue
ger e Trindade, com as de G. F. Händel,
B. A. Weber e j. C. H. Rink.

A execução está a cargo do coro e

orquestra da Igreja Evangelica de Ioín
ville, debaixo da direção da Anita Kohl
bach e Iohannes ßreue].
O produto será apllcado em beneficio

da aquisição dos sinos e relogio pera a

Igreja de :jaraguà.

......_ ......
T.....

Re.fri.ct..
·

Bronq.it..
E.er.f.I•••
Convelescenç..

VINHO CREOSOTADO
� É UM �I!;RADOR DB �ÚDIL

::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��:::::::::::::::::::::-::::::::::::::::�:::: ::::::::::::

oferece-se motorista cora

pratica, profissional, pa
ra capital ou interior.

Trata� com o ar. Gus I
CIRURGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORAS E

tavo Nazario, nesta cí- CRIANÇAS, DO�NÇÀS INTERNAS E TROPICAIS,
dade. '.

DOENÇAS DA PELE.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

- Eletricidade Médica-
NATURALISAÇÔES

TITULOS DEOLARATORIOS \

SOOIEDADES ANONIMAS

CONTRATOS DE QUALQUER. ESPECIE

A COMERCIAL LTDA_

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
'- RAIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José",

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

SUB-AGENTES DA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAIGA" SEGUROS EM GERAL ,.�
..

--_-._--------------_. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::

-

..............................................................................
'

.•
'

..
'

.....-'."_

IL21V2l.Jl1ld!(())=§e ((())m (()) §b21({J) (Marca Registrada)

Vi ..gem Especialidade
,�y,ÄO VJRC�
,) �DA�çí7
o� "'nzn INDUSTRIAl
JOINVllLE

sp..ßÃ� '!IRet""
. '.

[SPECIÀLlOADE,

'/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



iCORREIO DO POVO
I

".

caixa POSTBL, 19

TELEFONE •. '9,9

�úuÁ DO SUL Q. FEIRA, 9 DE Maio DE 1946:

- C,Iretor: ARTUR MÜLLER -

����������������---�.

��������������

STlI. CATARINA N. 1.345

Edital n. 2.0'14 de 2·5-46

Hipolito Lorencent e

Thereza Pedri

Ele, brasileiro, soltei'

roo lavrador, domicilia

e residente neste distri

to em Itapocusinho. sen
do filho de Hermínio

Lorencet e de Nunciata
Bernardes.
Ela brasileira, soltei

ra, domestica, domici

liada e residente neste

distrito em Itapocusinho,
sendo filha de Sizino

Pedri e de Thereza
------

Schmitz Pedrí,

Edital n. 2.016 de 2-5-46
José Paulo Pereira e '

Frida Souza

Ele. brasileiro. soltei-'S d I "RIDGOL"
ro, pedreiro, domiciliado,

ar e as

e residente neste distri-

i to e cidade, sendo filho
Ce'bolasde Theodoro Paulo Pe-! novas

reira e Maria Pereira.
Ela, brasileira, soltei

ra, domestica, domicílía-

A pedidos

(C��llllrrn21 �al
'o

'

'o � t� I � T � � I � Il
IRcsísícnella Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa 'Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
alim Je se habilitarem para

por ºuinta Ferino

..

Na semana passada, fieis ao objetivo da nos

sa luta e resistencia decididas ao invasor ocupan

te que aí está, já agora indevidamente e. pela se

gunda vez, tomando o lugar que -por justiça e di

reito pertence a gente da terra jaraguaense, de
nunciámos ao pôvo o uso e abuso do caminhão

da Prefeitura Municipal nas pescarias do Pre

feito Tenente.
Um membro do diretório, muito bem inten

cionado e lrritadíssímo com êsse máu I costume

de se pretender gozar a vida nas costas do pôvo
que geme no trabalho e no pagamento dos im

postos, convocou os companheiros de diretório

(conforme prometera) afim de pôr em pratos lim

pos as perseguições,aos funcionários municipaes
e, tambem. o emprêgo de veiculo oficial em ex

cursões particulares do tenente prefeito.
Chamado ás falas, como

.

se costuma dizer,
defendeu-se esfarrapadamente.

O argumento máximo que apresentou, toí. ri-

diculo. I
.

Qual menino de escóla, apanhado de cheio

na Isítura de mais uma traquinada, embaraçado
e receioso, saiu-se com uma justificativa que ser

viu para comprometer a pessoa que, segundo diz,
lhe deu consentimento para "pegar um peito" no

éaminhão sempre que coincidisse a ida dêste, a

serviço, para a zona em que tivésse realização a

pescaria.
Bom, que vá!
Reconhecemos ser difícil a uma pessôa, re

pentinamente, largar mão de todos os máus cos

tumes contraídos no periodo da ditadura ...

Mas, voltando ao homem bem intencianado

(autentico Zé do Povo!), participante do díretó

río, nós, que fazemos esta campanha unicamente

pelo bem do lugar, do seu pôvo e da dignidade
dêste, indagamos: .

Porque êle não convóca uma outra, de todos

os seus companheiros, para perguntar ao tenente

prefeito Leonidas: .

_" Si não quizéste tapear o pôvo antes das

eleições de 2 de dezembro, então porque preme-

teste e não fizéste:
.

r

U
.

t Ab Ríb
. -

C ild (G íb ldi)
Edital n. 2.015 de 2-5-46

ma pon e �o re o. I. �Irao aci a ari a I; Eugenio Gascho e Regi-
Uma P?nte sobre o �I�el�ao dos Hungaros (Km. 84); na Beng
A Esco�a de Retorcida;

A
. Ele, brasileiro, soltei-

O d�svlo da estrada no morro do Stulzer (Re- ro lavrador, domiciliado

t�rCld�) para favorecer os moradores do Poço e residente neste dístrl-

dAnta,. to em Jaraguasinho, sen-
O vallo, em Itapocusmho. do filho de João Gascho

Aliás, com reunião ou sem éla, no momento e de Maria Wolf Gascho.

oportuno yamos iniciar artigos da "Série Pro- Ela, brasileira, soltei

messas". Eles serão finalizados com um muito in- ra, domestica, domicílía

teressante e que se intitulará: _" De como con- da e residente neste

segui vencer o plebiscito no Aimoré". . .
distrito em Jaraguasinho,
sendo filha de Miguel
Beng e de Ana Riepel.

casa.--,e:

Edital n. 2.013 de 2-5-46
Alvino Kiltzke e Hed

wig Friedel

Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador, domicilia

do e residente neste dis
trito em Tres Rios do

Sul, sendo filho de Al
berto Klitzke e de Her

tha Gruetzmacher Klitz-

ke.
'

Ela,' brasileira, soltei

ra, domestica, domici

liada e residente neste

distrito em Tres Rios do

Norte, sendo filha de Al

berto Fríedel e de Ida
Butzke Friedel.

No Sul do Estado I '

'I=-SCRITORIO AVENIDA
-

Adalbea'to Cardoso Fiedler
•

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÖES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

CRESCIUM A SANTA CATARINA

Aceita representações' para Cresciuma, bem

como para todo o sut do Esta.do.

Dá reíereacías

.PARA FERIDAS,

t .c Z E MAS,

I N F L AM/>, ç Ö ES,
•

COCEIRAS,

F R I E I R AS,'
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURl

Edital n. 2018 de 6-5·-46
Conrado Eggert e llka

Lehmert

Ele, brasileiro, soltei

ro. comerciante, domi-

ciliado e residente nes-

liA' NOTICIA'"te distrito, sendo filho

de Max Eggert e de Eli

sa Emmendoeríer Eggert.
Ela. brasileira, sOltei-I'

ra, domestica, domici

liada e residente neste

distrito, sendo filha de

Willi Lehmert e de He

lena Verch Lehmert.

da e residente. neste

distrito e cidade, sendo

filha de Alfredo Souza

e de Elvira Ferreira Sou
za.

I

Edital n. 2.017 de 6-5-46

Baptista Araldi e Ceza-

. rína Piccoli
Ele. brasileiro, soltei

ro, barbeiro, domicilia

do e residente neste

distrito, sendo filho de

Angelino Araldi e de J0-

sefa Araldi.
Ela, brasileira, soltei-

.

ra, domestica, dornlcília
da e residente neste dis

trito, sendo filha de J0-

sé Piccoli e de Thereza

Piccoli.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela irnpren
sa e em cartório onde será

atixado dur ante I 5 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os.

tins legaes ...
ARTUR MULLER OticiaI

Correio·do Povo
Rua MI. Deodoro N. 136

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUÀ DO SUL

Santa Catarina

ASSINATURA -ANUAL
Cr$ 35,00

DIR. RESPONSAVEL

a R T UR M O L LER

GERENTE

Paulino Pedri

Milho amarelo

oleitece

Engenho
RAU

Lirnitael·a

NATURALISAÇÚES
TITULOS DECLARATÓRIOS

SOCIEDADES ANONIMAS

CONTRATOS DE QUALQUER ESPECIE

A COMERCIAL LTDA.
-

SUB-AGENTES DA COMPANHIA' NACIONAL DE SEGUROS t'IPIRA1WGA" SEGUROS EM GERAL

CONCERTO

Vocal e Instrumental
Dia 12 de maio, as 18 horas na

Igreja Evangeliea

I O concerto versará sobre o ano crls,

tão, dividido em suas diversas. festas,

Advento, com musicas de G. F. Hän

del e M. Fischer; Natal, com as de Mar

tin Luther, F. Gruber e N. Herrnenn; Epi
fanias, com as de Ph. Nícolaí e f. Frie

drich; Paixão, com as de L. v. Beetho

ven e J. S, Bach; Pascoa, com as de A.

Beladosi, M. Vulpius, G. ·F. Händel e J.
S. Bach; Ascenção, com as de J. Kuhlo,
J. Hlnrze; Peillecostes. com as de J. Rue

ger e Trindade, com as de G. F. Händel,
B. A. Weber e J. C, H, Rink.

. A execução está a cargo do coro e

orquestra da Igreja Evangelica de Iolri
ville, debaixo da direção da Anita Kohl

bach e Iohannes Breuel.

O produto será aplicado em beneficio

da aquisição dos sinos e relogio pare a

Igreja de .Iaraguà.

,

DE JOINVILLE

Vende-se diariamente na Tip. Avenida

flÍnóo/u ele 'llla/idade,

�
FERMENTO

(f'í lI;:��
BAUNILHA .;:- I> �

PÓS PARA PUDINS t. �

"MEDIC1S.ÇÂOAUXILlARn==========
NO TRATAMENTO DA A Casa Real

SlfILlS" ,

,_,,_,�,_.......__..._......
._.

._.._,,�......_,._.._.._..-----

"

possue um grande
sortimento em arti

gos de �ouro:

FRACOS E AN�MtCOS I

T_I

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

hlprtpjl_ .. -=

To••••
R••fri.d,.
BronQuite.
Escrofuloll.
Connl.sc.�••

VI NHO CREOSOTADO

'É UM AERADOI� DE SAÚOI:.

SACOLAS -CARTEIRAS-

CINTAS, etc.

(defronte o Cine Buhr)

I Clig:r!e�!�í!u:!O�!�:r�!aßta
I Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Ed.ucaçõo de Florianópolis

Ex.Chefe GOS serviços clinicos e cirurglcos da especialldode no

I'
Hospital de Caridade de Floriqnópolis,

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro,

Ex.tnterno por, concurso, da Asslstencla Público do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da .

IUniversidade do Rio de Janeiro

I Bt U M E NAU stA. CATARINA

r- G. Rodolfq Fischer .,
l @§DEGUR.O�· EM: GER.AL J
�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 - Telefone, 53�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


