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I "Que dpróveitâ aa Iitiii18in gaiilíãt iS ibundó iiit�ito, se clt�gar d Pérder' CI
VenhCl duVir as Santas Missões de 1 a 18 de Outubro.

Nos <lias 4 e 1 dé ôe

terribr.o; tiveram, lugar no

Gituisio São Luiz, os fes
tejos em benefício da
''',' ,": l' ..)

, ,

construção. do prédio.
. ,Dois dlas de enímedas
fe�tcis e qüe âlcâÍiçâhiiri
grande brilho I

e exito.
ANO XXX - JAIiAGUA DO SUL Domingö, 11 Setembro de 1949' Bta. Oatarina - 'N.1.558

Camara MunicipalMafrà ComeJiíot�ti dia �� seu -,-,-,.'-----------
. . .

32·. ano de IDstalaçao Preledo W A LDEM A R GR U B B A
Pleitea o sr. Prefeito o aumento de impostose, '

,

,'I , ,.
,

, ,"_

taxas - Créditos adicionais _ Reajustamento
Dados históricos fefereiites ao .municipío nh�eh�a�aa ga!�. dW:I�:: �tfj:lw�;� :O�e I;:us�ri��

do funcionalismo . 4- 4�ta, 4� 8 de Sête;�-
.

tHtds d� MMrâ, Beia Vis- �âr Grl})J��, ,a,ssim f,��ó Weros htHigbs e aHItW'l:I-
�rö, I1sáinàlou a, ,p'&ssa- ta e Ay�ncal.. .

' §arâ.,o P?yo,d? mumcrpio dO,�es;, . '. . ",1,' .: ,

A Camera Municipal ainda não tenha sido sa- gem do 32, ano de instl,l.,':' .

O ,mu))IciJlio de �a.fÍ'a � Jaragua, pors, é. ,n�s�� ,<�o,freid ,do POV? " . qq
tem se reunido afim tisfeito. lação do ri:tuJ}i�iUib dê 1>?sstie 55;b�ohabit�htes, ç1!<! "!l� ·s. S. fest�Ja.�als eqseJo .�a, ç1âtá, apre.se�lra
de apreciar diversos Alem disso, a �ituação Mafrà. Naquela dat� foi sendo, � \

populaç�b. da um aQlversarlo n�tahclO. seus, sJJ1�eros cum�rJJm�n
projetos de lei remetidos economíca deprimente pelâ tlecr�tad.o feriado Ihun,i- cidade (lê Q.odO hàbitan- "', çertamente, tera � opor- t?S ao dlstínro antversa-

pelo executivo. qual passam. a lavoura e cípal, naquela cidade t�s com uni inimêro de tUDldad�t de se
•
ver a!vo rtante.

Entre outros, mandou o demals fonres de renda serrana. 8.600 eleitores em todo das multas mamfestaçoes

sr. Prefeito o proléro que não permite aumento neste No decorrer dos ulti- o fnunícípío.
reestrutura o quadro d'o momento. mos anos Mafra tem ,Naquelâ cidade serra-

.

funcionalismo municipal e A Camata Municipal, progredido muito em to- na, atualmente existem Jornalista BATIstA PEREIRA
lhes fixa os proventos; um que tem a ultima palavra dos os setores, por isso cerca de 167 íntíusteíàs ,

que altera a Taxa de Ilu- certamente irá estudar bem sendo um dos mU:ni�i- e sua principal fonte de Dia 3 transcorreu a da- deíro magistrado.

mínação Pública nos 1°, as razões que a prefeitura pios maís importantes de ríquesa està na madeíra ra natalicia do sr. Batista "Correio do Povo",

e 2° dlstrítos e em Retor. teve pera majorar os ím-. Santa Cataríua. e na erva mate, embora Pereira, ilustre jornalista saudá rão digno patricio

clda; outro que abre cre- postos e, seus vereadores Foi elevado a munter- ser das maís auspiciosas patricio que, na capital do e apresenta cumprlmentos .

ditos adicionais e especl .que sempre souberam hon. pio depois da sentença outras fontes de riquesa Estado, honra a Associa- pela sua data natallcla.

als na. impor. rar o mandato que o povo favoravel do Supremo tais como o trigo, cen- ção Catarinense de Im-

tancla de Cr$ 214.694,40; lhes conferiu, hão de pe- Tríbunal Federal que teil., cevada, feijão, mí- prensa, da qual é presi-

outro que aumenta os e- zar e capacidade tributaria concedia a Santa Cata- ihr. aí�tas, frutas e hor- dente.

molurnentos a serem co- do povo e especialmente rina a posse do territo- tal�;ji)�, <ujo incremento Dirigindo a .Imprensa Festa dos
brados por diversos átos fazer respeitar a lei que rio do Contestado. Seu ultíma: xon te é de ser Oficial do Estado, desde

I
do executivo e o ultimo veda aumentos superiores neme é devido ao árbi- eucaraâo' com oti- sua fundação, vem erra- Expedicionários
�ue auméiÍta o imposfo de ii 20%.

.

tro dessa câusa, conse' mismo. veS o tempo, demonstrari.

lIcença ;Sobre veículos., Aliás a prefei tura muni- lheiro Manoel da Silva Mafra desde a sua' do apreciavel capacidade Dia 7 d� Setembro, Dia

Este ,fixa o imposto da clpal não prima pelo res- Mafra e seu primeiro in.stalação, foi, governa- administrativa, alias logo da Patria, foi realisada

seguinte forma: autornovel peito as s.uas proprias leis. gove!,nadór municipal foi da. pelos !)eguintes pre- reconhiceda por quantos uma sessão solene, pro

particular Cr$ .200.00;, (!U- Ainda este ano fez re- I) sr. Vitorino de Souza feitos: CeI. Vitorino 'Ba- ele privâ. movida p�la Associação

tomovel de aluguel, Cr$ visão do Imposte sobre Bacelar.. .

'
Qelar, Dr. Jaime Urbano

'

Onde quer que se apre- do Ex - Combatentes, no

300,00; caminhão a�é uma Exploração Agricolâ ma- A receita do mUI1ici- da Silva1. Pedro. AdéÍio sente a emprestar a sua Ginasio São Luiz.

tonelada Cr$ 350,00; de jorando-o absurdamente, pio, no aJ;lo de, sua ins- Mendes de Almeida, Dr. colaboração honésta e Nessa ocasião foram

d� umª a duas, Cr$ 450,00 quandc;> devia ,saber ql,le .talação eta de Cr$ .... M�oel Xavi�rl Uel. �p- des.in!eressac!� {logo cha-. enJregues' os_diplomas de

e tle mais de.,dtias, Cr$,.. os 'tributos· sóniente po: 24;000,00' e -:atúaImeilte, 8,é' Sever.ia1l;? Ma:Íã, Sr. ma(jo paré'l a primeira, fj- sócios honorarios a di,

550,00' Cahlinhãosinho, dem ser revistos de dois atinge a Cr$ � '. � . ,Ayres Radeu, Cap. Pe- Ia para os postos de des- versos cidadãos qUe pres·
."

Cr$ 250,00; (>nibus, p�ra' anos, como preceitua, o 1.315.000,00, ou seja um d:ro, :ttu"ei. ��PI Mari<;l taque e. de r�5p'onsabili. taram relevantes serviços

10 pessoa,s ,Çr;� 350,00; § 3°, do artigo 68, �a lei aumento d� �37.92%. .

Fernandes GUedes.. Sr. dade, assIm fOI na A.C.L, a mesma associação.

idem para nials de 10, n. 18 de 26 de MaIO de A superüCle do, 1Q.'QP.1- Ary Honofato Flirlas e e 'assim fatalmente seria Falou naquele instante

Cr$ 50000; Càrro de Mó· 1948. cipio é de 1.774 k1Íl2. ultimamente o Cap. Pe- n� Camara Municipal de o sr. Haroldo Schneider

Ia p.artic�lár, Cr$; 65.00; Alem disso, os terrenos subdividida entre os dis- dro Kuss. Floriarlogolis, on,de vem que em brilhant.e oraçã�-
Ca�ro dei lavoura" fr�tê, daS estra�as. com .!"e�o�

na Presidencia, des�nvdl. se expressou Sobré o Dia

Cr$ 50,OÖ; carro de la· de 1 I:) moradores. nao �po-
vendo atuação de verda- da Patria.

voura, de 2 ànimais,'Cr.;� delll ser alteré,1dosl pois o N E R',E U R AMOS,
40,00 e «;Ie um animal § unico; do art., 19 da ti- "

Cr$ 25,00.. .'
.

tada lei a�terrhiÍ1ada que O ai. 7.J S I b ' J ' d S 'I
Como veltlOS, existêm êsses ierreöos sejam lan.

,\ la ue e em ro em aragua o u

aum�Í1tos, CO,mo no� ca�- çados na ultima categoria. A l'·d d stad D· d
ros 'de lâvourá (Ie 60%;. o 'Aos contribuintes le-

s so eJ;l1 a es pre as ao . la à Pátria em

que é incod�tltricldt1al, �is- sados �h1 ��,us direitos,
frente qa Prefeitura Municipal -. O hasteàmerito

to que esses ap�entos não a!�d�, queremos le�brar
da bandeira - Palavras do dr. João Marcondes

podem ultrapassar 20%. que nentlluna. alteraç�o de de Mattos - O desfile dos escolares --r Outras
Achamos que, para as impostos poderá ser leva· Notas

-despezas orçamentarias vi- da a efeito sem que seja

gentes, não tem a prefei- expedido o .ilviso de I�n- J�raguâ comemorou em brilhante oração fa-

tura necessiddde de au- çamento, com o prazo de condignamente os feste- lou sôpre o Dia da Inde-

mentar impostos, já. porqué 16 dias para I·�clarhar.
.

jos civicos, a passagem p,endêhcia, exaltando sua

a Constituição atribuiu ao Das decisões do prefeito
du Dia da Independ�.�cia. significaçãQ em palavras

, municipio outras grandes haverá recurso para a Ca. Grande massa popular de g�ande . entusiásmo

fontes de renda, como se- mara Municipal. ,

afluiu ao lQcal onde patriótico e que foram

jam a quota do imposto Não temos duvidas q�e
eram realisados os fes aplaudidaspelosouvintes

dê renda, a taxa rodovia- aCamara, poder'legislati-
tejos, selldo en�ljsiastica- com uma larga ,salva, 'd�

ria e o imposto de indus- vo;' farà respeifar as leis mente. aplaudIdos pela palmas. Depois realisou-

tri�s e profissões, alem da que votou e que afinal
verdadeira multidão, que se o desfil� dos escola-

diferença de arrecadação n�o foram f�itas ppenas
congregou-se em frente res, assistido pelas auto-

entre o Estado e Munici- para constar no papel.
a Prefeitura Municipal. ridades, do palanque ofi-

pio, embora este ultimo
As festividades clvicas cial armado defronte ao

•
tiveram inicio as 8 ho- Gina8io São Luiz. Termi-
roas, com a concentração na4.0 o desfile, foi reali-

ReVI-sta BraSI-lel-ra
A data de '3 de Setembro foi festiva para todös do� escolares, e do povo sa,da. a grande prova ci·

os catarinenses, quando assinalou (J passagem de �Dl, geral. Apos essa con· clistica que, àlcançou

d M
mais um aniversario. do sr. Nereu Ramos, vice- cen�r�J�ãQ o sr. ,�r�feito grand� sucesso. As au

. OS unicipios presideme Ja. Repuplica, presidente do Senado, da MU;�Clp8J! ,Sr: WaI4.ema.r ipridades que" estavam

Comissãd uiretora Nacional do Partido Social De Qrutiba, procedeu a ce-I presentes - Dr João

Acaba de ser entregue I Alcides Greca, �Rafa�1 Xa- mocraficô e figura de relevo no cenário politiCO rimQnia QO hásteaniento Marcondes de
.

Mattos

á circulação o n. '6 da Re- vier, Ocelio de Medeiros do país. \'.
' d� .bandelra, quândó o Juiz de Direito da Co�

vislas Brasileira dos Municipios, e outros. .Ao anlversàriante "Cdrreio do Povo" envia suas HII1,O Nacional era cano tnarcfl. Sr... Waldemar

editada pelo Instituto Bra- O plano em qqe se des- reli�itações. tad.? Pelos escd1are.s.. u'ruljba. frefeito Muni-

sileiro de Geografia e Es", dobra' a apres�Htação da A.pOS o hastEláJileI).�o «l� cipa.l. Dr. Priamo Ferrei-

tatistica em cooperação materia oferece aos leito. bandeira, um aluno du ra do Amaral e Silva

f�r! deAM8mgl�'3s.Brasi- �ci�jncií6a��odne��rir�� at� U JD N �!tl�fa, f��cri�� b�&�ri� ��r%0��vfr�:là�06un��
O pres�nte numero faz p�ctos d.a �ida.;,�q�iciPfl te, saudação em bome- Mello, Tabelião,Dr. Luiz

lus ao interesse que des- Íßantendo-se, em relaçao Comunica-nos o Dire- Esse cargo foi exercido nagem ao Dia da Pàtria. de Souza advogado e

Plertara� a� �dições ante· a algun� d.eles!. o critério torio Municipal da União por muitos anos pelo ati· Em. se�uida ouv�mos um pres!dent� da Camara

nores (ta ReVISla, onde· se da especlallzaçao. Democratlca Nacional, que vo e leal corr�ligionário recItativo por Uma esco- MUDlcipal. Dr. Arquime

<tivulga excelente matéria A parte relativa a noti. foi nomeado delegado de 'sr. Sergio Thômsen, o l�r do �rupo Divina Pro- des Dantas e mais os

doutrinaria e de orientação cias e comentários reflete partido junto ao Juizo qual, devido seus muito& vIdenCla e tambem por. srs. Altino Pereira cole

no tocante a05 problemas. vivamente o que de mais eleitoral da.17. zona Oa afazeres, já agora tambem um, aluno do Ginàsio São tor Federal. Jose' 'Gaya,
municipais.. importante ocorreu, dentro raguá do Sul), o sr. dr. na gerencia da agencia LUlZ., 'col,etor Estadual. Irmão

Assinam colaborações, do perioao a que corres- Hercilio Pedro da Luz, do Banco do Vale do Ita· Apos, usou da palavra Ernesto José Diretor do

a respeito de temas d� ponde este numero, no advogado, residente nes,ta jai, não dispunha de tem. o sr. Dr. João Marcori- Ginásio São Luiz 'e Eri-

grande atualidade, os Srs. terreno das realizações cidade. po para esse fim. d�s �e Mattos, Juiz de co BIosfeld.

M. A. Teixeira de Freitas, municipalistas. , DIreItO{ da Comarca, queAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



H�ISTRij �IVll
Irene P. Günther Oficial do
Registro' Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

, Brasil.
Faz saber que c?mparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

aíim de se habilitarem para
casai-se:

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO-
.OVEIS.

'

....i ..

f. UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MILlI. E PARA A RAÇA, CO'MO
I.IM BOM, AUXILIAR NO TRATA.
MENTO DtssE GRANDEFLAG'ELO
, USE o

ii
::

:: Dp. Renat;o 1IVà118:' II
II MÉDICO li!

Proibição " CIRURGIA GERAL :E ESPECIALIZADA II
Proíbo terminantemen- ii OIT! CUiSOS de ÁaperfeiçoamentQ po

, II
t8 a entrada ..ia pessoas i: Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li
em �eu ferre�o, sem mi- li Doenças de Senhoras - Partos - Clin�ça li
nha l�cenç�, afim d� es.. ii Geral de Adultos e Cr\ançfls� II

Etragar a� Plan,t�Çõ:s'8 49, r,l o"'ll&io
•

R<oide,n1�LeFõJêdoN�a,tr,ef,e,
itU

..
ra Munic(pal; Iiistr�Q *�pacu, 7-., I Jaragu4 do. Sul, - Sta. �a'flr,..a I

WALTER BARTEL!, .,

\' ,

Ele, brasileiro, solteiro, !,i!!IEl!-�.==;mI!iiiiiEES!IlIBliiEEi!_:j===li :t!5!li!!!� � A_,.....,......�

domicJljado e residente IF "b
-

_,..

. Inesie distrito, em Ribeirão -' ", res . (se,zoes" M�lárIas,
das Pedras, filho de : Ger- � � �mpaludlsmo .

mano Karsten e de Minna, Maleitas, Tremedeira

Rödel Karsten.
'

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

Ela, brasileira! .s.olleira,:: " Capsu las' Antl·sesonícaslavradora, domtcíllade e '

,

residente nesre dlstrlto, em J ,

M ., I. ,"
Ribeirão das Pedras, tilha Inancora '

.�

de Emiljo. Rüdiger
.

e de Em TJ)das as Boas Farmacias -

Clara Rüdíger. I' IEdital n. 2 617, d� 8.9-949 =-_
É um prod.uto dos Laboratorio� MINANCORA

Alfonso Mattlas e I -.Tomville Sta. Catarinã-
Edital n. de 610, 31-8-949 Alzira Murara i:,_:=I!!i!i!!E=i! lEEll_I!5!i!'i!!i5iiEEl5i5li!ã!!91_ U"3�.............o(!(jj;)oy_'_"'o(fJ(;i)oo".<......'_'��"4)..........a'J�_�r::-J

Herbert Adolpho Hille e Ele, brasileiro, solteiro,
Elisabetha Weller motorista, domlcíllado e

Ele, brasileiro, solteiro, residente nesta' cidade, _ á
operário, domiciliado e re- rua C�1. Emilio Iourden,
sídente na cidade de Blu- "filho de Oscar Methlas e

menau, filho de Adojpho de Martha Buegér.
Augusto Hille e de Martha Ela, braslleíra, solteira,
Guilhermina Hille.· funcionária publica, doml-

, Ela, braeíleíra, solteira, ciliada e residente nesta

domestica, domiciliada e cidade, a rua Presidente
residente neste distrito, em Epltaclo Pessoa, filha de
Garibaldi, filha de Jacob Alberto Murara e de Ma-
Weiler e -de Paulina Blö:' riana Schiochet. _ _ _.._1 -

dorn Weiler. �··I'===:I_I!===I'==='llIIIIII!I!l'_II_II-:;_, _.!_..nmsh"
E h

;__,.I�I_I__II_.IJ&iiiiiII IiiiiliiiiiiiN_'�liiii�IiiiiiIiIiiiiIIII�IiiiiIiIii:
para que c egue ao co- ,

.'

,

IEdital n. 2.611 de 1"-9-949 nhecimento de todos.rnandeí '-1'11· A -t e n ,ç ã o'· ',-,

Leopoldo Friedel e passar o presente edital que '. ,. '

_

."

I' Vermifuga suave e de pronto
Alvera Reinke será publicado pela impren- -11"1 .

,

"

'.
. _.

efeito Dispensa purgante e dieta!
Ele, brasileiro, solteiro, sa. e em cartório ond� ser� "'"

Reabriu a Casa de Saude e MaterIpdade, SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
lavrador, domiciliado e re- ,.afIxado durante IS dUS., SI III .' _ Dr. Kiefer sob a direção do iii ME o n. 1, 2, s. e 4

'

sldente rieste distrito, em alguem souber de algum im- _! ,- I Proteja a saúde de s�us filhos- e a sua própria!

,g�:t::oFt;i���f,�fià�o I�: t��ik:i�. acuse-o para os

�I Dr. francisco Antonio Piccioni I
Evitará muita� doen;::neâiJs°upará dinheiro em

Friede!.' ..

II III Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!
Ela, brasileira, solteíra, IRENE PEDRI GUNTHER MÉDICO III MI"!"CORA h h

lavradora, domiciliada e Oficial 11 Formedo pela Faculdade de Medicina da I- E um p;od"uto àotaÍ.:b�r:��ri�! i�[;;ancora
rllehSiddente nesre distrhito, em ,J....-__ ..,..,.,

�IR'll�'5 I
Universidade de São Paulo. O I N V I L L E �--

me a Figueira, fi] a de ,,---------------------

Brnesto Reinke e de OUi-
.

. .'
Ex-semi-interno do Hos�ital das Clinica!l' e Santa Casa de --

Ha Reinke. Misericordia de São Paulo

I
'

Bdital n. 2.612, de 5-9-949 HEßlOftRdl085 CLiNICA GERAL- CIRURGIA II � � � II M I LHÕES
Oswaldo Steilein e -- Partos » Doenças de Senhoras, H,omens - Moléstias internas

iii
ii�· E!: � !l

I Pbaula Fiedler .lIIrtus m D::!���as�e�:�:�� Sí�li:a�ãDo�n�!�ôn;:��r;a!'i_got:e�ç�da II I! � ê. � II
E e, rasileiro, solteiro, .,., J I p.éle em geral, Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos. I iI 9. ?

...
ii

comerciário, domlcílíado e :: II:I�, l.
. ii

rI'esidente nheste dísrríro, em
'

E,S,PECIALlST,A.
EM

MOL.�STIAS
DE CRIANÇAS.

III .; � � ,. I'!I"repocuzín o, filho de Iosé
-I'GUARAMIRIM \

'._: SANTA CATARINA ,... �
Steilein e' de Elisabethã I ii � t:=' IIIIIÍ .... i:

SteindeI Steilein.
I ATEN.DE." CHAMA.D_OS A, QUALQ.UE_ R� HORA !! �. 8. .. N II

ela, brasHeira, solteira, ii ..... o � i!

domestica, domiciliada e !III......I_............ I 5 ! ii !l�_1' 'I ii 1lE!!!1IiIEi" -- li 53' 3 e O
li

�i��.���i�:,�::t�? � �om�r�iallt'l. =?���:�:=���:ê�==�:1 I! t ; � ltJ II
� Edital n.2613, de 5-9.949 Escrituração Mercaij- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS, II � J ; ! II

Gerhard Voelz e iii. Contabilidade - CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPIOAIS, E • ii O) 1.>:)' '-' li
Irmgard Kock Registo de Firmas -

.

DOENÇAS DA PÉLE. ii I 6 � ii

Ele, brasileiro, solteiro. Defezas Fiscais·, _ Eletr,l'c'ldade Médl'ca _ ii 'H I ...., 1.1.comerciario, damiciliado e
.

ii (t)' ":'3
",

residente nesta cidade, á Contratos - Naturali- Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio H :: � ;a. lirua !Jresidente Epitácio sações - Cobranças- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho ii to:) eo ii

P,e.ssoa, filho de Ida Voelz. Serviços Comerciais ii 1J>.
.

::

-R.AldS X_
'Ela, brasileira,' solteira, em g�ral.

domesrlca, 'domiciliada e

'

Diretor· Médieo do Hospital "São José'
reSidente nes'te distrito, à

--

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
estrada Nova, filha de Mi· Segurosguel Koch e de Therezia
Koch. '�'YPIRANGA"
Edital n. 2;614, de 5-9·949
,

Max Schneider e

Cecilia Wendorf
Ele, brasileiro, solteiro,

seleiro, domiciliado e resi
dente nesta' cidade, á rua

Marechal Deodoro da Fon
seCd, filho de Osc�r
Schneider.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrit�, em
Rio Cerro, filhá de Ricar�
do Wendorff e de Elsa
Moeller Wendorff.

Edital n. 2.615, de 6-9-949
Antonio Arnoldo de Araujo
e Anilda Gonçalves de

Araujo
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domh"liado e re

sidente neste distrito, em,

Itapecusinho, filho de José
Oonçalves de Araujo e de
�delina Gonçalves de A-
llilUjO. I

, Ela, brasileira, solteira,
l'avrador�, domiciliada e
llesidente neste distrito, em
Tres Rios do Norte; filha
de Benjamim Gonçalves
de Araujo e cte i\guida
Moreira de Ara��o,
aditai n .. 2616, de .6:9-949
.Alfredo Carlos H. Karsten
�' e Walli Rödi�er

'

A SIFII.IS SE APRESENTA SOB
I1\IOMERM�. TAlS CG4ltG:

REU-MATISMO
ESC64ÓFULA'S
ESPINMAa
"laTULAS
kCEAAS
ECZEMA,S
FERIDAS
'CARTAOS
MANCI"tAS

ti ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 7,' ANOS
V�NDE·SE EM rôoA P'ARTIL

o PIA - 11:9':'49 -

- fraqueza nervosa e (sDltamento frsicu -
(ASTISIl NO HOIIEM E IA MULHEB)

A quem solicitar, será; enviado pelo correio a

fnteressante obra do Dr. LOPES F�RREIRA:
«.ASTISIA �EXUAf.» :..... Trata�;hto' �UDicO(' e Dlétlco.
Junte, ao pedido Cr$ 10,00' pare as despezas

dirigindo-se a F. S. NEVES.
, .

Caixa' Postal, 2398 '_ Rio de janeiro - Brasil

��wmam���mmmm��_�.�

Dr. Arquimedes
_

Dantas
,.. ,,)

••••G... ' ,.r " .

Dr.. Waldamiro Mazurach·en
Ruà 'Marechal Deodoro da 'Fonseca, 343

., O ,ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

. .: LOMBRIGUEIRA MINANCOßA"
,.

. '

e.SA 81 I.'BE.
Rua Mal.. Eloriano n. 152 - JÀRAGUA

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos

_

Diathermia Ondas curfas e Ultra-curtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

DE PESSOAS ltM USADO COM
aoM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO
•

>

ELIXIR 914
A SlflU$ ATACA TODO. O 086A.'S",0,
O Ficaelo, o Baço, o Coração, O

E.tom_co, o. Pulmõe.; a Pele
, Produz Dor•• no. 0."0., Raurna..

tlamo. Cecu.'ra. Queda do Cabe
- lo' Anemia.. Abortos:

Ccnsultg o mêd'lco
.tome,o popglar depurativo

EL'IXIR' 914
Inofensivo ao ercaaiamo. Alracia.
.al como um licôr. Aprovado co�'
mo auxilIar no tr_t2manto da SI·
FILIS. REUMATISMO da mes
ma origem, paio D_ N. S. P.

:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::;::::::
:::::::::::0::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=�:::::::::-.:::::::::::::

:1
CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, li

moderna e primorosamente instalada do li
A ii

DR. SAD,A.LL AMIN II
CONJUNTO DB APARBLHOS MODERNOS, UNICO NOS ii

B.STADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ I!
«Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

_ ...inv.ll. - jj

CASA DAStTINTAS

ClinicD de OI�os, 'Ouvidas, nariz,. finrlanto
D r_ A ...íni. TaVar8!!i

Prolessor· �.catedratico de Biologia do lostiuto de Educação. de f.lorianópolis
Ex·Chefe .os serviços clinicas e clrurglcos da espeçlalldade no

Hospital de Caridade de Iflorianópolls,
Assistente do professor David SansOß. no Rio de Janeiro.

ex.lnterno por. concurso, da Assistencia Pública do Rfo de Janeiro

I
Formado pela, Facul,dade de Medicina da

Universidade do Rio de janeiro
BL U ME NAU

'

STA. C�TARINA

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXetTO, 54-58

(SOBRADO aHa WAGNER) I
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a:Oleo, e em Pó, Alvaiélde, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para -Soalho, Massa para janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinviIle,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

" "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FREFEITURA MUNICI-
I �"g������������:rIi'1l�

PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

CAIXA POSTAL, 11

V· t d Cid d JARAGUÁ DO SUL - S. Uma cachorra de pe-
. IS as a I a e lo cinza escuro, quem
Vende-se na Gráfica souber do paradeiro da

Avenida Ltda.. _
'

mesma é
�obsequio co·

,

municar ao dono Sr.

F��:
i 'FU!�!�2�!!fe�!r!.;o�!1935 Appendiz
� DEPENDENCIAS EM:

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00 Para escritório, '

[4 Araranguá
RBSBRVAS CR$ 22. 343.244. 40 Procura-se

Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque, José M. Mueler & Cia. LIda.

I Braço do Norte Ruà CeI. Emilio Jourdan 115
Caçador .'

,

Canoinhas '

End. felegrafico "INCO"
Concordia

'

C· Po t I 65 T I f 7"
Cresciuma

,'alxa os a ,
- e e one, o

Cur!t!ba Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran-

,Ccuntbl�amlos, ças, descontos, empiestimos, tlnanciamentos mediante cau-
ami Ire a

d
.

1
•.

Campos Novos ção e titu os comer-nars, passes, etc.,

Cflhapeco _

I'
Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:

onanopo IS

O�spar 4 Uisposiçlo, - SEM, LIMITE, com retiradas
Iblrn.ma , _.

lívres, juros 2° /0 a/a.
:r:;���nga «- �IMITADA, até e-s 200.000,00,

Jaraguá do Su' Juros 3°1° a/a.
Joaçab�.., «j.- .LIMITADA PARA PARTICULARES,

I
JoinvilIe, �

até limite de

.

e-s 100.000,00,
t:g�:a juros 4% a/a.
M:fra « - LIMITADA ESPECIAL, até
Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% a/a

I
Piratuba

.-
NOTA: na modalidade "Limitada Especial"

Porto Umao f d d
.

d C Q

Rio de Janeiro
as re Ira as

,

e mais e r�
Rio Negrinho ' 10.000,00, so podem ser feitas me-

Rio do Sul diante um avlso previo de 10 días.

IS. franc!sco do Sul Com Aviso de 60 dies - Sem limite, juros 5% a/a.
S. JoaquIm « « «90« -« « «5 1/2°1 a/a
Taíé

10 •

Tijucas' « <� «120« -« « « 6% a/a. Del uma moça, com

I
Tubarão Prazo FIXO de 1 ano -.«

« « 6%

a/.a·1
bastante pratica como sei-

Tangará Depositos Populares, juros 5% a/a. contere.
Urussanga

'

Pode á c h bít
Videira' NOTA: ne�ta c,?ntà, 's,ó .se permitirá retiradas sema- a famBia deo-u� �:: �i��

I
nais, are o rnaxirno de e-s 5.000,00.

Ilores.ABRA UMA CONTA NO ·"1 N o O" J E PAGUE COM CH&QUE Derjlam-se á Manoel F.

���_��. ��s����a S. A. em Itapo-

Forminhas para Doces
todos os tipos e tamanhs
V. S. encontrará na

Sociedade Grafic. Avenida. Lida.
I Cure seus males � poupe seu111------------------_

,

'bom dinheiro comprando aa

- P�_@!@)@Y@)@!@)@!@)�@!@)@!®®'i�®f@)®!@)®�, FARMÁCIA NOVA

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriado.s � d� ROBQTO M. HOBST DE I R I NEU PETERS

;, TODAS AS MOLESTIA.S DO ,ßPHRflHO RlSPIRßIÓHIO 1 t��: :�!��eed�f::��r.s!��ti��ti· Jar�guá do Snl- Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

; 1
gos a preços vantal·sos. E'

Encontram alivio imediato com O uso do
scnturação, Mercantil, Escrituras Atrasadas

.

.

• • Rua Mal. Deodoro" 30 - Jaragua Registro de Firmas, Defesas Fiscais.
'

�. .• I n e. O m p á.. P, a v e 1
I.

'
C�ntratos. Naturaliz�ç?es, Cobranças, Serviços

(@
�

ComercIaIs em Geral. í

�. P�IIOrill d�, ' Hngleo P�lol�m� � -,,S--o-dlao-ss-po-rs'-tF-I.pu-ot-esb-O-el-tt-Oa'_'
Seção T��n��!:t� �����i�:se ��!��:����is.e de

(@ @) Seguros - "Cia. de Seguros Gerais do Brasil",

@) O PEITORALMAIS CONH.ßç�O .NO BRA.SIL @) manhos V;S. encontra na, Fogo, Acidentes do 'Trabalho '

�@.i.®®i®®.i®�@l®®.i®�-�®.i®@!®@l®@)i Casa Real. "

.. '.'S.e.g.ur.os_pe.s.so.a�is!!le.tc•._".'__..
'_

, I

De ordem do Sr,
Prefeito, Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o

I corrente
mês de Setembro ar
recada-se na 'I'esou-.
ráfia da' Prefeitura'
Municipal de Jara
guä dó' Sul e' ri'a
Intendencia de 'Co
rupã, o Imposto s/
'INDUSTRIAS E PftOFISSOES'
2°. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento/no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa 'de 10%
sobro o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
6 de 9 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

����������������ffJf"" .�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::'''.
ii ii

rC�4Zjli5J6l'sePa?ez t#C::I', I! Correio do Povo I!
cA L ç A DOS , II Bua MI. Deodoro N. 136 II

I R G O
:. Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ..

. 'ii JA����.?�n�UL !I
�ã� �s m�ln�r�s 6 mais �arat�s II AS��TlJ�,��AL II

,:1 .:

n GERaNTE li
II PanUno Pedri ii
II ::

\!:. OH )j
. '

Bar 'e Restaurante E X PR E'S SO
\

de

&o...z_. 4 Rossi
Indo a JQinvill� não se esqueça de visitar o

«Bar e Restlmrante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e proxlmo

á Rua do Principe.
Lá V. Só encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar.
- ,

Declaração
Eu abaixo assino, AI·

fredo Prankowiak, casado,
residente em Corupé, de
claro por meio deste jor
nal, serem injustas aI:!

palavras que proferi con
tra a sra. Marhilde Schütze,
e, pelo que peço as devi
das, desculpas à ela e aos

vizinhos.

Corupa, 18/8/1949

DESAPARECEU

Agradecimento
Com o mais profundo pezar comuni

camos a todos nossos parentes, amigos e

conhecidos que faleceu no dla 18 "de Agosto,
com a idade de 38 anos, o 'nosso querido
pae, irmão e cunhado

.

�RobertQ Horst
Agradecemos a todos que nos consola

ram rieste duro golpe, , que enviaram flores,
coroas e acompanharam o falecido até sua

última morada. Especialmente agradecemos ao
Rev. Pastor

.....Waidner. pelas palavras consola
doras proferidas em casa e no cemiterio..

Agradecemos também ao Dr. Renato
Walter pelo seu esforço clinico.

Jaraguá do Sul, 30. 'te Agosto de 1949�

Vvo. Roberto Horst e Familia

t ����.d���:!�?menl.
consternada, comunica aos seus parentes, ami
gos e conhecidos, o falecimento de seu que
rido esposo, pai, sogro, avô e filho,

Martim Stahl
ocorrido c!ia 4 de Setembro, com a

de de 63 anos. A familia enlutada vem exter

nar, por este meio, os seus sinceros agrade
cimentos a todas as pessoas que enviaram co

roas, flôres- e acompanharam o falecido a sua

ultima morada, agradecem tambem aos Drs.
Renato Walter e Waldemiro Mazurechen pelos
esforços clinicos díspendldos no seu trata
mento da mesma forma as Reverendas Irmãs
do Hospital e ao Rev. Padre Alberto, pelas
consoladoras palavras proferidas.

Ieragué do, Sul, 6/9/49
Pamilia S t a h I

t ��d�S���:��:�ecld08
damos por êste intermédio, a triste noticia,
que,' em data de 22/8/,49, faleceu a senhore

Rosa .Po r n do rf'e r
Robert Pomõorier
Franz Kubin

t Alt.! ����d���!!filek.nnlen hier-
durch die traurige Mlttellungj dass am 22/8/49
Frau Rosa Porndorfer

in die Ewigkeit abgerufen wurde:

Robert Pornõorter
�

Franz Kubin
Alto R_iQ Dollmann 2!'i,8,45

Para Doces
e Bolos

Hlbuns para fotografias,
capa de madeira e de

couro V. S. encontrará
na Gasa Real. .

PRODUTOS DA.:

llIDldlllll§trna de Calicado§
G(())§c)ln Irmãos §: Ao

PRO�BIÇAO
Proibo terminantemente
a entrada de qualquer
pessôa, em meu terreno,
sem minha licença.
Ilha da Figueira, 17/8/49.

Emilio Gaedke

:� •••••••••••••�•••••;. ••••••••••�••••••••y.;.

IGelo?
·
·

: .

�Bebidas Boss Lida•.
· .

· .

· .

· .

:
.

.__.", w " " .. ", ft ,. " " " ,e

precisa-se

Usem pratos de papelão. ----. _

São pratícos e higienicos
Encontram·se .na

SOCo ,Gr.fica Avenida Lida.
Av. Getulio Vergas, 350.

Escritorio de Contabilidade

COIIII CISPI,
QUEDI DOS CI·

éu!)s f DEMAIS

AtECCOES DO

CDIrRO CAsnUDO.
';'j',O'NI2d CAPIL'AR
POR EXCElfNCIA

EnJenho RAU
, .

oferece
Batata pera semente

(Pflanzkatoffeln).
Procure estas sementes

, hoje mesmo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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otejo futebolistico ,entre

e Banearios
.

m1PCI-�Clo-"''CraEtD1eAElI�''�AIo'L'l r·G·.;:;.�tI!2.·1

as equipes de-Imprenea-Badle

ARTUR MOLL�� _.

Gerente: PAULINO PEDRI, Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda,
CAIXA POSTAL, 19 Admínlstração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXX JARAGUA DO SUL - Domingo, 11 de Setembro de 1949 - SANTA CATARINA

Enlace L U I Z A - R U"O I PC'rova iclistica 7 de
'ara prisão d, ventre

Conrralrarn nupclas em

�ata de 3 de Setembro, os 5 E.TEM. B RO
Declaração necessarla

Jovens Rudi Bruns e Luí-
za Kopsch, Ele é filho de

Eu abaixo assinado Urbano Gaudenclo ne Fon-

Ernesto Brune e de Emma Grande era a espectettva que reinou em torno s�ca, solteir�, b.rasileiro, lavrador, domiciliado e re

Horst ßruns. Ela é, filha da Prova Clcllstica 7 de Setembro. Desde 'cedo o
sídente no dlstrlrro de Corupá -

a estrada Caminho

dileta do er, Emillo Kopsch publico pro,:urava seu lugar para assistir a grande Pequeno, declaro pelo presente que tendo em vinte

e de sua esposa Amalia prova. A salda dos ciclistas foi deda preclsernerite
nove de Agosto do corrente ano, provocado desor

Junge.
.

as 9, 55 horas, em frente ao Ginásio São Luiz; A
dens no hotel Rudolfo ôchraurh, a sede do distrito,

O ato religioso foi ce-
corrida foi ven.cida pelo jovem Heitor pereira, que

onde se encontrava o snr. João ôruy, comerciante a

lebrado na igreja evangé- destacou-se brilhantemente, impondo-se de tel manel-
estrada ßomplandr e exercendo as funções de Ins ..

lica as 16 horas, o que ra, q�e conservou a liderança desde a primeira até pect.o! de qu,:"teirão, e ameaçando exrermtner toda a

foi feito pelo Pastor Waid- ai ultl!ßa volta. Dez seriam as voltas que os ciclistas famll!a de ,loao e José ôruy; que nesta data �prome:'

ner,
deveriam fazer, o que nem por todos foi feito visto

to �a.o mais fazer povocações ameaçando a vida da

Aos nubentes, "Correio que diversos concurrentes desistiram, já ao c�mple- Iamllla ôruy, pois reconheço que a família ôruy, é I

do do Povo" apresenta ter a terceira volra,
.

honrada e cumpridora de seus deveres, retirando'

sinceros votos de felici- Os primeiros colocados foram os seguintes: portanto qualquer ameaça feita, e que me sujeito se

dades. , 1�. lu�a� Heitor Pereira do Baependí. 2G. lugar Anto-
novamente cometer a falta, es penalidades da .lel,

mo Víeíra do Baependi. 3°. lugar Rolando Dornbcuh Que declaro mals Que naquele dia acheve-me

do Acarai. 4°. lugal! Eduardo Mens do Acerat. Ao u� pouco embr.iagado, mas estava com o juizo per

vencedor da prova os parabéns do "Correio do Po- feito, tendo sebldo o que dissera.

Ontem na sala das au- vo", pelo exito alcançado.
Pois, desta data em diante me obrigarei res-

dlenclas realísarem-se os
pei!ar, a fam!li� ôruy, e atender aos apelos da's au-

seguintes casamentos,
rortdades, suleltando-me como já disse as penallda-

Pedro Espindola com a M' ·

t
• d G R

des da lei.

senhorita Rosa Mailha de
lOIS erlo a uerra 5.

,
egião Militar Corupã, 2 de Setembro de 1949.

Vailate. QuiJiano Freiher- Diretoria de Recrutamento
URBANO GAUDENCIO DA FONSECA.

ger com a, senhorita San-
tina Chiodini. José Tecil- I6a. Circunscrição de' Recrutamento
da e Maria Vieira da Ro- Junta de Alistamento Milit�r de Jaraguâ do Sul
sa.

-Hoje aniversaria-se a

interessante menina Lili
filhinha �o sr. Germano
Althoff, diretor gerente da
Empresa de Transportes
Frenzel S. A. Na mesma

data a gentil senhonte
Elvira Gaulke, filha do sr.

Vitor Gaulke, comerciante
nesta cidade
-Amanhã faz anos a

exma.sra.Hllda Hufenuess
ler, esposa do sr, Rodolfo
Hufenuessler, diretor das
Induetrlas Reunidas Iara
guá S. A.
A aniversariante, dama

de grande destaque social
em n08SO meio, a qual
apresentamos os nossoe
sinceros cumprimentos.
-Amanhã aniversaria

se ainda o jovem Alvaro,
filho do nosso assinante
sr, Affonso Nicoluzzi
- Dia 15 faz anos a srta.

Use Mey, filha do respeita
vel casal Leo e Frida
Mey.
- Dia 14 o sr, Rudolfo

Ehlert e o sr. Reinaldo
Soares lr., atualmente co
mo, chefe das oflclnas Com a idade de 65
na Redação do dlarío anos, faleceu dia 5 nesta

"Paraná - Jornal" de Lon- cidade o sr. Martim Stahl
drina. que ha ternpos estava en-

Dia 15 transöorre a da- I fermo no hospítal S. José
ta natalícia o jovem WH- O extinto era comerciante
80n Luz eWaldemar Gumz, por longos anos nesta ci�
comerciante em' Irapocusl- dade e residia a Estrada
nho. Iaragué, deixando viúva
-.Dia 16 antveréarla-se a sra. Dna. Petronilha

o sr. Albano Lyra, resi· Col1i. e os c seguintes fi
dente em Guaramirim. lhos, Hildegar'd, casada
-Dia 17 a menina Ivo- com o sr. Eugenio Wen

ne, fiJhinha do sr. Leopol- sersky. Paula casada com

do Reiner, fundador da o sr. Horácio Rubini. AI- Illr����������������'�IIII=Sociedade Grafica Aveni- fredo com a sra. Mathilde ::...
=

da. Ballock. Cecilia, casada {(" .....�
. ...;::: :::�...

A todos os anlversa- com G sr. Leopoldo Oh- H P ii lOo�ol�o VarQton ii
K

ii
riantes, "Correio do Po- de. Lili, casada com o sr. ii ii lJ II � 0, lJ li II
vo" deseja as' melhores Arno Müller. Erna casada li H II II

felicidades e, sinceros pa-I com o sr. Caio Rosella e ii

On
PROPSRTÃBIO .I.:I..:A .::!I..:

rabens. Leopoldo, Eugenio e II ii
IAf I'

.... Rúa Marechal Deodoro, N. 158

U
.- •

onso so teiros. ii ii
ii

R
i!

RlaO - Glelow - BraunsburO,er A
.

enlutada ,familia, ii ii II ti
Realisou-se ontem o en-

"CorreIo do Povo' apre- iiS ii ::

S
II

lace ma.tr�monial do sr.
senta os seus mais sen ti- ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

ii ii

Willy Gielow, comerciante do� pesames. 1:111.' �:�.
ii li

SITO DE LUBRIFICANTES, ii T ii
nesta cidade. sendo viuvo

.
. I

iiT li! ii ii
filho do sr. Hermann Gie- II :i

COMBUSTIVEL E ACES- ii :.

low e de Ida Gielow com pastas Escolares de to- li ii SORIOS, LUBRI-
�i

E
:j

a senhorita Edelthrauth dos os tipos e "�ma- ii ii II !i
Asta Thec1a Brauhsburger, nhoB, V. S. encontrará na I!O ii FICAÇAO CARGA DE ii

N
ii

filha do sr. Bruno Brauns- CASA REAL i'l' II BATERIAS E VULGANIZAÇÃO li ii
burger ce de Frida Bürger. II ii DE PNEUS. ii li

\ "Correio do Povo", de- \�:::::::::::::$1 \\. )J
•••••••••••••;}>

seja-lhes muitas felicida-I'sacos de Papel?
des. Na Soco Grafica Avenida

Peço o comparecimento urgente dos cidadãos

abaixo, afim de legalizarem sua situação MiJitar den
tro do prazo <Je 15 dies.

�Iberto AI�an Krutzsch, Edmundo Bayer, Erick
Kressln, Arno Kiemarm, Konrad Friedrich Adolf Mund
Bernardo'Rickert, José David Travesso, Frederié�
Muller, Estanislau Pietzik, Genesto SHverio Alfonso'
Irner, João Wasch, José Correia, Aluisio Ca�valho de

Oliveira, Paulo Bertholdo Alfredo Hornburg. Rudol

fho. Paulo Müller, José Manoel Santos, Willy Voigt
lunlor, Ludgero Tepassé.

.

)aragüá do Sul, 5 de Setembro de 1949

W,ALDEMAR GRUBBA
Presidente da J. A. M.

Locais
ANIYERSAR>lOS

Casamentos

falecimento

OI
•

·PARA fERtDAS,
E C Z E M A S,
INflAMAC,ÖES.
COCEIRAS,
FRaEIRAS,
ESPINHAS" ETC.

N°.l.558,

MALES DO
'FlGÀD,O

Phylobll normaliza e
funcionamento do figa.
do, combate as cólicas,
cor.rlgindo a pnsão de
ventre e as funções in
testinais.Remédio vege
tal em gõtas;' Tome 20

gÖ�8. li vezes ao dia.

.flin60/l7 u'e fllo/idaele
fERMENTO . (ffoi��
BAUNILHA ; �(PÓS PARA 'pUDINS "';' �

,/I.·'nléflridade
mordI doJ Jeul'
criadorll./ deve-Je � +

a replfltJçol> do. marca �!,.....
que e a garanlio doI J:!"

Ó {
:-:

on
.

flpdtitol MEDEIROS

La'zzaris
Loja e

EXPOSiÇãO:.
Fabrica:

Aven. Getulio Vargas, 79 Rua DomiDgos da lova sln
J , R 1 G U Á D O � U L -1- S 11T' ClT A R II A
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(Ü) '§ab21.0 (Marca Registrada)
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Virgem �specialidade
dIa CllA� WEIllEt llNIDH(J§1[lllAl = J01IDllnlilie

não deve faltar eb casa alguma!

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregadl com biW UI:

Tosse.
R.,fri.dOl
Bronquites
Etcrofulol.
-CGftvalcscençes

VINHO CREOSOTADO
t__ DE SA(JDIE.

na

Gráfica Avenida Ltda.

Lapis C R ß Y O n Bolas pr. Futebol to·
dos os tipos e ta

manhos V.S. encontra na

Casa Real.
'

9-sÃ���RCf",
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


