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Ildefonso
Juvenal.

Domingo,13 Sta. Catarina - N. 1.423

Vindo de Florianópo
lis, encontra-se entre nós
o nosso colega sr. Fan
maceutico Ildefonso Ju
venal, conhecido e fes
tejado escritor catarí
nense, o qual vem fixar
residencia em nossa ci
dade.
Ildefonso Juvenal hon

rou.nos qninta-feira últi
ma, com a sua visita,
tendo entretido conosco

agradavel palestra. O
nosso jornal contará com
mais um colaborador,
pois, Ildefonso Juvenal
prometeu-nss escrever
de vez em quando, para
o "Correio do Povo".
Gratos pela visita, de

sejamos ao escritor e

jornalista catarinense te
liz permanência em a
nossa terra.

ANO XXVIII JARAGUÃ DO SUL

Notas e

Notícias
Assembléia Legislativa----------------.+0----------------

A falta de casas con
tinua a ser um dos pro-
blemas mais dificeis que Foi bem interessante Viana, que tambem exer- o deputado sr, Nunes Va- ordem regimental. .

a adinínístração tem a. a sessão da Assembleia ceu os maís elevados rela, que teceu comentá- Dadas as explicações,resolver no Brasil, pois Legíslatlva realisada no cargos no Governo do rios em torno dos acon- falaram os deputados srs.as "casas populares" e dia 8 do corrente, tendo Estado, voto esse a ser recímenros, ja relatados, Raul ôchaefer, João José08 planos de seu .Iínan- a presença de 26 depu- inserido na áta. de Llrussange, terminan- Cabral e Braz Moreira,ciamento parece que já tados. Foi em nome da mai- do por pedir cópia do in- sobre o Consul Renaux,estão sendo abandona- Na hora do expedien- oria, dando seu apoio ao querito policial, pare que pedindo a inserçao de umdos. te falou o deputado Dr. requerimento o deputa- a Camara possa melhor voto de pezar.Baseado em estatístl- Blase Faraco, que tra- do sr. Antenor Tavares ajuizar do que ali' se pas- Assinado pelos deputa-cas, o vereador caríoca tou da questão do for- e logo em seguida, o sou, ne que foi secunda- dos João Jose Cabral, OsCarlos Lacerda afirmou necimento do leite na leader majoritario, snr.: do pelo snr, deputado Jo-! waldo ßulcão Viana, Barem um discurso que ha capital; problema que Nunes Varela, que solí- ão José Cabral. I ras Lemos e Artur Mülum deficit de .600.000 ca- dia a dia toma-sé cada citou que, em homena- Logo depois falou o sr. ler, foi formulado um re-sas no Brasil. vês mais precàrio. De- gern a tão nobre e cario Fernando Mello, da UDN querimento pedindo in'Constroem-se 19.000 pois de dar uma aula

I
doso médico Iosse a ses- de Rio do Sul, falando formações sobre reuniõescasaspor ano, sendo que sobre Q que compõe a são suspensa por 20 mi-I sobre a deficiência dos de professores por rnotiem 25 anos construiu-se preciosa nutrição e sua nutos, o que foi apro- transportes da Esrrada de vos políticos, o que foiapenas 12.000 casas para manipulação para até vado. Ferro Santa Catarina, aprovado.suprir o deficit residen- ser exposto ao consumo Reaberta a sessão foi tendo sido aparteado por Novamente voltou a _cial. publico, apresentou o a tribuna o deputado sr. diversos deputados, ehe- baila a questão do lelre.]A necessidade atual orador um requerímen- Estevilet Pires, que, co- gando um dos apartean- quando o deputado Fonseria de 14.000 casas, to pedindo a nomeação mo presidente da Comis- tes a lembrar que tarn- tes fez brilhantes consinão para' cobrir o delí- de uma comissão com- são do Regimento Inter- bem a Rede de Viação derações em 'torno do recit mas para evitar o posta de 3 ou 5 repre- no, deu conta dos traba- Paraná-S. Catarina, está querimento apresentadoseu aumento. O minimo sentantes para estuda- lhos atê agora levados nas mesmas condições'l na véspera pelo sr, Faatual, portanto, por ano, rem e apresentarem suo a efeito e prometeu den- Falou então, dando expli- reco.era de 7.000 unidades; gestões para resolver o tro de tres dias apresen- cações o snr. deputadoisto se a industria priva. caso, o que foi aprova- tar o respetivo projeto. Ramiro Emerenclano e,

Os debates for�.m agi-da continuar a trabalhar do por unanimidade de As 16 horas foi enoer- como o deputado Macha- tando ll. a_ssemblE�la c.omnormalmente e se tiver votos. rada a sessão. do, de Canolnhas, fosse a eprovaçao �as galerias,o aumento de 10% so- Com a palavra o de- Foi agitad,issima a see- merer-se na conversa, s.endo os pedtdo.s do refe-bre os seus resultados putado sr, Paulo Fontes são da Assembleta do houve violentos apartes rido deputado aflnal epro-atuais.
. requereu a Camara um día 9.' entre diversos senhores vados.Agor� mesmo o dI�e- voto de saudade ao gran- No expediente, o pri- deputados, obrigando o Como vêm os Ieltores,tor .reglünal do Serviço, de bemfeitor da popula- meiro orador, inscrito e presidente a fazer soar a os debates estão ficandoSOCIal da Industría aca- ção Dr. Antonio Buleão que obteve e- palavra foi campainha par,ã manter li mleresStlntes.'ba de resolver a. eons-

.

,
'

,
, - \

trução de 10.000 casas - ..

d�:t-!���i����s�ial.de um f�s�s aanitárías comple- O representante subslilulo os
Diz o referido diretor j Toda a casa, pesando

EE UU' a -

dque "depois de profun- apenas duas t01!-eladas, • • a com.lssao e arllla-das pesquisas a indus-· pode ser con�uz!da nUJ?-1
tria americana chegouá!pequeno cammh�o. DOIS

me·ntos das Naç·o-e·s Unidesprodução de um incom-, qua�tos, u�a sala, ba- '

•

parávelmaterial de cons-] nheíro, cozinha, tudo Ia-
_

trução leve, íncombustí-J v�,:el .

e extremamente
escassez de soldagens, Washington (USIS) -. o

vel, incomburente mau higlemC? . _ em consequência da falta Presidente Truman nome
condutor dß calor, abao- Por fIrn,. a CO.IIllssao de lingote, e de aço sufi- ou o sr. Ralph A. Bard,lutamente impermeavel: Central _de mcendIO aca- ciente de vários tipos, im- exsub-secrerário da Marin
o Duramold. Sua base é ba dE' fl:�mr .a ta�a de pediu que a produção ha dos EB.UU., para o
qualquer madeira, o que seguro �dentIca a das tanto de caminhões como cargo de representanteinteressa especialmente c?nstruçoes de alvena- de automoveis fosse mai- substituto á comissão de
o nosso país onde as rIß.

.'. or ßm fevereiro. armamentos convencionaisflorestas são· heteroge- Este é o tIpO da casa
neas. popular, que será. em

A patente foi obtida brev� exposta �o RIO d,?
para o Brasil da Fair- JaneIro e em Sao Paulo.
cb:ild Airplan Engine -x-

Corpo Washinton (USJS - A
A casa pre.fabricada produção de caminhões

é feita em paineis mon- comerciais em fevereiro
taveis que já levam es- último alcançou ao novo
quadrias e tubuladuras elevado nível de 114 909
de agua e' eletricidade, veículos contra o total
visto que os paineis são de 102.727 unidades. A
duplos. Igualmente pro-�------

vid�s de caixa d'agua,logao de 3 bocas, insta-

o leite -'HDmenagem a um grande benemeríto - O re
gimento ·interno.

CHOCOLATES PRA
LINEES, BALAS FI
NAS, das melhores
fabricas do país tem
sempre a venda a

CASA REAL.

Aniversários

.Vende-se'
.,

eperitivo.tome·
Um Calice

��
..

cle
. t..

t

Em reumião realizada
em 9-4-947, foram desi
gnados os seguintes en

carregados de secções:
TBNIS: Mario Tavares

da Cunha Mello, Pedro
Bina Martins e Willy
Sonnenhohl;
FUTBBOL: Técnico: Ju,

Iio Ramos; Assistentes:
Waldemiro Müllér e Heinz
Mahnke;
BASQUET: Egon Dou

brawa, Harry I{rause e

Lourenço Ersching;
GINASTICA: Hermann

Schulz Waldemar Herbert
e Harry Hiendlmayer;
TIRO: Guihlerme Gumz

joão Bmmendoerfer e OUo
Hindelmayer;
BOLA AO PUNHO: Da-

vid Ekk e Geraldo Dou-. '

ibr�l�b_DONG:Mario Mül- ��_h.2:Jr!�!!ID��Ie e Mario Mahfud; M
..

J b fBIBLIOTBCARIOc:l. •• Bgon Laranjeiras, Pecegu�iros, Ka�iseiros, .aclelras,. a o Ica-
u beiras etc. - Roseiras, Dahhas, Camehas, Comferas, Pai·Silva e Angelo Diazera;

,

meiras, etc., etc.
DIRBTORES SOCIAIS . PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO

. ,

OttoMey, Delorges Costa 'Leopoldo Seidel--CORUPA
e Pedro Kopiak. • •

das Nações Unidas.
.

O representante dos
Bstados Unidos na supra
dita comissão é o sr. Wa
aren Austin, o qual é, tarn·
bem representante norte
americano ás Nações Uni-
das, ao Conselho de Se-

_

gurança e ii Comisslio de
Bnergia Atômica.
A Comissão de arma

mentos està se· reunindo
presentemente em Lake
Success, séde provisória
das Nações' Unidas.
O sr. Bard. foi nomea-

do secretário-assistente da Washington (USIS)-OMarinha em princípios de. apoio da opinião pública1941 e sub-secretário em norte-americana ao proJunho de 1944. Ocupou posto auxílio financeiro
esse úlUmo posto' até ju- dos Bstados Unidos álho de 1945, quando vol- Grétia, na proporção detou assumir seus compro- dois votos contra um, foimissos particulares como relevado em um inqueritopresidente da Bversharp realizado em toda a naInc., em Chi'cago, onde ção pela organização defôra banqueiro, antes de aproximadamente 3 vorosassumir seu posto, na contra dois.Marinha. O discurso do Presiden-Nascido em Julho de te Truman, solicitando ao1844, em Cleveland, Chio Congresso a aprovaçãoo sr. Bard bacharelou�se de uma verba de 400 mipela Uni vers_ida�e de Prin- Ihões de dolares para au
ceton, em 1906. Durante a xiliar a Grécia e a Tur
prim.eira gue.rra mundial quia "teve forte impres5ãoservIU c��o dlr�t�r _do So- -sôbre o povo norte-americorro MIlitar, dIVisa0 cen- cano" declararam os reatraI da, Cruz Vermelha A- Iizadores do inquerito.mericana.

Dia 8 passou a data
natalícla da exma, sra.
dona Concesse de Carva
lho' dlgnlssima esposa do
Dr. Artur Urano de Car
valho. Na mesma data
ainda os srs. Miguel ôe
chwarrz, Arnoldo ôunaír e
a pequena Nair filha do
sr, Eugenio Soares, resi
dente em Corupá. Dia 11
o sr. Edegar ôchmldr,
Dia 12, dona Hllda Ho

esch', espose do.Dr. Arno
Hoeschl,
Hole fazem anos o sr.

Bernardo Grubbe Iunlor e
a senhora Guilherrnlna
Lenzi, esposa do er. Ver
di Francisco Lenzi.
Amanhã faz: anos o sr,

Paulo Wunderlich e a
senhora Nair Airoso. Lee
courrez, Dia 15 passa a
data' naralicle da exma.
snra. [orgeta Matter espo
sa do sr. Seme Mattar. do
comercio desta praça.
Aos aniversariantes os

votos de felicidades do
Correio do Povo.

. Puro

o "Clube At
lético Baepen ..

di", comunica
nos o segu·i nte.

APOIA, A NAÇÃO
NORTE. AMERICA
NA A P9LITICA
DE TRUMAN. -

-x-

Washington (USIS)-
Os principais fabricantes
d� filmes· esperam um

grande aumento no con·
sumo de produto por par
te da indústria. Assim é
que importantes compan
hias comerciais,compr('en
denda as plenas potenci
alidades dos filmes para
a abertura de novos mer
cados a introdução de no
vos produtos e o acelera
mento de suas atividades

.

I
plenajam gastar um Milhão

,

de dólares em filmes ês
te ano, ao que se a
nuncia.

-x
Washinhton (USIS)-A

indústria de construção
de casas estabeleceu um
novo record em janeiro
de 1947, ao completar
59.300 casas- apartamentos
cifra essa três vezes mai
or que a registrada em

janeiro último e a maior
já obtida em qualquer mês
desde o fim do ano pa�'
sado.Pelo R,eembolso Postal A firme melhoria no for-co!r��:ToS qualquer pedido de Chlclé WRIGLEY'S para bonbonier;:g . necimento de materiaisPost 1 t as, armazéns, padarias, etc.. e enviamos pelo Reembohl'J I'

-

dos �;ods�amWosRilnGteLressaâos por vendedores, vicijantei!le vendedores parece encurtando o tem-LU S
u os EY'S. Brevemente oferecemos DROPS Americanos, ' •

t-� iavers'd Copos de Pape� Lny-Tulip, Biscoitos inglêses, etc., pO necessarlo a cons ruçaoa or"s etalhes. com:
O número de' casa emALFREDO ZANOTTA & elA. LTDA. várias fases de .constru-AVENIDA NEM DE sA 247-B - RIO DE JANEIRO ção em fins de Janeiro
tO!lllizaram 326.408.

MUDAS DE HOR
TALIÇAS.
(GEMUESEPFLAN·

SEN):

Renjomin. Rie�tmanD
Estrada lava - Fundos

, ..

;,
.

,.��
Na '1.0,.8 do'

f' '.

BITrER AGUIA"

4x1

I
CH.ICLÉ WRIGLEY'S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii ii PROPRIETARIO ii AiiIIO H Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii . ii
Assem.bleia Geral Extraordiaar a II II !� R ii

São convidados '05 senhores acionistas a com- II S" SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO� S
H

parecerem á assembléia geral extraordinéria, a rea- li jl SITO DE LUBRIFICANTES, T
i!

lisar-se em segunda convocação, no dla 14 de abril iiT ii COMBUSTIVEL E ACES� i�
deste ano, as 8 horas, no escrítörto desta sociedade, ii' ii SORIOS, LUBRI- lj E ii

S
If/IIII'

III
pare deliberarem sobre a seguinte' li H .. .:

ao arcos ORDEM DO DIA lIa!! BAT�RI���ÃEO C����RATg; DE !!N!!1°. - Discussão e votação da reforma dos es- ii ii :: ::

������������������·o tarutos e aumento do capital social; ! iJ.. ..1j PNEUS. IL.. ..-:li
2°. - Assuntos diversos de ínreresse social.

.

····U::::::rt· '":i::.:::if.

Em Barra doRio Cer- -X-X-.

dk 20 d
Se nesse Assembléia Geral Exrraordlneria não

ro no la o corren- houver número para deliberar, ficam desde já os se-

t d t
nhores acionistas convocados pera a terceira, a rea-

eI como ecos ume llsar-se no dla 21 do mês de Abril deste ano, no

l-
,

t di
- mesmo local e com a mesma ordem do die da con-

rea lsar-se-a a ra ICIO-· vocação acima.

nal festa de SÃO MAR- Iaragué do Sul, 24 de Março de 1947.

SILVESTRE STRZALKOWSKI

COS padroeiro daquela 3x1 i. Dir�tor-presidente

cape1a.
-

Ilii!llEll�iE!ii!!!!Ei!!iE!!!:!i!ili!EIi!ElmlE:::El!!EIIIlIEiiii!Eillii!Iii&ii!i!!!i!;i
H 'h I"Febres ,(Sezões, Malárias, �I
avera c urrasco, _

Impaludismo III Uma casa de material, com instalação elétrica,

b b-d
-

ri!' Maleitas, Tremedeira li! com todo conforto.
.

e I as, Jogos, etc. etc. I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m A Estrada Iaraguä, emfrente o Certurne Ieragué,

A f
' -

...
_. 3x1 Tratar com o Snr. ARNOLDO L. SCHMITT

.

esta sera emmc- I " Capsulas Antisezonicas .I� --------�--,------,.--:)

da por·, um exelente I Minancora" �
Jazz. II Em Todas as Boas Farmacias RI

Haverá onibus o dia todo. II É um produto dos ��boratorioS MINAN00RA �I
, I - .Toinville:_ Sta. Catarina- m

A . todos convida a
_i�lm!�!i!l!!!!ii�!�li!!!!!iIlill!i!i!Ei!i!Eiiii!ii!!!i�

Comissão.
' I Ve�de.se

-----

«eORREIO DO POVO»

Fabrica de Calçados

VARA S.,A.
.

..

·1

BAZAR CARIOCAm.a;:;m

O d ,COMurarei MnJs Barato

n e Fazendas - Chapéos - Perfumes

• Suspensórios - Sedas
Etc., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Epico Bpubns
Jaraguá do Sul Santa Catarina

Por motivo ds mudança, uma casa .de
construção sólida, dois andares sita no pe

..
rimetro urbano desta cidade n. 139, com

H mais ou menos 500m2. de terreno. '

�� Pelo preço de Or$ 65.000,00
�� 3xl Tratar na OASA REAL.
..
..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

::
..
..

..

..

..

..

..

..

..

� , �
Posto JARAGlJA ,Ltda.

Rua Marechal Deodoro - JARAGuA OB SUL

Seção de lavagem e lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustíveís - Aceseórlos - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -
Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

de Artur Klug
EstA cooperando com a economia do POJo.

Mantendo preços relativamente baixos. Celçedos
para homens e senhoras, erc., das .rnelhores proce
denclas do Paiz. � Artigos pera Senhoras e Cava
lheiros em geral.

VISITEM-NO SEM COMPROMISSO.

Mal. Deodoro, 301 - [eraguä do Sul.

AVISO
Posto JARAGUA Ltda.
Oomunica aos seus distintos fregue

zes, que no corrente mês de Abril, não
efetua serviços de concertos de pneus e

cargas de baterias.

Festa de

Atende dia e noite, á qualquer hora.

, Telefone n. 40.
�---------------

5x1

�------���-���

Dr. Arq.uimedest Dantas
••veGa.G

Dr. Wa-I�lmiro -:;M8zurec�en
eala 81 .a'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clínica geral medico � cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bistud�eletrico - Electro-cauterização

I- Raios Intra..vermelhos e azuis.

Aluga-se

••••••••••••••••••••••••••••
'•••••y "."W•••••"..•.•..•••w :)

................................... ···*········v··.··.··�··�

RUli Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Ir CAS�ece��::deSeOl:�s�:O�:�:� mento de

�� A R T I G O 5

�! PARA O INVERNO
..

:: CASACOS e CAPAS
:: para senhoras ( dos mais moderno)

�.:
LÃ para CASACOS e VESTIDOS

:: ( artigo fino)
. � CASACOS e BLUSAS

� malha de lã (dos melhores ) ;;
.. ----- ..

H CAPAS de GABARDINE - CAPAS CHAN- ::

g TUNG - CAPAS GAÚOHAS - CAPAS ES· ::
H PANHOLAS - SOBRETUDOS - TERNOS ::

�� de OASEMIRA e BRIM. g
..

A PREÇOS NUNCA VSITOS
..

• Casa de Moveis

Vit6rio ·Lazzari.
� Jaraguá do Sal - Rua Domingos R. lia Nova�
� Moveis, Espelhos, Vldros e vidraças. Corta- '"

II
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÖES FUNERARIOS
Ern estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.
- .

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Bp. LUIZ DE SOUZA.
AD'VOGADO

Esoritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::-.:::::::::

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBE�T
CONCERTOS DB CAMINHÕES E AUTOMOVEIS _.

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

-- APARELHAMENTO MODBRNO

HABEIS PROFISSIONAIS-

- PRBÇOS MODICOS.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone. 40

.

-Jaraguá. do Sul -
,

Aviso
J � •

. Clrreio �O POUO '

Proibo terminantemente
Avisamos aos nos-

a todas as pessoas de
deixarem seus animais en-

sos presados leitoros

trarern em mínhes-planra- que estamos \
proee-

b dendo a cobrança das
ções, Não me responsa í- •

t o cor-
Iizo por preluízos aos que

assma uras para

não' saibam respeitar as �...e_a_n_o_. _

propriedades alheias. IMPOSTO SOBRE
GUllHE�ME lAFFIN

A RENDAIlha da Figueira, 2�4-4.7.!
5xl

.

----o----

--

.'.

.. Encarrega-se do preen�
!1!' � �� �!1 chimento das declara-

FARELO . DE AR-' ções e do pagamento o

ROZ, CIMENTO, FA- escritorio de
RINHA MANDIOCA. Franeise. Fiseher

encontrarão 0'0
:, Rua Marechal Deodoro

� N° 204.
"'1, Engenho RAU Limitada'

Aviso. .

11;;'··.· ••••.:,:.:;,......�':r�.�
••: ·.···Ii

Ao sr. Leopoldo Ges
ser com sua familia, para
não entrarem na minha
propriedade sem minha
licença, bem assim como

seus animais, porque não
rne responseblllso pelo

. que possa acontecer aos

mesmos .

AlVINOBAYER

PARA fERIDA�,
." _,

E C Z E MAS,
IN Fl AMACO ES,
C O C [ I R A 5,
F R' 'I; 'E I R A; S

. ,

ESPINHAS, 'ETC. êxí Corupa - RIO Paulo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I c' 5 P O R T c 5.. 1 �:�i�g�� �H:��F�n�.��;�I:í 1:1 Pascoal, Tolesca.e Gran-
. ,\

.

! de; China, Rubinho, Si-1liI---iiF'iii..III------.#WW**MM@j:.�«;*it JE*:' mões dep?is Careca, Ju-
. venal e Pínliegas.Fluminense X Vasco nense Jogava somente Vasco: Basbosa; Agus-com quatro elementos to e Raranellí: EH Daní-da Gama. d� 1 a. Si todas oportu; lo e Jorge; Djal�a de-

nínades, como houve pois Nestor, Maneca,Domingo ultimo para nesse encontro e que Friaca Lélé e Mario.a inauguração do novo podiam ser aproveitadas, .

_____� E�ilio�cO�� �C·ti�ssem �o ��mos, Campeh �fuil�tiveram a honra de pre- um score de 26 a 25. A00000000000000000000100000000000000000000

I
'.'

---

líar Fluminense X Vasco, linha atacante do Flumí- um.� AdOlf. Herrn. Schultze �, A rnmOrnlall.rta. venceu o primeiro' pela nense foi um verdadei- Encerrou-se a tabelazes � H lJu lJ lJ U contagem de 5, a 4. ro relampágo, quando do torneio Initium de B.M M,ARCENARIA EM GERAL 00 O jogo foi mais favo- iam ao ataque souberam Horizonte alcancando o
zes

� ravel ao .Vasco d? que melhor aproveitar do título de �ampeã'o o At-00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipes da � Escrituração Mercan- para o tricolor, pois �tu- que o adversarío. �s .Iétíco Mineiro, gue foi00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 til. Contabilidade - ou com todos seus tlt�-I quadros estavam aSSIm campeão de 1946 naque-00 Mantem um
..
estoque �ermanente de todos (�s tipos 00 Registo de Firmas _

lares enquanto o Fluml-
le estado.� de MObtlIaS, especialmente para escntorío. �

D f F"� - � e ezas ISCalS-
00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00 Contratos - Naturall-
� , Dormitórios, Salas de Tantar 00 -

C b� Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00 saço�s
- O raoç?s.-� MOVEIS AVULSOS COMO: s.;Q:< Serviços Comerciais

00 Cd' zes em geral.s.;Q:< a eiras

00� Poltronas fixas e giratorias �--00 Mesinhas de centro e para radio zes

00 E en�re muit?s outros. a, ,,�Seguros 2072-Arnoldo Westíalt, bras requer transf. imp.
, ; Caixa Registradora marca 'RECORD 00 �'YPIRANGA" de um carro de lavoura, comprado de Luiz Maes. Idem.Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 2075-Maria Bayer, bras. requer licença para es-
� indo as Caixas Registradoras de 00 FOGO _ ACIDENTES _

tabelecer-se com Gêneros allrnentlcios, a estrada A-1::o::s elevado custo.---------
s.;Q:< TRANSPORTES _ AUTO- no Bom. Idem.00 Toda a Mercadoria á pronta Entrega � MOVEIS. 2074-Gusfavo Weber, Junior bras. requer liçença00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 zes

,

pera estabelecer-se com um Botequim a estrada Fe-00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 ���������! llpe Schmidt Idem.
�1::Qa�s.;Q:<Wm2�Wm2�®�W�Ws.;Q:<Ws.;Q:<OOOOOO ::::;;;;;:- - 2075-Leopold Millnitz, bras. requer transf. imp.=="""==

Tenha um estornago I
de um carro de lavoure, vendido a

Hel.mtho
Pasold.

forte, usando Idem.
..2016-João Muller, bras. requer licença construirBITTER AGUIA uma casa em alvenaria de tijolo, em sua proprieda-

.
.

de, situada a estrada Ano Bom. Idem.
2077-Ricardo Viebranrz, bras. requer transf trnp,

de um caminhão vendido a Leopoldo Seidel. Idem.
2078-Artur Sohn, bras. requer transf. imp. de u

ma bicicleta, comprada de Harry ôchrnídt. Idem.
2079-Luiz Orzechwski, bras. requer licença pera

estabelecer-se com Oficina rnêcanica, a rua CéI. Fer
nando Machado. Idem.
2081--Paulo Hauffe, bras. requer transf. imp. ter

reno com a area de 75.040 mtsã. situado a estrada
Caminho Pequeno, Olvaldo Hoffmann Idem.

Feridas 2082-Rudolfo I"'ischer bras. requer imp. terreno
Eczemas com a area de 152.500 �ts2. situado a estrada Rio

!.!.�� CDIRUPR·'G IRA' eGMEnRÉA,aL�E�ECS�ECaJAa.lLItZQA';""'D'PA·'
.,

���]i��1

�1g�: I :���::f��};a��I��!l��7b����J��� r����:Y Reurnat.ismo 'trensf. imposto terreno sito a rua CéL Procoplo Go-ii Com cursos de aperfeiçoamento no
, H Escrófuias mes de Oliveira, nesta cidade, adquirida de Henri-li Rio de janeíro » São Paulo e Buenos Aires. ii .

sifiliticas 2085-Guiiherme Humberto Emmendoerffer, bras.li Doenças de Senhoras - Partos - Clinica �� SEMPRE o MESMO.!... requer transf. imposto terreno com a area de 1.000ii Geral de Adultos 'e Crianças. �i SEMPRE o MELHOR!... '.

m2., sito a rua Cél. Procopío Gomes de Oliveiraii Consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. H ELIXIR DE NOGUEIRA adquirido de Henrique Pedri. Idem.li TELEFONE N. 3 'ii
2087-José Lescowícz Sobrinho bras. requer Ileen-ij Jaragná do Sol - Sta. Catarina

_'-�L ....Gr_a_nd_e_D..ep_ur_at...iv...o�do_S_an_g_ue.... ça pare negociar ambulante, com íazendas. Idem.�������������������������:��:_:�=� 2088-Alberto Klcin bras. requer Irans[ imp. �rreno

l:r@@Y@®í@@5!@@f@)@1'@@!@@t@®Y@.@f®@Y@),@!®�W� com a area de2.020�2. sito a estrada Ilha da Fíguei-@3� @l rÕI vendido a· Pedro Avelino Fagundes. Idem.

�
. Tosse, Asma, Bronquite, Rottquid��, e Res�rJad�s ',' �

2089-Henriqué Piazera bras. requer imp. terreno
com q area 18J>j)0 m2. sito a rua Mal. Deodoro daTODAS A§ MOLES']r1J:A§ DO ßPßHUH� Rf8PIHHlORm' êa' Fonseca,! nesla cidade, vendido a :vJitra Diocesana

�
.

� de Joinvile. Idem.Encontram alivio imediato com (... uso do � 2090-Emilio Bortolini, bras. requer licença paraI n C O I'D P a II? a v e 1 @ estabelecer-se com carpinaria a estrada Itapocuzinho,

� P
""

I d H
...

p' I I' � neste distrito, Idem. "

. · °I "ri! ß. ß.0'100 ri n.0nCn ..

2091-Dante Schiochet, bras
.

requer .Iransf imp.I::: U ir.: �I LU r: II 1:.It: terreno sito a esfarela Ribeirão· tJIolha com a area deê) O.PEJl.TOR.·AL. MA.I§_�ONH.E�.IDO.- NO.• BR.A§I.1Ld....... 119.706m2., adquirido de joão Ambrosio. Idem, •

=rrn\r.;"\!r.:\\r.::\\!tn\t.=i'I!��:tn'I""!tn\{êr@ ti=\\:fR\�:fR\t;;'\:tí=\\t.:=i:\!rn\.Q:t.=\\tn\:tt=i\
� 2092 _ Placido Salier, bras, requer transf. imp. terrel������������� l:l

no com a área de �9.629 m2. sito a estrada Jaraguá,
neste disírito adquirido de Uno Salier. Idem.
2093-DJacldo SatIer, bras. requer transf. de imp.

terreno com a área de 1b.248m2., sito á estrada ad-
quirido' de Silvio SalIer. Idem.

.

2094 - Alfredo Bork, transf. imp. terreno, com a
área de 14.058 m2" sito a estrada Itapocú Hansa
vendido a Carlos Setter. Idem.
2095-Leopoldo Pontein, bras. requer transf. imp.

bicicleta aquirida de Waldemar Friese. Idem.
2096-Burno Hornburg bras requer transf. imp. de

uma bicicleta vendida a Paulo Fleger. Idem.
2097-Emanoel Hort bras requer fransf. imp. de

uma bicicleta aquirida de Geraldo Bradtz. Idem.

I 2098-Augusto Frietke bras. requer fransf. imp.
carro de mola vendido a Emilio Döge. Idem.
2099-Honorato Demarcki. bras, requer transf. imp.

terreno com a área de 552m2., sito á estrada Jélra-
guá, adquirido de Francisco Belleti Idem.

. FinaIn:ente �oje verew

2.100-João Karsten, bras. requer trans!. I.my. es I mos m.als uma mtel'essan
tabelecimento comercial, sife a estrada Rlbelrao Ca- te partida ?e futeb?I,. e�'cilda adquirido de Gabriel' Maurisens, Idem. tre as eqUIpes pnnclpms21Ó1-Alvaro João Bertoli, bras. requei' transf. imp. da Estiva,�.C. e o noss?terreno, com a área de 149. 975 m2. sito á estrada Clube_ Atletlco Baepend.l,Nova-Retorcida, vendido EI Eugenio Niccolluzzi !dem. que tao bem t�m defendl
SecretáríCl da Prefeitura MnnicipaI de Jaragua do do o esporte jaraguaense.

S.ul, .20 de fevereiro. de 1947. ,
.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá Espera-se uma grande
do Sul, 20 de fevereiro de 1947. afluencia ao campo dó

José Pereira Lima - Secretario Clube Atlético Baependí.
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Requerimentos Despachados
18 -,,2-47.

Cerínthíans X Ipi..
ranga,

Ern S. Paulo no esta
diomunicipal do Pacaem
bü realizou-se domingo
o jogo entre as equipes
Corinthians � Ipíranga
venceu o Corinthians pê
lo score de 7 a 6. A
equipe vencedora apre
sentou o 'seguinte qua
dro. No arco Bino, sen
do a zaga formada por
Maioral e Belacosa. O
trio medio Palmer (Fal
co) Dino e Aleixo. E no

ataque Claudio f: (Agus
to) Baltazar. Servilio Rui
(Mílaní} e Walter.

Internacional X Di-
íensur,

.......... .r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• � ••••• g ,
....................................................................................................................... u ••••......................_ O •••• .,. � .......................... '

u u u •••••••••••

!!!

o remédio que tem depurado

No Rio Grande joga
ram Internacional versus
Difensur de Montevidéo,
saiu vencedor o onze
local pela contagem de
3 a O tentos consigna
dos por Tesourínha, Car
lito e Tesourinha.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica+-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterío
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- R.AIOS X-
Diretor ItIMieo do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA --

E
"MEDICACÄO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

Dr. Alvaro Batalha - I�}1IÉDI��

o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Faleceu baias.
Perdeu nosso futebol

um potente "a" que vi
nha atuando no c. R.
Vasco da Gama.
Izaias já defendau nos

sa seleção quer em

campos nacionais como

extrangeíros. Era conter
forward n. 1 do Vasco,
e _é o Vasco que deve,
sua campanha de 1946 a
Izaias Benedito da Cos
ta,

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S./�t.

Calarinenses versus

paranacnses.
Em disputa da taça

"Amizade", hoje os pa
ranaenses jogarão em
nossa capital.
Trata-se. de uma pe

leja' das mais sérias, pa
ra a qual estão voltadas
as atenções dos �spor
tislas dos dois Estados

Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS .

.
MATERIAL ELÉTRICO em geral -para instalações de luz e_1 -

'"

_ força de q'llalquer capacidade.. ,A nossa SEÇAO DE INSTj\.LAÇOES atenderá com presteza a �ualquer
pedido de i�stalaçã9 d\ß luz e Jorça.

co-irmãos,
Os demais confrontos

já estão marcados par a
os dias 15 e 20 devendo
ser efetuados em Blu
menau e Curitiba.
De Joinville foram con,

vocados os seguintes
elementos: Bosse e Ru
binho do Caxias; Curra
ge, Badeco, Zabot e Co
cada -do America.

r, '�l�teriiz:: ..JOINVILLE
-- (Sob Admlnistra�çãö dö-U-õverRô Federal)� .. i .....

t JA!lttf II 'MeSIA � IIR��DH�tl 11I1€;1I111a
MAtH'Ji••S-'!'IM -11••�I!i�

Uma linha completa de MOTORES 'nãélõnais e €lstr:angeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a; 97 HP, pa;ra 220/380 v:'Últs. 50/60 ciclos2 MOTORES marca ORAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

i 220� oV'Q)ts, '501 'ciclos ..

a.Amt�t!i.�.)tl MI,I,ãeBOMBAS para uso domestico e fins industriais: �.Marca HAUPT, rotativas.conjugadas com ;motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,( com valvula elevadörà" acionadas por motores trifásicos de 1 HPservindo até 50 metros de profundidade.

Artngij§ lE�etrnc(Q)§ �aral (()) !ar

Clube AtléUéo Bae
pendí X Estiva F. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREJO DO POVO»

Loca is No'vo
'

Figu'irinos de: Passeá por Jeraguá
'Tricô O snr. Dr AderbaiCantos e Musicas Prefeito �����ê Ramos daSílva, M.Sacras. Monogramas

D Gd· d A Assembleia Legis- estimedo Comandantena TlP. ÀVERIDA • overna or O lativa teve momentos que, como os demais,Esta semana, depois Aguarda-se por estes ;;;;;;;;.;;,;;;;;.;;,;;;;;.;;,;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;,;;;;;.;;,;;;;;;;;;;;;; E tado de grande emoção. afastado da corporação,
dlas a nomeação do snr. S •de assistir a Missa So-

BITTER AGUIA quando no dia 10 dis- passando a viver diasIene da Pascoa, e ouvir Joaquim Piazera, membro
Sua Excíe. procedia de cutle-se um requerimen- angustiosos de miséria.o côro da matriz, fomos do diretorio do P. S. D., é a vida do seu es-

uma visita feita as cida- to feito por diversos Era a voz da lealdadecumprimentar o reve- pare governador da cída- tomago. des de São Francisco do oficiais da Policia Mi- do soldado para comrendo Padre Alberto, ze- de.· O novo Prefeilo foi
���������� Sul e Iolnville, tendo pes- litar reformados depois os seus comandados.escolhido por seus cole-

93 E d I dí
loso vigario dá Paroquia, da o caso de que todo sedo direto por nossa ci- da revolução de 1 O, to 0:5 ap au Iram,b gas de diretorio,

h d ..

I I·
pela rilhante execução esse aumento vai atín- Jade. pediam mel orla .ae a maiona pe a pa avradepois de muitos vae e

d A d C 1'1
dos cantos sacros na-

gir diretamente o inqui proventos e re-exame e rman o a I e
.

. vem, e que teve a assis-
..

I d O
quele OfiCIO e debaixo

tencia 'do snr. Celso Ra' lino) pois o senhorio, con-

� t� I ö T � � I � ,I L
de sua situação. rrnnona pe a Ve s-da sua direção. forme autorísa a lei, po- Em dado momento, waldo Bulcão iana.mos. Este deve ter leva-

bl
Sempre o reconhece-

derá acrescer o ímpos- levantou-se o Cornan- Decidiu a Assem eiado uma "optims" impres-
V . _

mos como uma Iigura to majorado ao aluguel.
" .

dente Pedro Lopes í- nomear uma cornrsseo
são da união do P,S.D.

h
que, ao par dos seus Alem disso a nova for- Irene Pedrí, OfICIal do eira, hoje eleito depu- pera estudar a mel orlamisteres religiosos, é de local.

mula vem paralisar com- Registro Civil do l° Distrito tado pelo povo da ca- dos vencimentos dosum dinamismo sem igual, ;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;; pletamente a construção. da Comarca r araguá do �ul, pital, para pedir, o apoio reformados e ativos ele-trabalhando com grande BITTER AGUIA de casas na cidade tor- Estado de Santa Catarina da casa para os seus mentes da Força, in-enthusiasmo pelas obras é um possanre estoma-· nando ainda mais ctificil Brasil. antigos camaradas de cluindo rernbem os

pra-I
sociais e tudo que possa cal, feito de raizes me- o problema da habitação. Faz saber q�le cc:n:parece-

.

armas, I As palmas no ças de pret.desenvolver a cultura e diclnaís. Aqui poem-se um ímpos- ram no cartono exibindo o� recinto e galerias aba- Começa-se a fazerdar alegria de viver. to proibitivo, enquanto documentos eXI!5,idos pela lei

L�f�â�v�a�m�a�s�p�a�la�v�r�a�s�d�o��J·u�s�ti�ç�a.��������Pesaroso, nos disse outros muuicipios facili- afim de se habilitarem para = -

que o coro da nossa ma- dessa arte e com seu
tam o mais possivel a casai-se:

F.��.�Q?&'
..

;;;t!3�,..
t

.

t' a deí ar de prestigio junto aos de-
t

-

d
riz, es a par IX

mais amadores da mu-
cons ruçao e novos

EDITALNo2.t94de8-4-47. I,"4.ALCADOS"
existir por falta de can-

predios. Hellrnurh Köhn e AII'da 'U_t
.

t d t d síca, o auxiliem areor-,
.,

ores, pois o os en em

ganisal-a. Outro caso injusto e
Fiedler

I R G O
a se desínteressar por

E ao rev. Padre Alber- o de se cobrar ímpos- Ele, bresileíro, solteiro, I. '

�

auxílíal-o no desempe-
to, que não desanimou tos das casas paroqui- lavrador, domiciliado e

nho dos cantigos tão ne-
na campanha do hospi- als, usadas exclusiva-

residente neste distrito,cessarios na igreja.
1" d S mente para residencia

em RI'o da Luz, sendo fl-D
.

d t tal, dos co egios, o a-epois e con ar as
C R

.

b dos vígaríos ou pastores. lho de Alberto Köhn e dedííí ld d t Ião risto er, tarn em1 ICU a es por que em

apelamos para que não Não se compreende que Elsa Albertina Dallrnann.passado para mantel-es,
desista da manutenção obrigue a pagar o tri-

Ela, brasileira, solteira,íalou-nes ainda da ban-
do côro da matriz e da buto a essas casas que �avradora, domiciliada e

I mal'� �arat� � I
da musical que tanta

banda musical. não auferem lucros e se
residente neste distrito em

,

. _., • ,._
Oft .

falta faz ao municipio.
O povo de Jaraguá o

destinam unicamente a
Río da Luz, sendo filha

_

O instrumental' disse o
d fins religiosos. de Gusta-vo Fiedler e derev. P. Alberto - ali está compreende, e ha e

Em todo o caso e fe
FRODUTO

.

dI' -

Hedwig Zumach Fiedler.
_

todo ele guardado, mas aju a· o.
lizmente, ainda este ano,

I
me faltam os musicos.E -x- teremos eleições muní-

EDITALN02.195dea_4-47.1" 1T11í1t411ffi§írn°tJl ,4lP_ Calçados '.
eu os ia dirigir com

cipais, passando o muní- Walter Drews e Gertru- 11lillM � �� 'L�Jl�a�\UIgrande prazer, pois de- Ainda o imposto
-

cipio a. tel' sua autono- d e Maass'
-

Ifl tfi\§ (" 1li1 1TrmOJl tfi\§ � �pende, assim, somente
predial.' mia e ditar suas leis de

e

Ele, brasil�iro, solteiro, \\Jr\UI �lUl 11 @\\JI U)O �odos elementos que te- acordo com o interesse lavrador, domiciliadoe'. CAIXA POSTAL, 11
.

nham um pouco de amor Contínua na ordem do coletivo e não ao arbí- residente nesre distrito em

� JARAGUÁ DO SUL

�
a arte e Interesse em do- dia os protestos dos con- trio de um só homem, Rio da Luz. sendo filho SANTA CATARINA-
tar a comuna de uma tribuintes contra o im- que não estando aqui ra- de Ricardo Drews ,e debanda musical.

posto predial, majorado dicado e não pagando Maria ßurzke Drews. _�__�.��_dr��n�):r�o�e!��i�:�i�:� ��ei�f��o violenta pela ���o���:�s,��c::: ��t�;o� ta��do���Sil�i��ic�I�!t��a� I rl'j' 'ri O.I� 'OOU-I'dOS 'n9r'IZ'
,f

r.!1ru�nt91
zemos um apelo aos ca- A nova taxação atinge quanto custa, nesta épo- rReisoiddeanteLunze,stes·ednisdtoritofl'lehma I iJ 11lIC8 Ue nOS" .

U , u , u.u uu U
tolicos, especialmente toda e qualquer cons- ca, adquirir o numerarioaos -que residem nesta trução, desde um sim- para satisfazer os paga- de Hermann Maa'5s e de Dr.. Al"lI'ninio Tavares����:� p:rariâ%uede��:� pIes galpão, até o sotão mentos. Gertrudes Maass.

Professor Coledratico de Biologia do Instittuto de Educação de Flórionõpolisabitavel de qualquer ca- Lembre-se bem disso
Ex.Chefe dos serviços clinlcos e cirurglc05 da, espeCialidade no

desaparecer o côro da sa. o povo para a escolha EDITAL nO 2196, de 9-4-47. HospitClI de Caridade de Florianopolls.nossa igreJ'a, auxiliando Al' d 'd dos homens que de fu- Germano Hentschel e Assistente do professor David Sonson. no Rio. de Janeiro.
em as consl era-

Ex.lnterno por, concurso, da Assistencia públic",. do Rló·de JOIneiro
OS fieis a cada v-ez mais ções já feitas por esta turo hão de governar o Frieda Horstse voltarem para Deus folha, ha á acrescer ain- municipio. Ele, Brasileiro, solteiro,entoando-lhe os canticos -----.:-_______________ mecanico, domiciliado eque são preces e agra-

residente nesta cidade, fi-decimentos pelas. gra-
lho do Carlos Hentschel eças qude tem a todos dis-

11-= I!- D:_-�_:_.; R�-O-S�
, .

de Minna Hünigod ,. ','
pensa o.

.

Ela, brasileíra, omestJ-Enquanto a banda mu-
ca, domiciliada e residen-sicàl, vai o nosso apelo ..f;m·óo'/"., Je alia' J,'J�;de te nesta cidade, filhaHorstao maestro França, ao oll. ,'-' ln

7
"Ud

e de Martha Horst.Alvino Enke, O Joaquim tí��Piazera e tantos outros, fERMENTO - j'" ��";;"tt Ue são BAUNILHA 1:-.;- 1:, '-tque aman es q
PÓS PARA PUDINS l_ �11 ,®Y@ ®Y® ®1'@ @!@)

Cure seus males e poupe )" "":liseu bom dinheiro com- .. :,�,X")prando na ,�;���fa r ma c ia N DY a ./ilntegridadt' . ,,/de ROBERTO II, BORST moral doi .fe.ul �'a que dispõe de luaior criadol'flj deve-Je f�:'��sortimento na praça e ofe- .

.,.J
, ,', ;\\rece seus artigos á a replftaçaõ

.

ua_ marc(j f!::?:. ,:\preços v.antajosos. que·f? a garanfta doi' /::,:../Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGU4 h 1 .

S@;.®@;@@i®@t@ "�ftodtiIóJ MEDEIRO
PAPEL HIGIENIOO ...

'na Tip. Avenida

PAG, ã

lealdade
---

do Comandante
A

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do �io de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

E para que chegue ao co�
nhecimeonto de todos, mandel
passar o presenk ('ditai que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! antl: 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para OS

tins legaes.
IRENE PEDRI,oticiaI

Ó ANjO PROTETOR DE SEUS HLHOS É A.

lOMOHIGUEIRA MIN�N�08A
Vermítugo suave e de pront.o

efeito Dispensa purgante e dIeta!.
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. l,�, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e � s�a p!,ópria!
Evitará muitas doenças e poupara dmhelro em

remedios

COlJlpre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o' seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- j,OINVILLE

�
-.lj. .... -. __ , ... ' ---:':� cLlNíéA UE""Ól:lIOS ;.: OU\TIDOS - NARIZ E GARGANTA, 1jii moderna e primtirosamente instalada do li'

ri DRo'SAD.áLLA AMIN II
______. � !� CONJUNTO Dê JÜ>ÂRELHOS MODERNOS; UNICO NOS lilJ 'EsTADÖS DÉ SANTÁ CATARINA E PARANÁ ii!! «Rua Abdon Batista :. defronte "A Noticia"» iiii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 H

fI ' ... ..Ioi nvil��e�-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilill

o maior Sortimento em

artigos de aluminio está
a disposição de Vv. Ss.

na Casa Real.

lIl1f?f1E1t aella
se encarrega de cuidar
do seu e.5tomago.

Virgem
dla CTIAo WEIlEt TINJO)[J§JlTIAl

- f & ,e - • i ii ,..._e ffH±d@*ssmse FriU ARM .ii M

(Marca Registrada)

�pecialidade
s�ß.Ã� �iRef,.,

, ..,

ESPECIAUOADE

-

não �eve faltar ein casa algu ....a!
'.... , i AU-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


