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JARAGUÁ DO SUL Domingo,20 de Abril de 1947ANO XXVIII - Sta.

" mesmo decreto, dado não
" :, .� aconselhavel aos in
/',

-, 'teresses do povo nesta
o) ,.,epoca de crise de habita

I� ções e carestia de vida
"Sala das sessões, 14 de
abril de 1947 - (ea) Artur
Müller, Ramiro Erneren
eteno, Max Colín",
E terminando, disse:

Snr. Presidente, se a As
sembleía tiver aprovado
a indicação, terá mais uma ,

vez contribuído pera o
cörnbare a carestia de vi-
da, dando o governo um

exemplo, e os dois, uma

demonstração de que pro
curam fazer desaparecer a
onda de subversão, o
combate as ideologias
vindas do estrangeiro
porque .

- este Brasil, que
nasceu debaixo do signo
da Santa Cruz, hsde vi-
ver eternamente sob sua

proteção".
As últimas pelavres do

orador foram abafadas
com prolongados aplau
sos do recinto e das ga
lerias, sendo o orador
abraçado pelos colegas
de todas as bancadas.
Logo em seguida pe

diu a palavra Q leeder da
(concl, na ultlrna pag.)
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GUÃ EMPOLGA A ASSEMBLEIA.

Aberta a sessão, na

hora regimental, depois
de aprovada a ata e lído
o expediente, obteve a

palavra o deputado soro

Saulo Ramos, do P,T.B.
que requereu com muito
brilhantismo, um voto de
pezar pelo velho politico
republleano, snr. Vieira
da Costa, no que foi
acompanhado pelas ban
cadas do PSD e UDN,
que se fizeram ouvir pe
los snrs. Ribas Ramos e

João José. simistas que cada vez' dos operários residentes
Logo em seguida falou mals se avoluma". na zona sub-urbana, atín-

com grande brilho sobre "ôe o governo do Es- gidos pela majoração e
o "Dia Panamerlcano", o tado têm-se esforçado que, eram um mixto de
deputado Bulcão Viana, nesse sentido, o mesmo pequeno lavrador e tra
secundado pelo sr. Ante- não se pode dizer dos balhador de fabrica, pois
nor Tavares. municípios, onde conti- ernquanto o chefe da fe-
Com a palavra o prl- nuam a ser expedidos de- mília estava na oficina, osmelro orador inscrito, de- eretos a moda da diradu- demals membros menti

putado Artur Müller, ini- ra, sern consultar a neces- nharn cultura de verduras
cious�ornção oongrn- ��de d� m�m� ea e�dolei�irooom oque�������������-���-���;�-�����������-������������rulando-se com a Cama- capacidade do contribuin- atendiam seus lares e for-
ra pela unidade de vistas te". neclarn a cidade.
com que vinha encarando Em seguida passou a Nesses, o decreto foi
o problema da carestia ler um decreto recente Verdadeira forca, pois erln
de vida, sem dívergenclas n. 79 da Prefeitura de gia as cocheiras, galinheipartidárias nesse magno Ieragué do Sul onde se ros, galpões em geral,
e crusianre problema. modificava um artigo de varandas, porões e alpen-"Infelizmente, - continu- um decreto-lei, que resul- dres.
ou o orador - a Assem- tou na majoração do im- Depois de falar sobre
blela, que tinha função posto predial, em muitos os Inconveníentes da ma
inicial Constituinte, ape- casos até 500%, já emea- lotação de impostos nesta
nas podia apresentar in- çando-se também com época, cuja resultado sem
dicações e sugestões, per- nove majoração no rerrí- pre rebentava no paga-tencendo a'o executivo torial urbano. mento do tributo peloconcretlse-las, afim de Estudou a situação do consumidor, mandou a
que tivessem as palavras município financeiramente mesa a seguinte indica-dos parlamentares apll- e afirmou que esse decre- ção :
cação prática e beneficio to vinha encarecer a si- INDICAÇÃO:real para o povo", tuação do povo, pois as
"Estou crente de que '�, casas _de _ alqgllel ��ri,9m Consi_der_ando que é., o, honrado go�rn(r que ee aume nthaas de imposto', e poder ex�uttvo- quem a�-inicia no Estado, colebo os particulares sofriam ve concre!lzar as medi

raré com a Assembleia, nove restrição em seu po-
das sugertdes pelo par

na premente necessidade der aquisitivo de gêneros Ilamen!o para. combater a
de baratear li vida, afim alimentícios. carestia de vld.a em tod�sde evitar a onda dos pes- Oomentou a situação as suas modelidedes. pois

este tem inicialmente fun-
�������������������.:)�. ção constituinte;

Z
.'

d
'

M I B t Ih I do�oP��gl����o Q��e. m���acarlas e e o a a a afligem ao povo é o das
habitações, cujos alugueis
de forma alguma devem
ser majorados;
Considerando que, com

o advento da Constitui
ção que estamos elabo
rando, seguir-se-ão, mui
to em breve, as eleições
nos municipios, cuias Ca
maras, pelos autorisados
representantes do povo,
estudal'ão e resolverão em
dlfinitivo sobre a neces
sidade ou não de majo
rar tributos e que, por
esse motivo devem ser
limitados os poderes dos Iprefeitos municipais na

expedição de decretos
que alterem ;profundamen
te a legislação existente,
indicamos que, por inter
médio da Casa, sejam
alvitradas ao Departamen
to das Municipalidades llS

seguintes medidas:
-

a) recomendar aos srs.

prefeitos municipais que
limitem a emissão de de
cretos ou decretos-leis, so
mente aos neces:5ários ao

A JUSTIFICAÇÃO DO DEPUTADO ARTUR 'MÜLLER
Violentos. incidentes. O presidente ameaça mandar evacuar as galerias que aplaudem. "Este Brasil, .. declara o deputado údeaísta • nasceu debaixo do signe da

Santa Cruz, e 'ha de viver eternamente sob sua proteção!"

BITTER AGUIA
Puro

Nascido em 72 ôe Junho de 7875
Fá/ec/do em 23 da Fevereiro ôe 1947.

À MEMORIA DE PAPAI

SAUDADE

Aceita o adeus, papai extremecido
'

Dos que deixast� em luto, em aflição;Nos te choramos com amôr sentido,·Sofrendo o golpe da separação.

Nenhum de nós, de certo, imaginavaDo filial amôr a extenção,
Que, sem saber, papai, te consagravaNum terno misto de veneração.

I
A dôr mostrou como a Familia unida
Amava o chefe bôm, trabalhadôr ...
E a Espôsa meiga, forte e mui qneridaJunto ao seu leito não popou labôr.

Morreste? ,não, de todo não morreste
Pois tua vida vai continuar

'

Em cada filho tal como viveste
Pai bôm, fiel, honrado e exempla.r.

E resta ainda uma saudade imensa .. :E resta a prece para consolar ...
Unidos sempre, numa fé int�nsaPor todos nós, papai, hás de velar!

'Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de

HOMENAGEM -DA ESPÔSA
E DOS 11 FILHOS.

bom andamento dos ser

viços públicos;
b) vedar a expedição

de atos que venham ma

jorar impostos e taxas;
c) informar, se o decre

to n. 79, de 18 de Março
deste ano, do snr. Prefei
to Municipal de Iaragué
do Sul, que modificou o

artigo 5°., do decreto-lei
n. 40, de 21-11-1958, ma
jorando em diversos ca
sos até 300%0 imposro pre
dial, foi expedido com as

formalidades legais, isto é,
se teve a aprovação dos
orgãos competentes;
d) que recomende 'seja

declarado sern deito o

Antunis Carlos Ferreirll

Precisamos, a exem

plo de outras cidades
do Brasil, erigir um
monumento perpetua-
dor dos feitos herol
cos dos noesos praci
nhas, esculpindo em

bronze, o nome de to
dos os expedlclonaríós
leraguaenses, e, desta
cadamente, o daqueles
que sucurnblrarn pela
Petrla e ã Liberdade no
mundo.

PATRIOTICA, JUSTA E ME
RECIDA HOMENAGEM.

São decorridos' já,
dois tinos, que nas ter
ras da velha Europa,
nas frentes de batalha
de Monrese, Cestel Nuo
vo, ôoprasaso e Çás
lei Grandolf, os nossos
bravos pracinhas de
monstraram ao mundo
civlllsado o valor do
soldado brestletro, lu
tando heroicamente pe
la Democracia no mun-
do,

-

,

. -r-

De todos. os recan
tos do Brasil, acorre
ram ao apelo da Pa
fria, inumeros filhos
queridos, os quals inte
graram a gloriosa For
ça Expedicionarla Bra
sileira, que mals do que
qualquer outra, símbo
Iisou perfeitamente a

Democracia no mundo,

Cabo harry Hadlich
porque, oriunda do país
da verdadeira Liberda
de e Igualdade, era ela
composta de elementos
de todas as raças, que
se confraternisavam,
sem absurdos preconcei
tos, unidos patriotica
mente pelo proposito
elevlldo de combater
os inimigos da Paz e
harmonia no universo.
Jaraguá orgulhosa-

mente contribui:" com
brilhante,

, contingente,
composto de uma cin
coentena de seUs filhos,
e, dentre estes, quatro:
o cabo Harry Hadlich
e os soldados Antonio
Carlos Ferreira, João
Zapella e Gumercindo
da Silva, sucumbiram

gloriosamente, encon-
, Irando-se os seus cor

pos sepultados no ce
müerio de Ptsroíe, na

Italia, até que um dia,
possarn os veneravels
despojos ser translada
dos pera a terre queri
da que os viu nascer
e onde todos se orgu
lham dos seus feitos
heroicos.
O nosso povo tem

uma divida a saldar
para com esse pugilo
de bravos qtle el,evam
tão alto o nome de
nossa terra DO velho
mundo, ,então ensan
guentado, e divida mai
or ainda, - divida de
eterna e imorredoura
gratidão, para com

aqu,eles qu� sacrifica
ram a vida preciosa-em
holocausto da Patria.

o monumento deve
rá ser erguido em a

nossa principal praça
pública, bem no meio
do lindo jardim frontei
ro ii Estação da Es
trada de Ferro.
O "Correio do Povo"

aventa a patriotica e
merecida ideia, espe-

Gumercindo da Silva

João Zapella

rçmdo seja ela ampara
da pelos poderes publi
cO'S do Municiplo, co
mercio e povo.

Que, futuramente, os
que visitarem li nossa

terra,' ao deseml)tlrcar
,na EstllÇão da Es-
trada de Ferro, teste
munhem satisfatoria-
mente o sl!ntimento de

gratidão patriotica do

povo de Jaraguá, aos

filhos' , desta terra

que souberam honrar e

engrandecer o Brasil
como soldados do seu

glorioso Exercito, nu

guerra mundial de 1945·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO»
- Domingo, DIA 20-4-47 -
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residente na .Ilh� da Figuei- mi!aa!5iE!i!!5l!!E!il!!El!i!Eii!i!!!ElIlSl!lii'E!i!!Eiill!Ell!H!liEE!!!E!!!

\@ TAB 't R ldã R i � d @J re, neste dlstríro, sendo M
t::' r. (S

- MI'· I�
esse, sma, r�nqul e, oUqUl ao, e es na 95

. ��h��:n��dO��II��ller e m 1-eUre5 ��;:'IUdi���Ias: .

:

(@ 'l!'ODA§ AI§! M,OL��'l!'lIA§ �O ßPßRUHO ftlSPIßßIÓHIO � Edital No2.200 de 12-4-47. i _ CURAM-SE RAPID�����E ��=edelra g
(® Encontram alivIo Imediato com o. uso do � Alvim leopoldo Germano iii "

••

1·-::(@ I D. e o m p a r a v e 1 @j Eggert e �d�le Tri�ess III Capsulas Antisezonlcas

; Pl!ilOfal dI!. Ongiro Pl!loll!ßil! I �:r�?�:::����l����:::: I MiQancora". .

ê> O PEiTORAL mIAIS CONlIIIJE(::IDO MO BRA§.IL nesre distrito, sendo filho � Em Todas as Boas Farmacias
..

....,t;;\.ß\�tn\t.=\\!�t;:;'t!�IM:IR\�!r.:\\r.:i\!rn'\tn\:Ií:\'II'Ã\!G\\fM:tn\Ii=.'\!rn'lM'\!rn\r.:i\!tn\�
@}deGUstavOEggertiiiE'···ACRAiii

l�\&���'=!I������'&J����\f?)Ji. Ela, brasileira, soltetra. IH um produto dos Laboratortos MIN N o I!J
dOf!léslica domic:ilia_?a : m - Joinville - Sta. Catarina- I -

res Iden te neste d .sm to, a l�l!ã!!!Il!!!ilii!SJ!i;!�i!ii�!!E!l'!!!E!I!i1li!i!i!l!�i!iii!E!lii!ili!5E!!!Ii!!!I!!I!iiEl

Estrada ltepocuslnho, sen-
_. , �

do filha de Alvim Tribess ".
� JARAGUA" L d

....
e de Ana Tríbess ...a;:-'oato t a.

Edital N° 2.201 de 154-47. RUB Marechnl DIlOdBfil, - JARIGUi DO SUL
Emmerich Watzko e EIi·
sebethe Eiehinger.
Ele, brasileiro, solteiro

lavrador e residenre neste

distrito, em Iaragué-Alro,
sendo filho de Mathias
Watzko e de Eltsabetha

Peng Watzko.
Ela, brasileira, solteira,

Irene Pedrí, Oficial do lavradora, domiciliada e

R egistro Civil do r
II Distrito residente neste dlsrrlro, em r.. ...

da Comarca raraguá do Sul. Iaragué-Alto, sendo filha _a__- -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.;-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
- ._

Estado de ����fl. Catarina de João Eiehinger. I OOOOOOOOOO�ooOOOOBOOOOOO��OO

faz saber que comparece. Edit?l No 2.202 de 15-4-�7. 00 Adolf Herrn Schultze 00
õx 1 rarn 00 cartorio exibindo os

Erwin Arndr e Berta ßeier 00
•

�---------------

1
Ele, brasileiro, solteiro, s.J.a

' MARCENARIA EM GERAL
'

documentos exigidos pela lei 2:m

at im de se habilitarem para
Ievrador, domiciliado e re- �

--,
/ �

sideníe em Iaraguàslnho, � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da . 2:3:S

casal-se: neste distrito, sendo filho 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
" 00

Edital n. 2.197 de 10-4-47. de Otto Arndt e de Anna 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
Emílio Augusto Guílher- Maas,

'I
de MabiliaS, especialmente para escritório. 00

rne Krüger e Irma Horn- Ela, brasileira.' . �olteir�, [NSTALAÇÕES COMPLETAS DE: ' ,. 00
burg. lav�adcra, d?ml�lha.da e Dormitarias, Salas de Jantar ;Ele, brasileiro, solteiro, reSidente. nesre dIStflt�. em Cópas Fscritorios, Moveis rusticos e outros.

lavrador, domiciliado e lereguesínho, sendo f1lh� '_
'

residente neste distrito em de Ricardo ßeier e de 00 �l�VE�S AVULSOS COMO: 00
Ribeirão das Pedres, sen- Maria Beier. 00

Cadeiras �
do filho de Carlos Krüger m:<! .

Poltronas tixas e giratorias

e de Mathíde Krüger.
Edital NI) 2.203 de 15,4-4�.:' � Mesinhas de c.cntro e para radio

Ela, brasileira, solteira. ·RE'ynaldo Brenner e Ondl- 00 E er��re mUlt?s antros. a" "

lavradora. domiciliada e
ne Gaya.

. . . 00' Caixa Registradora ma:ca l�ECOR�, �

residente neste distrito em
Ele, br�sllelro,. solteI roo Af�mada pela.sua ehci�ncla, substltu

Ribeirão' das Pedras, sen- fa�f1!aceutlco dlplomad<;>, mdo as Caixas Registradoras de

do filha de Frederico Horn. o!l.clal de res�rva, dom:- elevado custo.---------

burg e de Anna Utech., qh�d.� � re�ildende, em Toda a Mercadoria ai prOllta intrega �

. Curitiba, Estado do i'ara- RUA RIQ BRACQ, 964 - T.BLEFONE, ,7ã

Edital N° 2.198de 11-4-47. ná, .�endo filho de Jos� Jaraguó do Sul Sta. Cafarina;

���k Gldsenapp e Viola, ;:�I��;:�ner e de Ama- oo_qmoo_.m�oogOOOO
Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,

'

1
lavrador, domiciliado e doméstica, domiciliada e on·Cl·na Mecani·ca:
residente neste distrfto,á reside'nte nesta cidade 5en�,

.

EstradaJaraguá·Esquerdo, do filha de José Gaya 0

G 1sendo filho d,e Er�ino Gla- de Adelina Müller Gaya·:·1 era
senapp e de Mmna Gla- E 'Jara que chegue ao CQ- 'Isenapp. I

,.
d d

..

' I
EI b ·1· It·

n leClmento t: to os, maneie!
.1a, rdSI eira, 50 eira, cl'. I

.

doméstica domiciliada e pas�ar o presente e I.La que I

.

d t "I .

h
sera publtcado pela Imprtn- !

reslt end·e te�t I apodcu�lf�lho, sa t: cm cartório onde será I CONCERTOS DE CA.MINHÕES E AUTOMOVEIS -

nes e IS ri o, sen o I a t' d d t d' S·
de An ela R�ck.,

a !xa o ULan t: 15 IlS.. I, - SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

g alguem souber de algum Im-

Edital N°2. 199 de 11-4·47. pedimento aCllse-o para OS I PEÇAS B ACESsOmOS -

Avisamos aos nos-
Hdrich' Kriger e Harine tins legaes. APARELHAMENTO MODERNO

SOS presados leitoros Müller. IRENE PEDRI,oticíaI HABEIS PROFISSIONAIS-.

que estamos proce-
Ele, brasileiro, solteiro,

dendo a cobrança das comerciante, domiciliado e

assinaturas para o cor-
residente na Ilha da figuei

rente ano.
ra, neste distrito, sendo

________
filho de Ofto Kriger e de
Luiza Kriger.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, ,domiciliada e

PAG.2

P A ,R A F E R IDA 5,

NUNCR''''EXISTIU IGURI..

ECZEMA�,
INFLAMAÇO�S,�,.

C O C [ , R A:�,
'J F R f (,1 R A s.]

E S.P I N H A 5, E rç_.J
Seção de Lavagem e Lubrlficação
- Deposito de lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorios - Carga
de baterias � Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas. lt,l
1VENDE-SE A tende dia e noite" á qualquer hora.

Dois ótimos terrenos, 200 morgos, visinho a

Vila de Geruva, garantido pare plantação, bôa casa

de madeire, bôa checara, 12 margas de arrozeira,
todo terreno proprio pera arado e agua propria para

arrozeira, preço Cr$ 30.000,00.
'Tratar com Manoel Agostinho Dias no Pequeno

Hotel em Iolnvílle á Rua 7 de Setembro.

,

Agradecimento
Profundamente consternados cornunlcà

mos aos nossos parentes, amigos e conheci:

dos, o falecimento de nossa estimada esposa

e mãe

EMA VIEBRANTZ

Telefone n. 40.

que o bom Deus chamou a sl no dia 6 do'
correnre, com a idade de 59 anos.

Agradecemos de coração a todos que

acompanharé;lm seus ultimos momentos e o en .

terro, os que enviaram coroas e flores e acom

panharam os restos mortais a sua ultima mo

rada, e ao Dr. David Je Joinville. ;

CARLOS VIEBRANTZ e família.':

Por motivo de mudança, uma casa de

construção sólida, dois andares sita no pe·
rímetro ur·bano desta cidade, com mais

ou menos 500m2. de terreno.

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

Clneiu �O POVO
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rma c i a H o va
de ItOßEU'fO lU. BORST

P..
1-

InCelS : I

Para pintura e mar·
; I

car vúlumes. .

i I
.

Tip. Avenida. I!�----�------------------�--�------

H. KELBERT

PREÇOS MODICas.

a que dispõe de maior
sortimento na pr::lça e ofe

rece seus :ntigos á

pl'eços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JllRßGUA
6i\!tõ\ ê).� r.:i\!tn\�
��/�ISJ:W

IMPOSTO SOBRE:
A RENDA

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

-Jaraguá do Sul -:-

â!I !ii! ii EI E

O·nde' '����!a��eL!�!�. !.�f����
• SuspensorJos - Sedas

EIC., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Epico Bpuhns

Encarrega-se do preen-

�......................................
. .•.�.�

:)�'chimento das declara- ::.;, -:.....:.;.
.

ções e do pagamento o
.

CASAescritorio de
• • f:=

LOTRAR SONNENHOL
::1Franelseo FIseher ::

. _. .

::

........"Rua Marechal Deodoro ::' ., ::

N° 204. F Recebeu um grande e lindíssimo sorti- 111,Aviso :.l:.� menAto
de
n T I G O 5 l.�.l

Ao sr. Leopoldo Ges- K J

��� c��r:�eamfa��ia�r:h� i� PARA O INVERNO �1.·.:l:1l
propriedade sem minha

� �
licença, bem assim como CASACOS e CAPAS
seus animais, porque não·· para senhoras (dos mais moderno)
me responsabiliso pelo

!(1�
LÃ para CASACOS e VESTIDOS •.

que pOS5a acontecer aos (f· ):: artigo mo ..

mesmos -.

t··_....... ALVINOßAYER g CASAC9S e BLUSAS li
CorupéÍ - Rio Paulo :: malha de Ia ( dos melhores) ::

Quadros Santos e �l� �APAS de GAB;;'-R:õ"'i'NE - CAPAS CHAN.�1- �I�lb d d· f:: rUNG - CAPA::; GAÚflHAS - CAPAS ES- ::'
em ?omo e Iver"

f::l PANHOLAS - SOBRETUDOS -

TERNJS
;�

saE VIstas de todos f::l de í1ASEMIRA e BRIM. ::

os tam�nhos ,VB. en· �::Á PREÇOS NUNCA VISTOS
,::

contrara na .

OASA REAL
����.,;r.��

.
. �::.;,.-:

..:.;.:;.:;.:;,:-.:;.:;,.::: ..:.;. ::.:.;.:.:.:.:,� �

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::
::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::.':::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::
:::::::::::::::::::::::'.:::::::::::: :::::::::::::::�::::::!:

Santa Catarina
Jaraguá do Sul'

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOL"ESTIAS DE SENHORAS

ClUANÇAS', DOENÇAS INTERNAS E 'fROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médiea-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

. ;-1 d� AdI DnS ?Ct' l-"I.:!- J é"Du'eior iI é leo (} 6S'1 a �a8 os

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

E
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«CORREIO DO POVO»

Edital de,'Citação !=�� D1b�oô�el�4i.e r Dr. R��a��c�altep ;;
o Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz do Direito B'tt A' ,� O Prefeito Municipal de 1: . li

da Comarca de Jaraguá do Sul,. Estado de Santa I er gUla � [araguà do Sul, resolve: ii CIRURGIA' GERAL E ESPECIALIZADA ii
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. ' ..._..._. * -�.........,....,

• ii Com cursos de aperfeiçoamento no �i
FAZ SABER aos que o presente edital com o Conceder

�
exaneraçao: 'li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

prazo de trinta dias virem, ou dele conhecimento Registro Civil.
.

')
De aocor�o com o Art. ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ::

tiverem, que por parte de LEONI RADUENZ DRE- No cartório do Rtgistro 9_ § 1
!
alínea a, do De- ii Geral de Adultos' e Crianças. ::

WS me foi dirigida a petição do teor abaixo trans- Civil, foram inscritos os crero-leí n" 700 de outubro ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.11
crita:-PETIÇÃO-Exmo. Sr. Dr. Juis de Direito da seguintes obitos: Ceroll- de 194.2! . .

li TELEfONE N. 3
..

Comarca de Jaraguá do Sul. Leoni Raduenz Dre- na Wendling Hasse, resí- A Lllia Sevilha AIroso, H Jaraguá do Sul - Stn. Catarina
ws brasíleira domestica residente em Rio Cerro dente á Estrada ltäPOCÚ, ocupante do cargo de pro- =====================-ii

de�te Municipio, por seu' procurador no final �s� era viúva de Felipe Hass, !,es�or provisório padrão --------.--------

sinado, vem pelapresenteproporaçãodedesq�Ite Heinz Raasch com 3 rne- C .d?_Quadro-Umco �o Kühn & Rengelcontra seu marido Leopoldo Drews, brasileiro, ses de idade, filho de Ri- MU,�ICI�IO, da esc;ola �I�;
motorista e residente em lugar incerto e não sa- cardo RaClsch, residente ra O.res.te� Gulrnerães
bido com fundamento no inciso I do art. 317 do em Rio da Luz, Iurandlr de RlbemlO Grande da

COdigo Civil, pelo que, provara' o segui'nte':-10) Rosa, com 3 meses de Luz, nêste distrito.

Q_ue Contraiu casamento 00m Leopoldo Dre:ws!l0 idade, filho de Manoel Ro- Nomear:día ,23 de novembro de 1940, no prImeIro. �IstrIto sa, residente nesta cidade. De acôrdo com o art,
e sede de�ta comarca �e Jaraguá do Su�,2 ) Que CASAMENTOS....· 15, item IV, do Decreto-lei
o seu marido nunca ·fOl bom esposo e ate chegou Na sala das eudienclas, nO 700 de 28 de 1942'
ao ponto de não querer concorrer para as despe- l realiserern-se os seguintes Helmuth Guilherme Du
z�s de ca�a e manutenção do cas.al;;)·) Que um casamentos: José Berti ve, pare ínrerínernenre exerdia o suplicado abandonou a suplicante em cas.a com a senhorita Helena cer o cargo de professorda mãí desta, indo para �ãO Paulo e. não mais K�mr�dt, resi�ente �m provisório padrão "C" do
voltou á sua compahía, 4) Q}le em d�as do �ez loinvíle, Horecío Gabriel Quadro-Llníco do munici
de novembro de 1946, a suplicante fOI advertida com a senhorita Herme- pio da escola mlxra=Orés
por sua irmã, a respeito do registro civi� de uma linda Thomazelll, Bruno tes'Guimarães" de Ribei
criança, filha de Leopoldo Drews, publicado no Friedel com a senhorita rão Grande da Luz nêste
jornal "Correio do Povo", de 1? .

de novemb�'o Walli Schwarz, Barthole- distrito.'
'

daquele ano; 5·)Qu.e para se eertííícar d� :r:_eferl- meu Berns com a senho- Comunique-sedo registro, a su:plIcan�e obteve uma certidão �o rifa Catherine Iunkes, Os- As)-Ten. Leönldes C.
registro da reíerída crIança,.a qual se ach� regis- cer Piccoli com a senho- Herbster

.

trada com o nome de Antonínho Drew�, filho de rita Maria dos Santos e, PREFEITO MUNICIPAL
Leopoldo Drews e Elsa Buchmann. ASSIm sendo e Carlos Paterno com a

Iexistin�o de fa�o, uma separa�ão de cõrpos entre senhorita Ollvia Mafezoli. P tarí D í: DOs conjuges, devem ser recebidos os presentes_ or aru," e e
artigos e afi�al julgados provados, p8;ra s�r d�cre- "MEDICAÇÃO AUXILIAR Abril De 1947. OomUI1I'ca aos seus distintos Iregus-tado o desquite do casal, pondo-se íím a SOCIeda-
de conjugal sem quaisquer bens a inventariar nem NO TR���l1��TO DA O Pr�feito Municipal de

zes, que no corrente mês de Abril, não
filhos a guardar, e condenado o suplicado ao pa Ieregué do Sul, resolve;'

efetua serviços de concertos de pneus . e
garnentos das custas. Encontrando-se o sUPlicadol S:II'lB OS: 1I06U�I�,tI jALTERAR: cargas de baterias.
em lugar incerto e não sabido, se requer seja o LU ß L n L!l It

.

As funções das extra-rui-
mesmo citado por editais na forma da lei, afim

o remédio qua tem depurado I merárias mensalistas Elzi- ;;========;;;;:;;;;;;;;;;;===;;;;;;;;;==
de contestar a presente ação, ficando, desde já, o sangue da tres gerações! ra Vosgereu e Alzira Mu-

Dr. Wal�eml·ro Ma'zurec�encitado para todos os termos e atos ate sentença Empregado com êxito nas:

I
rare, paesa a contar de

final, sob pena de revelia Protesta-se fazer pro- 1 ° de Abril, denominar-se
va do alegado, oportunamente, por todos os meios Feridas "Auxiliar de Escrita", com
de prova admitidos em direito, inclusive depoí- Eczemas ro salário, constante em
mento pessoal da Suplicada, das testemunhas, exa- , Úlceras lei.
mes, pericias etc. e o mais que permitido fôr. Manchas
Dando-se a presente o valor c� 1.000,00 (um Dartros

.míl cruzeíros) e juntando-se os documentos ne- Espinhas
cessarios .P. Deferimento Jaraguá do Sul, 9-4 de Reumatismo
1947 Assínadojpp.' Arquimedes

.

Dantas (Estavam Escrófulas
coladas estampilhas estaduais no valor de cr$3,00 sifilíticas D t D 2 D -� It"\.. �� �-'"" -,. � .:.

devidamente inutilisadas com data e assinatura) SEMPRE o MESMO! ••• ecre O e e

:Q.:��F""a""b""r..(-l'�OOc-lFa-d�eMov'el'___""'-s '��S�A--"O'" J"'O-f\"GR�-s'_'I
�

"Despacho. A como requt'r Em 9-4-1947 Assinado) SEMPRE O MELHO"R!... Abril De 1947. ..;
A. Oliveira. "E, encontrando o reo em lugar in- ELIXIR DE NOGUEIRA O Prefel'to Municipa ,'d� .

-

b'd d
.

t d' "" Especilllidade em cadeiras de palha, tipo Colomal,certo e nao sa 1 o, man el passar o presen e 1- Grande Depurativo do sangue . jaraguá do Sul, resove:, tico e de assentos de ,nadeira compensada.tal de citação, pelo qual cito e chamo -. ao dito
LEOPOLDO DRRWS, para, dentro do prazo legal MaMEAR:

A h "II S t' A Icontestar ou não a presente ação de desquite que Deacôrdo com o art. 15, • C I es an nna
lhe move sua mulher Leoni Raduenz Drews', fican· Prefeitu ra M IJ- tem IV, do Dl::creto-lei no. I, Rua Dnque de Caxias s n

do, outrosim, citado para todos os termos e atos nicipal de 700de 28deoutubrode1942. � CORUPÁ _ Jaraguá do Sul _ Santa'C�tarina _ Brasil
ate sentença final da mencionada ação, sob pena ,

d S I
Inês Pedrí, para inferi-�����_..._de revelia. E para que chegue a noticia a publi- Jaragua O U namente exercer o cargo

co, se passou o presente edital com o prazo de

.IE-"'�nOt21�
de professor padr�o "D" -

ii

trinta dias, que será afixado no lugar de costume do Quadro Unico do Mu- �.;.' CLlNICA DE OLtlOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
as portas do Forum, e publicado pela imprensa, nicipio, da escola mixta

I
::

moderna e primorosamente instalada do li
local e Diario Oficial do Estado. Dado e passado De ordem do sr. Pre- municipal "Darcy Vargas" li DR SADALLA AMIN ii
nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos dez dias do f' M

..

I t de GI'ota Funda, distrito i! � IIelto UnIClpa orno pu- . ..

d jaraaua':! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS i:mez de abril do ano de mil novecentos e quaren- bfico que dUl'dnte o mês e mun IClplO e o" , , :1
ta e sete. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi, de Abril, arrecada-se na do Sul a contar de 15 de H ESTADOS DE SANTA CUARINA � PARA�A." h
Assinado Ary Pereira Oliveira-Juiz de direito-"Es- P f b '1 -:I� 1946 ii «Rua Abdon Batista - defronte A NotICia » 11Tesouraria da re eitura a ri

Comunl:q ...e-se
. i:�:. HORARIO : 10-12 e 4-ö_da tard_e - Hora marcada: 2-4

. iIi,ta conforme o original do que dou fé.. Municipal de jaraguá do U I IIJaraguá do Sul, 10 de abril de 1947 Sul e na Intendencia de Ass)-Ten Leônidas C., ii _ "o.nv•. e - H
O escrivão - Ney Franco Corupá, o Imposto Pre- Herbster

dial, relativo ao 1°. semes- PREFEITO MUNICIPAL.

=1111 IIIFtre, e Taxa1deDRe�oção Roubo de'
= 1================

..., ....de Lixo no o. istrtto. :: ::

ga���t�a�i�f�!���âoo��� Bicicleta Irp:"::rt A�vaum l[21r§t te Il1l 11�'K:::!Ificará o contribuinte sujei- ii li h ::

to á multa de 20% sobre Domingo ultimo, refina- ii ii PROPBIETARfO iiA li
.

t
.. do larapio furtou, em pie· EE

O
:l :: ::

�ê�,m��;d� e��ão pr:��r� no di�'d udma dbicicf�elhta dde !.l!,E !.l!.l Rua Marechal DeodoJ:o, N. 158 l!R II
/cobrança judicialmente. propne a � a I � o

i' ii
:t ..

Tesouraria da Prefeitu- s�r. EugenIO Berto.1di re- iI S· H H
S

li
ra Municipal de jaraguá I sldente em. Estrada Nova'lli H SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- li ii
do Sul €) de Abrii de Em seguIda, pessoa da !! li -

. li ii

1947.
'

'familia do snr. Bertoldi I ii ii SITO DE LUBRIFICANTES, i:i:·.!..:: T .r
..:i,,::F. VOSGERAU poz-se ao encalço do ga- iiT li' COMBUSTIVEL E ACES-

Tesoureiro tuno, conseg�indo. �ete-Io !! li SORIOS, LUBRI-
..
:1
..:i:. E .::i ••:;.'e entrega-lo a policIa. ii li

��
........._-_...................

_-�� Restituida a bicicleta ii ii FlCAÇÃO CARGA DE

�
Fortifique o seu estoma-

� roubado,
- confessou que liO ii BATERIAS E CONCERTOS DE iiN ii

�
go, t�5��i�0 ca4:�ri:en-

I
este era o terceiro furto ii ii PNEUS. i i ·

:.:
i.f.., da mesma especie sendo 1!::-.· �::H

"-

Bitter Aguia duas ·bicicletas de outras 'li::::::fi .

�..........................,_..........,....,

praçlls. �. •

rr-
..

;A�i�·��·��
..

··�i��� I
cli;,��dldo com ele cl- I v�:õ:;��;--���llS-

g ROZ. CIMENTO, FA- .Figurinos de: � Jaraguá do Sul -

.

Rua D�mingoS R. lia Nova fÔ\.

�
RINHA MANDIOCA. '.

Tricô' � Moveis, Espelhos, Vidros e VIdraças. Corta- \.":I
. encontrarão no Renda se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

• Crochê tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS
Engenho RAU Limitada Monogramas Em estoque e sob encomendas.

m.... •••••••• .. •••••••••••••• .. ······-II·1 na tlP. AVENIDA Enfeites para Caixões Funerários .

...�

Fabrica de ferramentas egrícolas.
Principalmente Machados. Euchades Foi

ces etc.

---------------1.---------------
-----------------------------:)

BAZAR CARIOCA
������������_,���

de Artur Klug
Está cooperando com a economia da Povo.

Mantendo preços relativamente baixos. Calçados
pera homens e senhoras, erc., das melhores prece
dencies do Paiz. - Artigos pare Senhoras e Cava
lheiros em geral.

VISITEM-NO SBM COMPROMISSO.

Mal. Deodoro, 301 - Ieragué do Sul5x1

Posto
AVISO
JARAGUA Ltda.

e.sa 811a'81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA'

Comuníque-se
Ass)-Ten. Leõnldas C.

Herbster. ..'_

PREFEITb� MUNICIPAL.

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e crcanças
- Partos Diathermia Ondas curfas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUElnA' MINANCOBA
Vermifuga sua\'e. e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MIRlNe6RA para o seu tiIhinho.

E um produto :los Laboratorios Minancora
'- J O I N V I L L E

Aluga-se
com

Urna casa de material, com instalação elétrica
todo conforto.
A Estrada jal'aguá, emfrente o Cortume jaraguá.
Tratar com o Snr. ARNOLDO L. SCHMITT3x1

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

ReHidencia: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12
..........................................................................................................................
.. � _ _ '": � - .
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«CORREIO DO' POVO»
Domingo, 'DIA 20-4-47

deputados ali estivessem LOCa is
a discutir e onerar o Te- ======

souro do Estado. (Pal-
mas no recinto e gale-

ANIVERSARIOS

.

)
Dia 18 fizeram anos os

rIas. -

Sobre o mesmo assun-
srs. Adão Maba e Caeta-

to ainda falaram os de- no Rebelo; die 19 os srs.

putados Armando' Kalil,
Alidio ôtulzer e Rodolfo

• Bulcão Viana e Konder Reck; hoje o sr,
.

Alfredo

-=----------_;_--------�

Reis, havendo momentos
Keiser. ·Dia 21 fazem anos

O imposto predial de Jaraguá empolga de agitação nos apartes.
a senhora Hulda Horst,

bl
Posto em votação foi espose do sr, Paulo Horst,

a assem eía, o substitutivo aprovado
dia 22 a senhora Assíma

_ conel. da la. pago _ com a maioria de 1 vo-
Outra e o sr. Clemente

to. Votaram com a UDN ôchlochet; dia 24 regista

dido o snr, Müller. as bancadas de PTB e
o aniversario da exrne.

Obteve então a pala- do PRP.
. senhora Ottilia Schmitt,

vra o snr. Artur Müller,
día 25 faz anos o sr. Se-

que passou a. defender
EXONERAÇÃO DO PRE- me.Matrar, do comercio BITTER AGUIA

o seu pedido, afirmando
FEITO. desta praça, .

na mesma

que o famigerado decre- No dia em que o de-
data o jovem Jose Schmitt, é ° grãnde estomacal

to n. 79, não podia sub- t d
filho do industrial snr. Ar- da época,

pu a o Artur Müller apre- I S

�

sistir, pois feria o para- sentava na Camara a
no do chmitt. Dia 26 o ;;iiiii iiãi:;:_;;;;;

grafo 34, do art. 141 da indicação referente ao
sr. Ruy Frenzel e o jovem

IConstituição e o decre- .

Rui' Herculano de Freitas � �
I

I LuImposto predial dura- nm�r�la a
to 1.202, que textualmen- mente majorado, éra Pdereira, estudante, filho U

.

•

te declara que os au- exone d d . d
o sr, Altino Pereira.

mentos de impostos Ií- p .

ra o ? cargo e Dia 22 transcorrerá o

. .

reíeíto �uDlcIpal o snr. aniversario natalicio do

�:� ��Je��r� �r:�I���f� Tt�. Leomdas C. Herbs-· snr. Alfredo Schwartz,
ter,

.

dí
. -

d C

da Republica, aparteou Para substitui-lo foi Ig?O escrrvao a ole-

então o snr. Kalil, que nomeado o J
.

toría �eder8:1 a quem

o decreto éra um absur- Pí
snr. oaquim desde [à enviamos nosso

do e não podia mesmo

iazera,
.

abraço de felicitações.

continuar a, ser aplica-
Oxala, faça o snr. PIa- - Ainda die 16, o

do, pois alem das outras 1 zera,
nestes . poucos me- snr, Pascoal Petriclo.

irregularidades, fazia tá-
zes de go�erno qu� _lhe Aos aniversarienres os

xar as residências das
restam a�e. as �leIçoes, votos de felícidades do

galinhas" (galinheiros, �I1_la admInIstra.çao e po- "Correio do Povo".

cocheiras, etc.) IItIc� qu� sejam u�a
Terminando sua ora-

contlnuação de sua VIda

ção, o orador, declaran-
honesta e virtuo.sa, pon

do que, se um prefeito
do .d.e lado as vm.ganças

municipal pode por um polítícas e o acíncalhe

simples decreto,. infrin- _

do povo.

gir a Constituição, não
Sao esses os nossos

havia razão para que eles
votos.

-�-------------

�••t#UII
..�•••�

!! CALÇADOS. '�
, IRGO

�ã� .�� m�I��r�� t
mai� �arat� � "

CINEMA
Hoje, Domingo, o CINE

BUHR apresentará a

mais linda, maís como

vente, mais eternecedo

ra história, que o cinema ���������������������

já apresentou. Sabina 01- -

mos em

«ERAMOS SEIS»
Do romance de Mada

me Duprê, Inteiramente'

doublado em portugués -

A história de um lar, de
uma família, de uma

mulher, e mais acentua

dainente de uma mãe.

·��i
La�anjeiras, Pecegu�iros, Ka�iseiros, Macieiras, jabotica
beiras, etc. - Roseiras, Dahhas, Camelias, Coniferas Pal-

meiras, etc., etc.
'

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO

Leop.oldoSeidel- OORUPÃ

maioria snr. Nunes Vare

la, que pediu o adiamento

da discussão do requeri
mento do deputado Iara

guaense, verificando-se

apartes, por vezes energi
cos de diversos deputa
dos, entre os quals os

snrs. João José Cabral,
Konder Reis, Armando

Calil e outros e como o

povo aplaudisse violenta

mente os udeníssas; e for
mando-se confusão, o sr.

presidente, tocando forte

mente as campainhas,
ameaçava mandar evacu

ar as galerias, se o povo
conrínuasse com aquelas
manlfeereções.
Serenados os animos,

continuou com a palavra
o deputado Konder Reis,
que deixou em "sinuca" o

ilustre leeder Varela,
que afinal usou do voto

da maioria pare obter o

adiamento da discussão

por 48 horas.
Foi uma sessão movi

mentada, com a maior es
eistencla já alf verificada,
e cuja dlscussão, pela im

portancia do assunto, em

polgou e era depois o

assunto obrigatório das

palestras.
É a primeira vez que

a maioria viu-se em em

baraços para votar e pe

diu adiamento da discus

são.
Na sessão do dia 16

voltou a discussão li in

dicação.
Com a palavra o snr.

deputado Antenor Tavares.
declarou que em nome

.

do PSD vinha apresentar FRODUTO DA
a indicação do snr, Artur

L \

Müller um substltutivo, I liIDldllUl§trlia dle Ird] TI
f'>od)) A1tn\§ tque tirava daquela indi-

\L(ÇllJl�(ÇIl� \UI

caçao o sentido politico. Ir t1\\� ('"1h1 Ti'rmá] 11l\§ §o Â\o
•

Trocam-se calorosos
\\.Ir\UlU)�1l1l li <ru.\UI E1

apartes entre o orador e
CAIXA POSTAL, 11

•

os deputados Müller, Bul-�
JARAGUÃ DO SUL �cão Viana, Calil e Kon- SANTA CATARINA

der Reis. Afirmou então

o snr, Tavares que em te- _1ifSi__:m"_;;a:w;!ittj§@

se estava de acordo com c::I
----�

a indicação, mas ela tra- -·-------------------1zia no bojo um golpe po- Dr Arqul·mades D t
litico e por isso, em no. e .

wu ao as
me de sua bancada apre-
sentava o substitutivo que

••"e«&_8.
em resumo, ou melhor,'
por outras palavras, nada

mals era do que havia pe-

PADRE KENTENICK.
Esteve em visita a es

ta cidade o rev. Padre

Josef Kentenick, da Con

gregação dos P.P Palo

tinos.
O rev. Kentenick, que

é natural da Alemanha.

esteve internado durante

mais de um ano no cam

po de concentração de

Dachau.
'Com passaporte do

Vaticano está em visita

as residencias das Irmãs

da N. Senhora do Apos
tolado Católico na Ame

rica do Sul, congre-gação
a qual pertencem as en

ferme iras do Hospital
São José.

-- ...__. ----...._-�-

Rua Marechal Deodoro da Fonseca;

Vend.e-se

MUDAS DE HOR

TALIÇAS.
(GEMUESEPFLAN

ZEN).

Benjamin Hie�tmOßD
Estrada Nova - Fundos4x2

AfECÇÕES DO

�mJRO CABElUDO.

�����

� B!níht J9H!8
.

�I� <>p XII!?:> wn �
� 'saº:)!<>jêJ SQP S�IU!? 'op� 1� UI:1sn 'oPISa2!p,lwq g;jQ,d �
��

...............

,T6NI<·O
..
�:D"éy:Äi!.

�OR. EJ((ELt�CIA
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"MEDICAÇÄOAUXltIAR PERlDEU.-SENO TRATAMENTO DA
SIFILlS"

No dia 8 do cor

rente mês, duas «2»

netas de 500,000
quinhentos mil reis),
no percurso da "Far

mácia Galêno", da

Barra do Rio Oêrro,

I
até a residencia do

snr. José Rasá.

. É favor, a quem

achou, entregar ao sr.

Luiz Rasá, que será

. bem gratificado.

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

,"SILVEIRA"

Impregallo com bilD DBS:

Tosses
.

Resfriados

Bronquite.
Esorofulos.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Aviso

Aviso

Escrituração Mercan

til » Contabilidade -

Registo de Firmas

Defezas Fiscais

Contratos - Naturall

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais

em geral.

Proibo á todas. ás pes

sôas de entrarem em meu

terreno, sern minha licen

ça. Não me responeabili

s<? pelo que possa aconte

cer.

HENRIQUE HEISE

3x1 Rio da Luz

Perdeu-se

Um relogio pulseira de

senhorita
Pede-se, á quem o

achou, entrega-lo nesta

redação sob gratificação.

2x1
Seguros

�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Venho por meio deste,
retirar as palavras injuri
osas que proferi centra a

pessoa de Olga Früchting,
por não serem as mes

mas verdade.

Corupá (Isabél) 14-4-47.
HENRIQUE GCES

TERMEIER

PAPEL HIGIENIOO

na Tip. Avenida

CIißicD �e OI�os, Ouui�os, nariz, 6aruanta
Dr. A.....ínio Tavares

Professor Catedratica de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis

Ex-Chefe Glas serviços clinicas e clrurctcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sonson, no Rio d.e Janeiro.

Ex·lnterno .por, concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

B L U ME NAU STA. CATARINA

·�tRt1ENTO
\'\ttlEIROS

•

JJ) §21b210 (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
,
Sr-.ßÁ��/RCCAt

( ..
,

EspECIALIOADE

não deve faltar ein
casa aRgulna!
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&&a

.
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