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IBIMEU BORNHAUSEN
Deverá chegar dia 2

em Joinville o sr, Irineu
Bornhausen presidente
da U.D.N. neste Estado.
Dia 4 S.s. visitará São

Francisco do Sul dia 5Ja
raguá e dia 6 Serra Alta.

TELEfONE N0.�. Nessa excursão o ílus-

Sta. Catarina � N. 1 430 I
tre politico serà acom-

"7
.

panhado do deputado
Artur Müller.

ANO XXVIII --
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JARAGUÁ DO SUL Domingo, 1 de Junho de 1947

Fundado em 1919

De ILDEFONSO JUVENAL para o «Correio do Povo»

•

A UDN oe a entronisação de Cristo
no recinto da Assembléia

Rebatendo' as insinuacöes contra a UDN quando se discutia a

entronisação de ORISTO na Assembléia, o deputado
Artur Müller pronunciou o seguinte discurso:

ônr. Presidente: sernbléla, originou-se a exploração, já
Tenho ouvido em silencio mas com que a indicação Iora aprovada por

muita atenção, tudo o que aqui foi de- unarnmidade de votos.
batido em torno da indicação pare en- Alegou-se que em São Paulo, tarn

tronlsação da flgura de Crísto nesta bem s, Em. D. Carmelo, teria falado,
casa, já por respeito a opinião dos no- ou melhor teria sido o unico orador

bres colegas e, ainda, por ter feito a da solenidade, por delegação daquela
mim mesmo a promessa de somente Assembléia.

discutir assuntos que tenha estudado e Quero sr. Presidente, trazer ao co

possa julgar com firmeza, relegando a nhecirnenro que ha aí um engano, que
um plano secundário qualquer materia se tenha iludido a boa fe do srs. de
de exploração política, desde que não purados aurores da indicação.
ofenda minha concíencia. Baseio-me num noticiaria da revis-

Por isso mesmo, sr Presidente, eu ta carolice «Ave Mariasrr 17, de 4 do

'quero deixar aqui bem clara a minha oorrente. Lemos ali que 0 presidente
I opinião referente a colocação da figu- da Assembléia, Valentim Gentil, dirigiu·
I ra do bondoso Nazareno na sala dos uma saudação ao sr. Governador, S.
I nossos trabalhos, porque tenho notado Em. O Arcebispo e ás autoridades.
I que estão arrastando para o caminho Em nome da Assembléia, usou da
I da exploração politica um ato que não palavra o deputado Loureiro Junior.
I tem outra finalidade que a de exaltar Falou ainda o sr Governador do Es
a Rei de toda a cristandade. Tenho tado e por ultímo D. Carlos Carmelo
notado, pare grande desgosto da rni- Je Vesconcelos Mota quê «destacou
nha parte.que a figure de Iesus.que'rnan- que sua presença ne Assembléia não
dou que nos amassemos uns BOS ou-

representava apenas uma atenção ao

rros, está no momento sendo usada convite que recebera pera a solenidade,
para implantar o ódio, o menospreso mas tambemo cumprimento de um dever,
público entre os nobres colegas das imposto pela sua situação hierérquica.
diversas agremiações politicas aqui re- Declarou que em seu nome e no de
presentadas.

.

milhões de católicos do Estado, agra
. E' larnentevel, sr. Presidente, que decía á Assembléia a homenagem que

se esteja a envolver em urna torpe ex-
era prestada a Cristo.

ploração politica, o ato de fé cristã
O orador passa aluda a ler outros

que deliberamos prestar" por una-
trechos do. s., di_v. er.sos discursos quando-----.--------'!"-�--�-...- ...........'§------"" l4""'r�--""""" t};1il�Jl1cl_é. a ,HgHriJ exelss de-- Nosso ......1(,U .

-

d B
Senhor Crucificado. foi aparteado pelo sr deputa o lase

Não sei se nesta casa existe algum Farraco, que declarou que fizera a in

colega credenciado pelo episcopado dicação pera que s. excía. sr Arcebis

po falasse em nome da Assembléia,
pera representar seu pensamento, por

porque fora informado que tambem as-
isso quero frisar, que falo unicarnen-

sim se fizera em .ôão Paulo, informa
te em meu nome e formulo o meu pro-
testo centra a insinuação que se quer ção que recebera de um cidadão vindo

A id I daquela capital.fazer crer, que o parti o ao qua per- -

Trocam-se ainda diversos apartes
tença, sele centre esse ato. d

a Assembléia uma lndi- Sou carollco; vim pare esta case entre o orador e outros deputa os, ten-

cação, justificada pelo com os votos da quasi unanimidade do o SI'. Artur Müller então afirmado

primeiro dos sígnatãríos dos eleitores cetolicos do municipio que, não vinha renovar debates em

dí d E ti d torno do caso, pois a Assembléia já
pe in o ao xeCU.lVO

I que represento e, não teria dúvi a em
resolvera soberanamente, errado ou

--------------------- abandonar esse partido, se de leve st-
.., quer, tivesse êle se manifestado em não, mas queria unicamente que acima

.,..

A P E L O não apoiar com sinceridade a home- de tudo pairasse a verdade, a verdade

nagem que �e vai prestar amanhã. que deve ser mantida acima de qual
Mas tal não se dá porque tenho a quer outro Interesse, e terminou:

certeza que a minha bancada é soll- Sr. Presidente, eu queria fazer aqui

I
daria, não somente a entroníseção da ainda um apelo, é pera que Cristo e a

imagem como em ouvir aqui a pala- religião pairem acima das paixões po

vra de s. excia. o sr. Arcebispo. Iiticas neste recinto, como devem pai
Snr. Presidente, de uma simples rar em Iodas as campanhas . politicas,

consulta a casa, se s. excia. o sr. Ar- como o recomenda o episcopado bre

cepíspo poderia falar em nome da As" I
sllelro.

Das cidades pela alma. dos sê
res e das coisas, associam-se à
alegria ou à. tristeza dos seus fi
lhos ilustres e dignos, daqueles
que elas muito extremecem e dos
quais muito se orgulham.

;

A primeira vez que tal obser
vámos, foi em Florianopolis, no día
infelicissimo de 29 de maio do
ano de 1924. A cidade se entrís
tecêra ao parder Santa Catarina
um dos seus maís ilustres e que
ridos filhos: o eminente e saudoso
estadista Hercilio Pedro da Luz, -

pioneiro íníatigavel da sua grau
deza

Quando em princípios de Abril
proximo passado, chegàmos à
Jaraguá do Sul, a linda e pro
grossista cidade achava-se mer

gulhada em profunda tristeza. En
contramo-la envolta por denso
nevoeiro, mui diferente daquela
festiva e brejeira garôa que en

volve pelas manhãs, a linda Pau
licéa, em tenuíssima, vaporosa
gaze, nevoa tão decantada pelos
se IlS poeta.s.

Aquela espessa neblina era

bem um sudário de indisfarçavel
tristeza Era que a cidade ainda
pranteava a dôr infinda que ia na

alma de um dos seus filhos mais
dignos e ilustres. O Destino cruel
e Implacável havia ceifado, em

plena mocidade, a vida preciosa,

risonha e feliz de Artur Oscar Mül·
ler, O tão querido Tuce, idolatrado
filho de Artur Müller, jaraguaense
que, pela cultura, apreciadas qua
Iídades e virtudes, e pelo trabalho
honesto e exemplar, tem sabido
honrar e engrandecer a terra do
seu nascimento, tornando-se por
essa razão, o mais prestigiado e

querido dos seus cidadãos.

Talento previlegiado, cursava
o jovem jaraguaense o 2°. ano do
curso científico e o de Contador,
em Joinvile, quando a morte, im
previstamente, ceifou-lhe a- pre
ciosa vida,

Coração nobre, afeito ao bem,
expressivo de bondade e cheio
de esperanças, por isso, o prema
turo desaparecimento de Artur
Oscar Müller consternou proíun
damente a alma jaraguaense.

Mas não foi som ente a alma
generosa e bôa do povo de Jara
guá que pranteou a morte de Ar
tur Oscar Müller: a alma das cou

sas tambem expressaram imenso,
incontido pezar . . .

Porísso, aquela neblina triste,
semelhante ao véo das virgens
que noivam para a Morte, não era,
sinão a sentida expressão da gran
de dôr da Natureza jaraguaense,
pranteando o triste e inesperado
acontecimento!

DE FLORIANOPOLIS
Assembléia Constituinte. Comissão de Preços - Bicicletas e Vagões

O regímen do papeléríe .,' General Cordeiro de Fafia
--�------------- •

A Assembléia Consti
tuinte viveu uma sema

na de grande agitação.
O bárbaro assassinato
do dr. Moacyr Sampaio,
chefe do Serviço de Cul
tura do Trigo e pessoa
altamente relacionada e

bem quista no Estado,
manteve em movimento
todas as bancadas ..
Como já é do dominio

público, o assassinado
residia em Caçador e

éra genro do sr. Cid IGonzaga, sendo um dos
mais competentes tecní
cos em plantação de trigo.
No dia 21 do corrente

estava o referido agrô
nomo no Café Rio Bran
co, na referida cidade,
em companhia dos ir
mãos Yared e outras pes
Roas, quando entraram
dois soldados de policia
e desfecharam seus re

volvers sobre o grupo
fugindo em seguida O
dr. Sampaio teve morte
instantanea e ficaram fe
ridas diversas pessoas,
Na Camara falaram so

bre o assunto, travando
-se violentos debates en

tre diversos deputados
pois h�via chegado um te
legrama dos advogados
de Caçador e Videira pro
testando contra as vio
lenclas e crimes ali ulti
mamente praticados.
Tambem os deputados

João José Cabral, lea
'der da U.D.N, Armando
Calil do P.S.D e Saulo
Ramos do P,T.B, recebe
ram telegramas de pro
testos e falaram sobre o

assunto na Assembléia
Os deputados Max Co

lín, -Artur Müller e Kon
der Reis apresentaram

Meditemos um momento! NÓS vivemos
aqui em um país em que não percebemos a mi
séria causada pela guerra.

Us povos ne EUROPA CENTRAL, porém
sofrem. NÓS possuímos as nossas moradias.
E�ES vivem, em grende parte, debaixo de rulnes,
NOS andamos bem vestidos. ELES se cobrem
�e trdpos. NÓS temos calçados. EJ--ES não 05

têm, nem no mais frio inverno. NOs podemos
5dtisfazer a nossa fome cada dia. ELES há
mêses e anos não O podem.

QUeremOS e podemos ajudar!
Não o faremos com esmolas? Mas, com sacriíicios!

Com que podemos contribuir?

intervir [unte as Prefei- justificou um voto de de Olveira, falecido em

I
turas Municipais no sen- saudade pelo falecimen- 25 de Junho de 1946,
tido de ser abolido o

to de Alfredo NoLrega (Continua na 4a, pagina)
imposto de licença so-

�,._�, . �;;....;._ _

bre bicicletas, que é o ���-- .............------

Iveiculo dos operários. O Grupo 'Escolar S'a-o Lu.·zi O sr. Guilherme' Urban •

apoiou a indicação lem�
brando que já o sr. Co-·

--i-'- festejará no dia 8 de Junho o 107° aniver-

lin, quando prefeito de sário . do feliz passamento do
Joinville havia diminui-

� Vel. Padre Marcelino José Bento ChampaOHat
do para Cr$5,00 esse

Com D i n h e i r o que servIra para as imposto agora novamen-

I
fundador da

despesas de transportes e para a compra de vi- te majorado. Congregação dos Irmãos Maristas
veres e roupa. x

Com Ve s t i dos e R o upa, novos e O depu;;'d;Joinvillen-1 Às 13h. e meia será levado a efeito 'o
usados, em bom estado, sapatos novos e usados, se. sr. Max CoUn ainda seguinte programa: '

"

em bom estado, roupa de baixo, roupa de cama, - 10. _ Inauguração de um conjunto de II�agasalho de lã e tr:cot. alto-falantes no valor de Cr$ 6.000,00.
Com V i ver e s, como feijão, açucar,

banha, conservas de c,arne, etc.
2°. - Cama: «Amo-te Brasil».

Na hora do D
Convidemo-lo! ! o nosso amigo, vizinho, 5°. - Discurso do Exmo. Snr. r,

conhecido, colega de trabalho, para que êle tam- aperitivo, tome Arquimedes Dantas.

bem auxilie. Todos querem ajudar como e com que podeml Um Calice � 4°. - Hino do Grupo EscalaI' São Luiz.

.

E Jesus Cristo, o Nosso Salvador, nós diz: .Quando de

�
5°. - Disputa da Taça «Champagnat» entre

a fIzestes a um d'estes meus Irmãos, a mim o fizestes /. casados e solteirOs.
E o Apostolo S. Paulo: .Deus ama ao que dá BITTER Af!UIA ' (lo.

'

.. Sorteio da «Ação entre Amigos».
com alegria /> . U

Durante a peleja será irradiada seleta música.
Não faltarão bebidas, doces, café e etc.. etc.

O povo todo de Jaraguá do Sul está convidado a

assisUr a esta solenidade.

Coléta com listas de 12 até 14 de Junho. .

Pacotes particulares aceitam-se de 16 até 21 de Junho.

b..... R. H. Waidner - Pastor

Ls. E. Fa I

Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOMINGO, t& de .Junho - Realizar-se-hã um grande festival no pateo do

G.'" H�.�_ ��!DIVln Plt.VIIJEMer'fv em beneficio do mesmo estabelecimento
Constará de varlos divertimentos publicos como: Tombola, Leilão, Churrasco, Bebidas, Café, etc; etc ..

Pelo comparecimento de todos, muito agradece A COMISS�O
------------------------------------------------------�----�--------------------

I CoIuna do· Contabilista I Rml �H �1�ll rc:r:r'�:s=-�=��;:1"

.

Irene PeJrl, Dticial do tI! 1-..,LJ � Maleitas Tremedeira II
. _ '. R egistro Civil do 10 Distrito �I" .

'

Ia
. ,

Na sua. re�mao �en.sal, presentes 9 �.e seus �e'!1b�os, éJ Dire- da Comarca Jaraguá do Sul.:::
-- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II!

tOArl� da Ass�cla�ao Profissional doe Contablllstas de Iolnville, resolveu Estado de Sant� Catarina III "C psulas A fsezonicas Isob. e o �egumte.. _ .
,

.
_. BrasII.�! a n I

..:

,

1 ) -:- Deslgn.aça?, d? se.u Presidente, Cont�dor Ioäo Mart.ln.s Faz saber que comparece. IM· " IIV�ras, para Ir.a FlorJa�o�olIs. afim de tratar do.s Registros e da aqurst- ram no cartorio exibindo os ..: Inancora o::

çao das Carteiras Proflsslonais dos seus assoclados, documentos exigidos pela lei lU E T d B 'L"I'
111

20 Efeti id d d
'

di d
I.. n m O as as oas rarmaClas III

, .) -- et.lvi a e e um expe .lel1te permanente, �m sua se e atim de se habilitarem para::: iii
e.� horérío a ser flxa.do b�evemente, afim. d� �erem c:tendldos os

.

seus
casal-Se: 111 É um produto dos Laboratortos MINANC0RA IIIfiliados, quando funcíonaré, rernbem, a bibliotéca, apos ser organizada. '

1 iii 'IR, 5°) - Entendimentos, nos meios competentes sôbre o funciona- Edital n? 2.231 de 22-5-47'1111 - Joinville - Sta. Catarina-e- .g
mento de uma Acedernie de Comércio, nesta cidade, para exrenção do Henrique Baader e !i;E!I!!!!!!.!!!l;:ii=!!=m;;l!I!!=mE!5lil;E!!=n=mms,
Curso de Contabilistas. Tertulina Pinter.

40) - Autorizeção ao Presidente pare contratar pessoas idônea Ele, brasileiro, solteiro,
pera atender ao expediente acima, bem como pera adquirir móveis pa- lavrador, domiciliado re-

ra 'o arquivo e blblíoréca e tomar asslnetura dos jornais. A Noticia e sidente em Retorcida, nos-
Jornal de Iolnville,

.

te distrito, sendo filho de
Como fomos informados à A.P.CJ. conta com associados nos mu- Augusto Baader e de E-

nicipios de Ioinville, S. Francisco, Iaragué, Serra-Alta, Canolnhas, etc., lizabete Bauder.
sendo norével a afluência de contabilistas que procuram filiação, de- Ela, brasileira, solteira,
mostrando-se. assim, o senso do valor assocíatlvo que têm os profis- lavradora domiciliada e

sionais de nítida visão residente rieste distrito,
Desta forma, nóvel Entidade não passa vida vegeretive, mas, em Garibaldi sendo filha

.Ieva existência profícua em defesa e beneficio da honrada classe que de José Pinter e de The-
a compõe, levando, de vencida os pOUCOS contabilistas que pregam rsz a Steinmacher Pinter.
centra a preciosidade da 'agremiação da sua meritória classe.

Agente neste municlpío: SERGIO THOMSEN.

Atenção!

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

•

Alex Kühn e Lina Ber
tha Irma Siewert.

1::1:.'.
Dr. R:nÉa��c�alt9P

::
CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
11 Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
!! Doenças de Senhoras - Partos - Clínica H
ii Geral de Adultos e Crianças.. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEfONE N. 3 ii

�� Jaragná do Sill - Stil. Catarina U
.

Edital nO 2.232 de 27-5-47.

eliniel de OI�os, Ouui�ßs,· nariz, fiarlanh I
Ele, brasileiro solteiro,

ferreiro domiliado e re

sidente nesta cidade, sen
do filho de Gustavo Kühn
e de Anna Borath Kühn.
Ela, brasileira, solteira.]

doméstica dorniciliad a e

resiàente em Rio do Cêr
['O, neste distrito, sendo
filha de Alberto Siewert
e de Bertha Steinert Sie
wert.

D .... ArDlinão Tavares
Professor Cotedralico de Biologia do lostittulo de Educação de Fi'orianópolis
Ex·Chefe lIos serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

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

É facll fazer boa diges
tão, quando se usa o

BITTER AGUIA

Vende-se formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

IBL U ME NAU STA. CATARINAVende ee uma Casa de
Material, com jardim e

chácara e' mais um chão
vara casa.

Informar na Tipografia
Avenida N. 350. Edital n- 2,233 de 28-5-47.

ÜdcProchnow Luci An
, '11:-1 �untül L'êulre

Dr. ,Alvaro Batalha - MÉDJ[,�O'

.

,Atenção ••••
..........' ...

.�®Y@)®Y®@r@)®Y@)@Y@)®Y@®r@)@!@)@r@)®!@)@!@)@5r@)®�
� TAB "t R ldä 'R Irí d' @J Ele, brasileira, solteiro

�
esse, 5ma, ronqul e, oUqUI o,, e es fia es

�. lavrador domiciliado e re-

HPHDflHO DESPIRßIÓRID sidente no Rio da Luz,••

TODA,S AS MOLESTIAS DO II lU' neste distrito sendo filho

�.
'. Encontram alivio imediato com '(., uso do s do Er?esto Prochnow e

I n C O m p a .P li v· e I de Ehza Lt.�e�ers. .

," Ela, brasileira solteira

I Pl!ilorill dI! Ongien PI!Ioll!lUl! � I �;;r���;�· ��m�?�iag:,.,�
@)OPEITORAL rtIAJ:§ �ONDEClIDO, NO BRASIL @) â:s�eg��:��o �:��� �ll�:
2t@@;.®@,i.®®.i.®@.i.®@,i@@i®@!®@.i@@l®®!®@,i®@l®®}i Ida Laube.

�------"""'_------I

DJ. Waldemiro MazureG�en
e••• 81 ,a'8E

Ele, brasileiro, solteiro Rua Mal. Floriano n. 152 - .JARAGUÁ
lavrador domiciliado e d I
residente neste distrito C!inica geral medico - cIrurgIa de a u tos e creanças

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Uhra--::urtas
em Garibaldi sendo filho .

(re Joã,oSteilein e de Ma-

I'
- �ndutotermia � Bistud-eletrrco -

Elect!'?-cautenzaç,ão I- RalOS Inira-vermelhos e azuIs.
ria Schiesl Steilein. 1... .._..__..

'

IIi' iIIIiI_1IIi
EI a, brasileira, solteira, -��������=!"'!=-"'!!!�"'!!!-"'!!!-"'!!!-:"!"-"'!!!-!'!'-_.;;;�;;;;.;;;;.;.;;;.;.;.;.;.;;-.;.;.;;;;;.;.;.;�lavradora domiciliada e !!! II

residente neste distrito CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, i!
em Garibaldi sendo filha ii moderna e primorosamente instalada Ito H
de Stcfan Zipf e de Ma- ii DR. SADALLA AMIN iiria Schnabe Zipf. !� CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii
Edital na 2.235 de 28-5-4� li ESTADOS DE SANTA. CATA.RINA E PARANA ii

Alex Harnburg e H« Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
Amallda Rüdiger !i HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

Ele, braiileiro solteiro �1!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiíiiiiiiiiii�:�.J�o�iiiin�v�i_I_I_eiiiiiiiii'_-iiiiiiiiiÍiiiiiiiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lavrador domiciliado e re

sidente neste distrito em

Riberão da Pedras sendo
filho do Frederico I-Ionr
burg e de Anna Hornr
burg.
Ela, brasileira solteira

lavradora don}iciliada A

residente nes�e distrito
em Ribeirão das Pedras
sendo filha de Emilio
Rüdiger e de Clara Rüdi
ger.

CIRURéHA PARTOS, l\Wí;ES'l'IAS Dß SENHORAS· 'E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E 'rROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica--·

ludutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

� RAIOS X--
.. Uiretor "MMieo do ßospitl "São Jesé"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

TIRE A SUA MELHOR

GRANDE LIQUIDAÇÃOI FOTOGRAFIA NO

O proprietário ARTUR WOEHL, I FOTO ATELIER.
Ã

- de Nobrega -

em CORUP , resolveu tl'ocar de ra·

d
.

t t' r' Rua Coronel Jordan 87,mo e negocIO, por eS'e mo IVO vae lqm' (ao lado do Banco Inco)dar seu grande estoque de fazendas e ar·

'marinhos, com grande ab�tim(into a come· JARAGUÀ DO SUL
çar do dia 20 de Maio do córrente. Santa Catarina.

wO���deixe de visitar a Casa AR'FH�x� fOTO - ATELIER
Emprêza Sul Brasil,eira
d EI

·

-d d S A 'BITTER AGUIA'
e ,etrlcl a e· •. •. -

se eleva pel'as súas
A Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A qualidades. estomacaes.

torna público que é expressamente proíbida a caça, .::.- _

beln como a entrada nos terrenos de sua proprie-
dade, sito no Piraí, Bracinho, Rio do Julho Rio Ver
melho, Rio Humboldt e São Lourenço, sem licença
prévia do Coronel Administrador.

Joinvile, 9 de Ma'io de 1947.

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A
CeI. Oraciliano Negreiros

Admistrador Federal.

Atel1ção
-

Edital n° 2,234 de 28-5 47.
Francisco Steilein e

Clara Zipf

�,' 'I

NUNCR EXISTIU 'IGURl.

PARA fERíDAS,
E C Z E M A S,
I N f L AM/-', ç Ö ES,
CCCCIRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�

E ?ara que chegúe 'ao co

nhecimento de todos, mandel
passar o presente.: t>dital que Em Serra Alta nas prOXimidades da estação
será publicado pela impren- ferroviaria vende-se' duas excelentes propriedades,
sa e em cartório onde será com ampl�s terrenos, servindo as casas para resi
atixado dU! antI: IS dias. SI dências e constituindo -se em excelente ponto 'para
alguem souber de algum im- comercio.
pedimento acuse-o para os Tratar com os srs. Theodoro ou Afonso Schwartz,

�, .tins, legaeis. no mesmo local.
e IRENE PEDRI,otidaI

'

_

���������-=<!I16)

� Fabrica de Moveis "SÃO JORGE" i} Especialidade em cadeiras de palha, tipo Colonial, Rus- )'
i tico e de assentos de madeira compensada. ?

i Ac��!I;.!.����',�nna �
t CORUPÁ - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Brasil }4��������

A CASA REAL
tem novamente a' venda
os afamados produtos das
Industrias Todeschini: Ma
carão, Talharins, Semula,
Spagetti, Pastinhas, Ale
tria, etc.

Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«CORREIO DO POVO»
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Domingo, DIA 2-6-47 -

ESPORTES
Vencidos os rubros pelo Rio Branco pela elevada contagem.

O Placard acusou o resultado de 7 x ,3.

Vende-se

rA;�;�i;çä';'p;�ii;;i�';';i=d;;"C;�'t�'biii�t�';"'d;'J�i;;iil;·'"ll TÂ'Lygf� . DE HOR

-H li [Gemuesepllanzen]
:: Em reunião. da Diretoria da novel Associação acima, realizada:: B

• •

R· d
g O dê f d I b d

!! en)amm ie tmann

ii (l 2 este, oram e i era os, entre outros 'assuntos, seguintes: ii 4x2 Estrada Mova - fundos,

ii 10) - A associação seré representada, junto ao Conselho Re- !i -------��-

H gional de Contabilidade, em Florianópolis, por um dos seus membros H 'MEDICAÇÃO AUXILIAR,
ii que irá daqui tratar dos registros e da aqulsição das Certelras Profis- ii I NO TRATAMENTO DA

H stonals dos seus associados, levando, o mesmo, e trazendo, de volta, o ii I SIFILlS".,'

.
i
..i. diplo�a e os documdentos quel possamA'ser devolvidos. Os associados .i..i.pagarao apenas as espesas egais. respeito, a Diretoria está distri-

.:i.!.:i.! buindo c2ir)cularNaos se�s sdóCiOS. d !�':':';�:.o - ameaça0 e agentes em iversos municípios, onde a

:: Associação já conto certo número de sócios. .:

30) - Organização da bibliotéca profissional e assinatura de
diversas Revistas Técnicas de Conrabelidade que incluem legislação
trabalhista, fiscal aduaneira, etc.

40) - Instituição de um departamento que atenderá a Consultas
feitas por associados, sôbre maréria de corrente proflssão.

.

50) - Estabelecimento de um Curso de ap,erfeiçoamento e pra-
tIca para seus agremiados. '

6°) - Fixação na séde da Associação á rua Engenheiro Nieme
yer, nO 256, onde se encontra peSSOd credenciada para atender aos in

teressados, todos os dias, menos aos sàbados, das 15 ás 17 horas.

i.:�.:.j. Joinviile, 28 de Março de 1947. :i:·i..::,JOÃO MARTINS VÉRAS - Presidente
�.::�.!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1.':

" jARAGUA' .... , Proibição,Posto '

,

Ltda. Pe�o presente proibo
Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL ter�lDantement� aos es

portistas que Jogam e

trenam no campo do
Baipendi de jogarem a

bola em minha proprie
dade bam como a vasão
das cercas.

Não me responsabiliso
pelo que possa aconte
cer aos que desobede
cerem este aviso.

José Albus
... Jaraguâ do Sul, 23/5/1947;

, Atende dia e noite, á qualquer hora.

No campo do Acerat realizou-se
domingo último o encontro entre as

equipes rirulares do Acarat versus Rio
Branco, saindo este vencedor.
Os quadros formaram assim:
ACARAI: Silveira; Lucindo e Girola,

Levinos, Orestes e Tirone; Arnandus.
Faustino, Karsten, Bona e Maneco.
RIO BRANCO: Francalasse, Celso e

Darcy; Careca, Alfredinho e Osmar;
Totinha, Batatinha, Euríco.Níca e Loca.
A marcha da contagem:- Aos 4m.

dentro da pequena área Totinha fuzi
lou sobre o arco do Acaraí, marcando
o primeiro tento.
Aos 25m. Alfredinho chutou, ôilvel

ra fazendo seu golpe de vista falhou,
indo o couro no fundo das redes.
Aos 30m. Batatinha centrando a bo

Ia veio cair na cabeça de Eurico que
com facilidade marca o terceiro tento

pare o Rio Branco.
Karsten aos 39m. marca o primeiro

goal pera o Acarai.
Os francisquenses reagem e aos 41m.

Loca assinala rnals um tento pera ,,)13

seus.

Bona aos' 4õm. cobrando uma pena
lidade mexlrne' marca o tento numere

dois pera o Acarai. ,

Termina a primeira fase 4x2 placard.
No segundo periodo Maneco livran

do-se dum zagueiro conrrario marca o

terceiro tento dos rubros aos 14m.
As 23m. Eurico marcou openultimo

goal do Río Branco
Os 44m. Eurico aparece novamente

pare marcar o sétimo tento e último
da tarde.
Impressões Gerais:- A vitória do

Rio Branco foi justa merecida. O qua
dro de S. Francisco apresentou, um

conjunto com boa recnlca, e os onze

elementos fizeram um jogo bem rápido

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorios - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

I Telefone n. 40'.
�----�------------------

O Dr. Waldemiro Ma

zurechen, Delegado de

Higiêne, no uso de suas Vermiiugo suave e de pronto".
atribuições e tendo em efeito Dispensa purgante e .dieta !
visita o numero cresceu- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
te de pessoas mordidas .

_

d
ME o n. 1,. 2, , e 4

por caes comprova amen- P d d ilh 6
.

1

te atacados de hidrofobia roteja a saú e e seus h os e a sua pr pna.
. Evitará muitas doenças' e poupará dinheiro em

proibe até segunda or- remedios
dem a permanência desses
animais em via publíca Compre hoje mesmo uma l..OMBRIGUEIRA

prevenindo tambem, que '

MINANCORA para o seu tilhinho.

a contar desta data, E um produto dos Laboratorios Minancora

prazo de 8 dias, os que =- .-:.I....;O__I_N_V_I_·_L_L_E_' --'

Destaque dos elementos: fôrem encontrados soltos,
Silveira não foi o mesmo arqueiro de serão sumáriarnente e1i
sempre, mas rarnbern não foi culpado- minados.
dos sete tentos que deixou passar, on- Delegacia de Higiene
do a zaga e linha média tiverem mau de Jaraguá do Sul, 28
desempenho, Arnandus Bona e Maneco de maio de 1947.
os melhores. Dr. Waldemiro' Mazurechen
No Rio Branco Celso foi um bom Delegado de Higiene

I
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

zagueiro, Alfredinho Batinha e Eurico
os melhores. i!i�'.:"·.:"�"·.""-::-::--."''''''::i!i 11:::1

O Arb�ritragens: f� }'ARINBA DE TIUSO, l� 1 ..

.

er ítro d� primeira fase fo� Ö sr. f� de procedeneia ex- �� i
"

..

AIr<?sO que nao agraJ?u a diversos f: trangeíra, ses. 50 di Dp. LUIZ DE SOUZ A.
essistente e � out�os Sl!ll' f: kgs. temos para:1 . _

Sua atuaçao nao fOI da� melho;es. t� pronta entrega. �l A D V O G A D O

O �r. �mmendoerfer referiu o final : Engenho RAU Limitada :� Esoritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 ;- Tel. 34
da primeira fase. : :5
Para o segundo tempo foi encerre-

ii;���m ReRidencia: Benjamim COnstant, 136 - Tel. 12

gado sr, Heinz Mahmke que dernons- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

trau otima atuação agradando a assls- Precisamos B1--------
lencia que afluiu ao campo do Ace-I Ku"hn & Rengelraí. De duas moças de 18

ci 20 anos pera praticantes
de teleíonístes. ,

Informações com a Tele
fonica.
Iaragué do Sul, 13,-5-47.

mostrando tarnbeni sua capecldade
física. Enquanto que no quadro local
notamos a falta de controle e foi um

conjunto que não esteve tão bem pre
parado como seu adversário.
Tivemos domingo ultimo outro inci

dente por cause do sr. juiz, por ter

mandado cobrar uma falta maxima.
O jogador não IieI)1 direito nenhum

de tomar a -bola e retirar-se de campo
corria fez o sr. Darcy, cito nomes por
que é preciso que jogadores compre
endam melhor. O direito do juiz, e que
devia ter feito é espulsar um elemen
to destes, juiz qualquer um pode errar

são coisas como aconteceram.

O assistente paga o seu ingresso,
mas é pare apreciar uma partida (Je
futebol, e não pera ver encrencas e

mais encrencas O caso dos juizes é
velho não é de hoje.

FE·ST A ESCOLAR

COITRA CISPA,
QUEDA DOS CA-

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

�aURC CABELUDO.
rONIÉO' CAp.u.Äh
p·li� E'Xé,�'Li�CIA

Itapocusinho - Salão .João Pe.sõ�
Domingo, dia 8 de dunho, realísar-se-á uma

grandiosa festa em beneficio do DO� o predio escolar.

HAVERÁ COMIDÄ, BEBIDAS E INUMEROS DIVERTIMENTOS

..- A Noite, B A I L E' .....
_

Convida-se o publico em geral • - A C O M ISS A O

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA· MINANeOPA
Edital

E:31 _

Dr. Arquimedes Dantas
••".(iaDE)

Fabrica de ferramentas agrícolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

--------------�.I--------------�

_ _ , li'" E R RA .R I A

lPrefent1Ulra MI1UlIDlRcRIDali die
Jaraguä dl1)) §1Ulli

ReqlJerimentos Despachados
10-3-47. .

2140-Max Paul, bras. requer transf. imp. ter

reno vendido a Horta Siewert. Idem.
2141-Bernardo Mayer, bras. & Cia. requer

licença estabelecer-se com Latecinios á estrada ISIl
bel. Idem.

2142-Alfredo Butzke, bras. requer licença
estabelecer-se com casa de Gêneros Alimentícios, e

Açougue. a estrada São João. Idem.
2143·-Frederico Lavin, bras. requer licença

estabelecer-se C0l110 Contratador de obras, a estra-

da Isabel. Idem. ,

2144-Osw!lldo Schmidt, bras. requer baixa.

imp. para o 2' Semestre sobre Generos Alimentícios .

Idem.
1840-João Lucio Costa+bras. requer licen

ça ccnstruir um mausoléo na sepultura de João

Lange. Como requer.
2034-Germano Enke bras. requer alvará de

Habite-sé para alugar sua casa. Idem.
2037 - Frederico F. Moeller-bras. requer alva

I rá de Habito-se, para si casa. Idem.
2080-Erich Mielke-bras. requer alvará de Ha

bite-se para alugar sua casa. Idem.
2103-Hermann Brunhagen-bras. requer alva

rá de Habite-se para a'lugar sua casa. Idem.
2104-Jacob Emmendoerfer-bras. requer alva

rá de Habite-se para alugar sua casa. Idem.
2147 -'Julio Pedri·bras. requer transg. imp.

de uma carroça colonial, vendido á firma Industria
e Comereio de Madeiras L1.da. Idem.

\
2152-Walter Becker-bras. requer licença pa

ra estabelecer-se com Engenho de aguardente á

rua Benjamin Constant, nesta cidade. Idem.
2153-Albano Kanzler-bras. requer licença

construir um mausoléo na sepultura de Henrique
Sohn. Idem.

2154-Ingold Zeh-bras. requer licença para
estabelecer-!'1e com uma Olaria. Idem.

2155-Augusto Ribeiro-bras. requer transf.

imp. de um carro de lavoura adquirido de José

TeQdoro Ribeiro. Idem.
'

2156-Walter Kuchembercker-bras. reauer li

eença para estabelecer-se com Engenho de
-

Açucar,
Idem.

Secretária do Prefeitura Municipal de Jara

guá do Sul, 10 de março de' 1947.
José Pereira Lima - Secretário

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

o sangue de tres gerações!
Empregado com êxito nas:

fLUIR Bt H�bilfiRA
i

SEM?RE o MESMO! •.•

o remédio que tem depundo

Feridas
Eczemas

, Úlceras
Manchas

. ". i� Dartros
:W;�� :,,!\ Espinhas

, �<:<i!, ,,_, ,ih '

.

t' -;'0.'r.it'i R3umat!Smo
ti i��;��j Escrófulas
,':,,,,J���J sifiliticas

SEMPRE o MELHOR: ...

Euxn� DE NOGUEI � A.

Grande Depurativo do s ,ngue

�����

Cure seus males e poupe seu

\ bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti-

gos á preços vantajesos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaraguá
����

Leiam e assinem o "Correio»
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Aniversários
. Dia 27 Iez anos o sr.

CHio Nícolíní: dia 28 A
dolfo Mahfud, e o sr Ger
mano dos Santos, profes- -,
sor em Rio da Luz: dia

29 o sr. Luiz Satler, in
dustríal ·em Barra do Rio

Santa Catarina Cerro. Dia 50 a menina
�'1 E!! II! EI! Si! Eluiza Adelía Reiner, íí-

(Continuação da 1a. pagina) Declarou ainda que a 17,00; Farinha Lactea
.

O falecido nascera em Rede tívére um lucro lí- 6,00 e Nessucar -6,80. mos. Bulcão Viana, Artur que dedica aos snrs, Cons-
lha do sr. Leopoldo ReI-

Sã F
.

d S I id d' E ses preços e ten Müller, l\rmando Calil e títuíntes o rorneíö de bole ner. Hoje fazem anos o

ao ranClSCO ou, em qUI o e mais. . .. s n - '"\
U •

M' M híud
'

1865, foi destacado 'co- 25.000,000 de cruzeiros dem-se na praça em to- outros. Afinal foi apro- ao cesto e voley. Indica- Jovem ano ia e o

mereíante prefeito de em 1945. não havendo do o Estado podendo ser vado um voto de pezar ção dos : deputados Max sr. Wigando Erzinger.

Joinville e deputado es- assim necessidade de acresciado de Cr$ 0,50 pelos elementos da refe- Colin, Artur Müller e Ra- Amanhã passa a data

tadual por Joinville e aumentar' as tarifas e o quando transportado a rida Força que morreram miro Emerencíano pera a
natalicia do jovem João

Mafra. Militou sempre no preço dos transportes de casa do comprador e a no cumprimento do dever. ultimação das obras do Luiz Ayroso filho do sr.

Partido Republicano Ca- frutas tão essenciais a titulo de transporte. Falaram ainda sobre o as- campo de evlação de JOão Januário Ayroso, e

tarí d I I' t
-

d sunro diversos deputados, Iolnville e estrada que lhe a senhora Wanda K. Ni-

armense o qua era almen açao o povo e - x-
.

coluzzi esposa do snr.

uma das figuras mais que se a medida não Em uma das ulrirnas convindo notar, pelos ter- dá acesso, ficando no- Venancio Nicoluzzi.

destacadas. \'
fosse aprovada traria 9 sessões da Assembléia mos energicos com que meada a comissão se-

-Festejou seu aníver-

É pai dos majores Nu- desanimo e abandono de Constituinte os deputados discursaram os snrs. João guinte pare dar parecer: sárío natalicío dia 50 a

ma de Oliveira e Celso uma cultura da qual joinvilenses snrs. Max Co- José e Armando Calil, Artur Müller, Vigand Per-

Nobrega de Oliveira, sen- vivem centenas de lavra- lin e Guilherme Urban rendo este terminado o seu suhn e José Maria. Indl- gentil senhorita Marta

do sogro do CeI. Irapuan dores. abordaram interessante as- discurso com as palavras: ceção de Saulo Ramos, Mey.A Marta embora tar-.
diamante os votos de Ie-

Xavier Leal, atual co- -x- sunto fiscal e combateram pera os soldados que com aprovação de todas

mandante do 32° B.C. e Ainda foram debatidos a burocracia' e o regímen morreram no cumprimento as bancadas pera que os Iecítações desta folha.

h
-Hoje festeja seu a-

do humanitario médico as seguintes indicações: do pepelório existente nas do dever, nossas orne- sub-diretores sejam equí-: níversario na residencia

Joinvilense dr. Alfredo do deputado udenista repartições públicas. nagens e pare os policiais parades aos diretores de
de seus pais o galante

Schlemm. Haroldo Carvalho para O ultimo dos deputados assassinos, cadeia. reparticões em seus ven- menino Juarez filho do

Os deputados Guílher- 9 inicio da campanha referido apresentou uma -x- cimentos. A moção de d

me Urban do P.S D e da alfabetisação dos a- indicação no sentido de Por ultimo houve, essa confiança á Força Poli- Dr. Luiz de Souza e e

Saulo Ramos do PTB em dultos, tendo esse cons- ser nomeada uma comis- sessão ventilou mels uma cial do Estado, apresen- DAona faula :ty.[aeYte Sdoeuszea,
A

• '.
I d d d d S I o amversan n -

nome de suas bancadas tituinte proferido brílhan, são pera estudar a supres ves um caso regionar, o re a pelo eputa o au o . iít felicidades

apoiaram a indicação. te e aplaudida oração so- são desse regímen. municipio de Brusque, "'Ramos, os srs. João José, jamos �Ul as

-x- bre tão importante assun- Apontou o orador, como uue como Ita)'aí tem for- Bulcão Viana e Artur Mül- extenc�vos a seus preza-
,... " dos paIS

O deputado sr. Artur to; do sr. Oel Lopes vi- exemplo, o taxe de expe- n:cido abundante díscus- ler! apres��taram o se: I -Fest�jou dia 27 do

Müller enviou a mesa e eira voto de congratula- diente, que é cobrada pe- sao entre os
.. d�putad�5 gulnte adltlvo qu_e fOI

corrente seu aniversario

justifico uma indicação lações pela vitória das los Postos Fiscais do Es- daqueles mU.�lclplos! pOl.S aproyado: A rnoçao de natalicio a sra Iria Maf

pedindo a intervenção forças brasileiras em tado, em selos e que para sobre e.les ia �e .dlsc_utl- conflll�.ça :votada pela. A_s- Iezzollí Juliari, esposa

junto ao' sr. diretor da Tuítí; auxilio a matriz tal fim o exportador tem rarn mars de.l0 indlcações. sernbléle, a Força Policial
do sr, José A. Juliari

Rede Viação Paraná de Itajai e aumento da que encher quarro guias, O trabalhista Braz Al- do Estado, que bem a funcionario do escrítorío

Santa Catarina no senti- verba para combater a multas vezes para . pagar ves leu um telegrama C?�� merece, p�la� suas. hon- d Moínho de Trigo em:

dó de serem fornecidos malária. Cr$ 050. Suprimida esta tra um professor murncr- rosas tradições, e feita na JO• .'IIle
-

b t d
. b I d lnterí d Brus-l certeze de uue aouél

omvuie.

vagoes co er os aos ex- """'x- rexa, po erram tarn em pa o. 10 enor. e rus- certez� e que a9u: a cor- -Tambem na mesma

portadores de frutas na- A Comissão de Preços serem extintos os já men- que e, enquanto este acu- poreçao fara ellrnlnar de
data aníversarlou-se em

quela linha férrea ou pelo baixou um portaria Iíxan- clonados postos fiscais, sava o mestre-escola, o seus seios os elementos Coru á o Jove'm Norival

menos que a estrada não do �os seguinte preços· havendo economia para o 'leader .Raul Schaeffer o que porventura c�m_pro- Ferr�ra filho do sr Är

cobrasse o frete do ma- Cr$ 1,00 para cada uni- fisco e o comercio. defendia. o. assunto tor- metam aquelas tradlçoes. tur Ferreira estabeleci-

deiramento usado nesse dade de 150 gramas de O sr. Presidente no- nou-se «gostoso», como -Q
,

d S do com Barbearia.

fim pelos exportadores. pão de trigo puro. meou a comissão pedida. se costuma dizer, havendo ua ros antos e

O o.rador declarou que Cr$l�OO para o litro caindo a escolha nos sors. apartes e discussijo, tendo bem como de diver-

os exportadores catad- de leite'no produtor e Artur Müller, Braz: Alves na mesma entrado o sr. sa� vistas . de todos

menses estavam em difi- no local da produção. e Protogenes Vieira, os Alfredö Campos, que dei- os tamanhos V.S, en-
. culdades para concorrer Cr$ 0,20 o litro de quais, nos termos da in- xando a sua cadeira de càn trará na

com os de outroi esta- leite magro ou desnata- dicação, poderão tambem secretario veio dizer que ,OASA REAL.
dos porque ali eram for- do devolvido pelas indus- entender-se com as repar- a Assembléia rejeitasse

necidos carros adequa- trias. tições competentes para o requerimento, pois essa

dos especialmente em Cr$ 27,00 o quilo de melhor estudo do assunto. politica de aldeia não de

Morretes no Paraná em- manteiga ao consumidor -x- veria vir tomar o tempo

quanto que a medida Cr$ 25,00 ao varegista o. deputado Konder Reis, da Gamara. Falaram ain

contra os deste Estado e Or$ 21,50 ao produtor na sessão do dia 26 falou da diversos oradores e

encarecia por cerca de I (comerciante) sobre a personalidade do afinal submetido a votos,

Cr$2.000,00 cada carro Cr$ 22,00 o quilo de sr. General o.swaldo Cor- foi O· requerimento de en

para o Rio Grande do queijo ao varegista e 1eiro de FlIria, comandante caminhamento do telegra

Sul. Explicou que só no Cr$ 16,00 ao produtor. da 5a• Região Militar, pe- ma aprovado por unani

ano de 1946 Santa Catá- O leite industrializado dindo a nomeação de uma midade de votos. Tanto

rina eJlportou mais de passou a ter o tabela- comissão para receber o bllrulho para uma concor-

1.000 vagões de frutas mento seguinte: ilustre militar. dância unanime.

se�do. que Jaraguá e Cr$ 5,00.0 leite Moça; Foram designados para
-x-

Jomyllie despacham uma Lactogemo -16,?0;_t\j�I:>W- esse fim o referido depu-' Na sessão do dia 27

medIa de 60 carros men- geno -14,50;Eledon -16,00 I tado e mais os snrs. Lo- foram tratados entre ou

sais. Ninho -15,00; Pelasgon pes Vieira, Saulo Ramos tros os seguintes assun-

e José Maria. tos: Oficio da Federação
Atlétici't Catarinense, de

Dia 13 de Junho de 1947
Realizar-se-á a tradicional e grandiosa

festa em honra ao glorioso

Locais

SANTO ANTONIO enll Retorcida

que 'constará de barracas, 'rifas, churrascada, logos, doces, bebidas, leilões,

tiro ao alvo, tomboles, etc. - A mesma será abrilhantada por olimo coniunto musical.

Esperando sermos atendido, desde já agradecemos, pelo vosso

concurso prestado. A COMISSÃO.

Onde' :��!d������p���_R:e����
• ôuspensörlos - Sedas

Etc., etc.

POIS ISSO V. S. SEMPRE CONSEGUE NA CASA

Erico Brubns
DE FLORIANOPOLIS Jaraguá do Sul

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia

Nascimento
O lar do Snr. João

Carlos Stein e de sua

esposa Da. MariaTavares

Stein, foi enriquecido no

dia 29 de Maio, com o

nascimento de uma ga
lante menina que, na pia
batismal receberá o no

me de LIDlA.

"MEDICAÇÃO.AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFIUS"

FRACOS E ANÊMIC:)� !

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado CDm êXliD nas:

Tosses'
Resfriados LILIA S. AYROSO

e ALBERTO OESHSLER,
participam a seus paren
tes e pessõas de sua

amisade o contrato de
casamento.

Jaraguá do Sul, 25-5-1947

Bronquites
Elcrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTAr.;,O

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Ag radecimento'
Profundamente consternados co

municamos aos nQssos parentes, ami

gos e conhecidos o falecimento de

querida mãe

-x-

Ainda na mesma sessão
.-------------------••----------.

do did 26 o sr. Lopes
Vieira veio a tribuna para
tecer comentáriQs em tor

no do assassinato do sr.

dr. Moacir Sampaio, leva
do a efeito por tres pra
ças do destacamento po
licial em Caçador. A ora

ção do ex-comandante da

Força Militar teve por fim
defender aquela corpora

ção dos ataques a ela fei
tos pelos advogados e as

sociação comercial de Ca
çador contra o destaca
mento policial.
O orador foi aparteado Ipelos deputados Saulo Ra

t ACRADECIMENTO

Profundamente comovidos, comunicamos aos

nossos parente, amigos e
- conhecidos o faleci

mento do nosso inesquecivel
nossa

Maria Wahlincker Fodi,
que o bom Deus chamou a si 110 dia 27 de

MaIO, com a idade de 74 anos; deixando 7
filhos e 29 netos.

Agradecemos ao Snr. Dr. Alvaro Batalha

pelo seu esforço clinico, e a todos que acom

panharam seus ultimos momentos e enviaram

flores e corôas, e especialmenre ao Sr. Adol.

fo Hang pelas consoladoras palavras, pro

feridas em casa e no cemiterio.

Estrada Schroeder, Maio de 1947.
FAMIUA. FODI

CANDIIJO PAULO TOMAZELLI,
que o bom Deus chamou a si no dia 20 do

corrent!!', com a idade de 1 ano 5 meses e 20 dias.

Agradecemos de coração a todos que acom"

panharam seus ultimos momentos e o enrerro,

os que enviaram corôas e flores e da mesma maneira, aqueles que

nos auxiliaram e confortaram pelo doloroso golpe que acabamos

de sofrer com a perda de nosso filhinho.

Jaraguá do Sul, 27 de Maio de 1947.

Ignado Tomozelli e familia

JJ)' §21.lt1l21((J) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
,�\\ÄO V/HG�I
.J .A>4!JA � �J1-
(� l{ITZEt INDUSTRIAL
JOINVILl.E

s�ßÄ� 'f'RCfA,
•••

EspECIAUDADE 'l

recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade desinfactante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


