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2 Tudo lern poucas palavras

Em uma das suas ulti

mas sessões aCamara
Municipal aprovou um

voto de congratulações
pela nomeação do ilu�
tre cátarinense Dr. LUIz
Gallotti para Mini�tro do

Supremo Tribunal Fede-
ral.

.

A indicação partiu do

vereador udenista SDr.

João Lucio da Costa e

foi aprovada por unani
midade de votos.

ANO XXX - JARAGUA DO SUL - Domingo, Outubro -de 1949 - Sta. Catarina N.1.562

2 cabeças, 4 braços, 4 pern
bocas quel comíem vorazm - A Russia propõe - Assaltada a séde

, tratado. de paz com a d? PSD em Andara! no

Nasceu uma criança monstro, que abalou' os se
-

es Alemanha. RIO.
Esperam a proela- l

.

O �O Povo sertanej o acorreu aols milhares à localidade de lexas - ci';e�o:u�e���c��n���: ::��:�n��vorf�::f.° UiuUI HilI OU rlWI
As ladainhas Sucediam. -se dia e noite - Os nomes do cachor- mo esotaddual.t d J ran- __ Em média regist.am- Dia 6 do corrente, ás

d t " ti d"
.

d d h iatur
- epu a o u

h f 1 estaros O a ,eu cas iga o, pai a me on a cria ur
dí Pi es da Cámara Fe- se quatro nascimentos 22,30 oras, a eceu LUiza

O aconrécímenro em d d f '1' d duas bocas qu d�ral rdenuncíou á Mesa por dip. em Joinvile.
,

cidade, a sra: dnad· J-o por to a arm Ia a
ue teria sido ameaçàdo _ Fogem das persi- Doubrawa, viuva e oao

breve acendeu o pânico parturiente, mulher .do
Conversão em assa

q
or um irmão do galo guíções comunistas na ,Doubraw�, sendo natural

no sertão do Rio Grande camponês Antonio Leite, P,
d B ít

. Europa da Austrta.
de Norte. Difundido com o "renegado" como o ba- O povo a rorízado DU�V:� f�CO � o'roble'"- __ Dia 5 de Novembro À ext�nta cont�va,. 87
velocidade, em pouco tisou a gente do sertão. com o nascímê de tão � rva ma·teP , será comemorado em to- anos de Idade, deixando
rem p'o os rum tOt d

.

d ma oae· ,

d
. . Iílhosores ex ra- par o ecorreu nor- disforme criatu ha., e-

_ Es erado em Nova do pais o OentenArio o os se�umt�s
.

I .•
vasavam da fronteira do mal, sem qualquer íncí- pole de otar e conjunto Orleanl o embaixador nascimento de Ruy Bar- Clementma, residente
Estado e perdiam-se no dente, !Das e!" pouco e executar as fé> as mais bosa. em Mafra. e casada com

interior enchendo de es- tempo, � medida que a 'dlftcele de penit cia, se-
do BraS!l. 'e loco. _ Volantes joinvilen- José Guvsky falecido.

panto, mêdo e admiração criança ta aparecendo, as guiu em romerí entoan- f
Au o:o;���ia para ses correrão em S. Pau- Maria, casada com Fran-

o povo reiigioso. No re- pessoas que assistiam fo- do hinos sacro o sertão mOBlva�1 a
110. cisco Kogus tambem Ia-

moto recanto sertanejo, os ram assaltados de incri- com destino, a ão José o rasi . lecldo, Max Doubrawa ce-

diálagos exclamativos tra- vel pavor, abandonando da Penha loc dade de l sedo com Helena Grabe.
duziam o sentido profun- ás carreiras o local e del- Flexas e' para onde se-

Notas ,& N-oticías Amalta Doubraw� Stueber
dernente mlsnco que a xando a mãe entregue a guíu, posterio enre, o casada com. AlOlS Stue-

impressionante aberração proprla sorte. Depois, os cadaver daquel ser ex- ber, comerciante nesta ci-

causara na gente humil- meís corajosos foram to- traordlnarlo. sabe a causa do fogo, dade. Wald-emar Doubra-
de: mando chegada, de man- Lá oe lncred os arre- Em Mafra 9correu trä-

'1 wa casado com Amanda

-: Você já soube do sinho , . , e. fazendo o si- pendidos, fazia ,nia para gico ac?nte�lInento. Ro- f��i::s��I�i:�:j:rn��� Dornbuch. ElIy
..

casada

castigo? nel da cruz ou empunhan- o conflsstonerl e o pa- tJa MarIa, filha d; sr.
nacionais. Não houve ví- com Emíllo Piazera, fale-

- Que castigo? Conta do crucifixos, voltaram a dre da zona,
.

o como José de Barros e a sra. timas a lamentar sendo cido. Adélia casada com

logo! dar assistencia á esposa um sento abe çoava o Helena de �arros,. brín- t Artur Müller, deputado da
- A mulher do Anto- de Antonio Leite.. A mãe, povo e' sulp cava de �ava no quíntal d� ca:a, �fa�s o:ã!����l��a.:!!s�- Assembleia Legislativa do

nio Leite, aquele ateu da- t�ansida de dores, nem agua benta o corpinho Junto com dOIS um v�: -x _ Est�do. João Doubrawa

nado, teve um menino de SIquer desconfIava. de ser I indefenivel da c tença, menores. Perto �:ha- Dia 2 realisou-se na Iunlor cas�do com Dulce

duas cabeças, a moda co- medonho que enviara ao ôeguíu-se a ls o o enter- um poço,.�ue:,e M cidade de Tangará Mu- Gorgot. Erlco casado com
bra. Só pode ter sido !Dundo, _muito. menos da ro, que soment parte da V!! A memn.a ?�a :� nici io de TangarA, a Otilia Pereira. Pau.la ca

castigo lá de cima, pois Impressao temvel de que multidão aco panhou, na apro�mou se
d _ sOlebidade de posse nos sada com Hans Wlele fa·

o maldito descrê de Nos-
.

ficj:lra presa as p�ssoas pois grande maioria tive- mesmo, ca!rdo nele
t
u

seus cargos eletivos cu- leddo.
so Senhor, tem pacto com de casa. ra' receia de fa.ze-lo, mes- m� altura

t eh16 ?DelroOsS' jo mandato é resultante A todas as familias enlu-
d'ab e a'nda bot no

.

t'Di t tendo mor e orrlve, ,- t d "C rOI·o do Povo"
o I o," I

" "ii -

Pesando 8 quilos viveu e comeu mo com o consen I en o, Ál)A. �_!B!l-- �Bdo. da;-g.puP&�&-.Qas���� étI.ß� . "pr."". .

""' ..

me !�e . !es�s e Salv�-: ,_ _ I IInlbn-�-- �,\lj9'a'7l* ..
-' '1"

- .

os pa1s correram 8;0 10- nos. novos �UDlClpIOS, envia seus maIs sentIdos

dor nos dOiS cachorros 110.
A Ciencia Explica cal conseguindo apenas levadas a efeito no mes pesames.

dele. O estranho vivente,MS- retirar o corpo, quando passa�o, ,os senhores

Reviravolta no Sertão ceu pesando 8 quilos me- Sobre a curiosa aber-
jA estava sem vida. Prefeito MIlton Menezes

dindo 70 centiL'etros de ração falou-nos o Dr.
-x- e Vereadores ACamara _

Não precisou dar tempo cumprimento, - duas ca- Motta Maia, autoridade po Violento furacão atin- Municipal daquele muni

ao tempo para' a onda de beças, quatro braços, qua- assunto, o qual tomando
giu a cidade de Rouston cipio do Oeste Catari

sertanejos, homens, mu- tro pernas e um sQ in- por base apenas uma ra-
no Texas, 750 moradores nense.

lheres e crianças, numa teslino. Assim, mesmo, pida informação ,telefon!- desta principal cidade ---'x-

maré humana gigantesca, com essa profus5ão de ca, sem siquer ver a foto-
n081 Estados Unidos, es- Informá-se de Santos

invadir o pequeno arraial membros a sobrar, o pe- grafia da crinça-monstra tão refugiados nos po- que verifiCOU-Se novo e

da localidade de Flexas, queno munstro viveu mais declarou tratar; se de um
rões e edificios publicos, violento conflito nesta

municipio de Luiz Go-I de uma semana, chorando caso teratologico de su-
enquanto rajadas de 160 cidade, entre comunistas

me�, logo ao pé da serra em lo;]gos intervalos, e perfetação. ocasionado pe- kms. a hora: varrem as e policiais, O choque
onde ocorreu o surpreen- quando parava o choro 10 desenvolvimento das

ruas, Mais outros 50.000 armado decorreu quando
dente caso teratológico. O era para comer, com in- folhas do embrião, dupla- moradores de Lacrida- os comunistas tentavam
arraial ficou lotado, e a superavel volupia, pelas mente. des, situad� no caminho realisar a todo custo,
massa espalhou-se pelos da tormenta, abandona- um comicio ilegal sobre
arredores, improvisando ram as suas residencias o problema do petroleo.
cabanas e rezando, dia e

De Flori-anop'oll-S procurando locais mais Os comunistas, receben-
noite, chovesse ou fizesse seguros. do ordem de prisão da

sol, para acalmar o que -x _ policia, resistiram a tiros

acreditavam um "castigo", Na Assembléia Legis- Artur Müller. . Noticias de Bogotá, de revolver., Foi morto

e que poderia desdobrar- lativa continuam os de- - O sr deputädo CId C o 10m b i a anun- um comunistä" e um po
se em consequencias no- bates sobre o problema Ribas apresentou projé- ciam o recrudescimento licial: Foram efetuadas

civas, sob outros aspec- da energia eletrica para to crian?o quatro es,co- das violencias ,policiais algumas prisões tam-

tos, a toda a coletividade a Capital cujo contrato las ruraIS em Xapeco. informando que ao norte bem,
matuta. com a C�mpanhia Side- - Tres outros assun- de Santander houve seis -x-� não quis dar um pedaço
'Dezenas de velhos pie- rurgica e a Empresul tos tambem foram objeto mortos; em Antioquia fo- No dia 13 do corrente de fumo ao filho. O cri

dosas distribuiam bençãos foram aprovados. de acaloradas discus- ram mortas duas pes- em Guaramirim, uma minoso foi' preso em

pela multidão acuada em A primeira das cita- �õ,es: _

a administração soas; no Departamento casa· foi completamente flagrante pelo delegado
Flexas, dando as inter-

das emprezas fornecerá Jomvilense, atacada pe- de Quinchia \ sete; em destruidas�pelas chamas. local.
pretações mais estrava-

a energia de sua usin!! los �nrs: Orty Mach�do Enviado 20 mortes e em Naquela mõrada residia
-x-

gantes e absurdas ao nas- termo-eletrica de Capl- e CId RIbas e defendIda Estrela uma: Esta nota o sr. José Borba, com No Rio de Janeiro
cimento, na choupana do

vari, regulando o preço pelo sr. Oswaldo Cabral; fQi publicada pelo jornal esposa e oito filhos, me- realisou-se o casamento
ateu, de umd criança de t é d

.

t t "EI TI·empo". nore.s. Devorada pelasentre 55 cen avos no proj to o reJlls amen o de Cesar Ladeira com a
duas cabeças. maximo e 45 no minimo do funcionalismo sobre o -x- chamas, não só a casa, senhorita Renata Fronzi.
As ladainhas, em letras

por quilovat. quàl falaram os snrs. Dia 3 uitimo, quando como tambem todos os Mais de 5.000 pessoas
va�iadas, ecoavam dentro

A Segunda, obriga-se Lopes Vieira, Oswaldo dava-se inicio da função trastes nela 'existentes, a assistiram ao casamento
da noite e viravam pelo

a construção da linha de Cabral, Raul Schaefer, no Cine Real em Brus- infortunada familia ficou
na Igreja de Outeiro da

dia inteiro, enquanto as
alta tensão e remodela- Saulo Ramos e lImar que, verificou-se pavoro- em completa peuúria, Gloria. Foi considerado

imagens de santos e reli-
ção da rede em Floria- Correa e o projéto de so incendio. Estava sen- a.inda mais agravada o maior acontecimento

quias corriam de mão em
nopolis como adminis- lei do governo, que pe- do focalisado o fime portanto José Borba há artistico social do ano,

mão, para serem beijadds tradora'. de aprovação dos acor- "Sensação no Circo", a muito. tempo e&tá enfer-
-x-

pela furbamuHa temerosa.
A UDN, o PTB e o PRP dos feitos c�m o gove�- dias tambem exibido nes- mo sem poder traba- Em Niteroi na locali-

O pai da criunça que ge.
'vem se batendo pela no . da UDlao. Enoaml- ta cidade. Varificou·se olhar, däde de S. Gonpalo, a.

rara a turbulencia foi ca- n'h'·a'D,..Io a v'o·tapão sobre inceIidio,· na câbine da.- -x- l t C
Y

O strupa-o de'uma usi- a y pre a la.rinda Lopes,
çado pelo povo, que" que'" c n y

o assunto manifestou-se quele cmema que esta- Na cidade de Santa
ria )'ustiçá-lo, pelo crime na hidro-eletrica no Rio

lon�a'-ente o sr". dep. Ar� va superlotado. Não se
.

muito conhecida por Ti·

d d Garcia, municipio de Pa.- IS .w Cruz em Recife suce ta, confessou ter assas-
e sua escrença. á f tur Müller, demonstrando deu-se um matricI'nI'o, O s· d d' f'lh
_ Um desgraçado des- Ihoça, que poder orn�- , , ,

ma o OIS 1 os seus

se, qu� nega a Jesus CÍ"is- cer a força em condI" como são prejudiCiaIs barbeiro Francisco Fer- O primeiro contava com

to, mer�ce morl'er de fa- ções
.

de preços mais ao Estado de Santa Ca- abandono da agro pe- reira, com a idade de a idade de 1 ano e que

ca _ era o que se ouvia v�ntaJosas. ,As discus- tarina, Os contratos fei- cuaria e a negociata 30 anos, solteiro matou pela mãe, fói atirado'

t lrdão" , soes tem SIdo acalora- tos pelo governo nos ul- das escolas rurais, em ·sua, progenitora com numa cachoeira. O se-
en re a mu I .

.

.

, das. timos tempos. numero de 120 e que um pedaço de pau, Rita gundo de dois anos foi

Como veio ao Mundp o Rebento _ F0i aprovado um - Tambem teve aca- custaram ao Estado sete Ferreira de
.

Medeiros asfixiado e enterrado

do "Renegada" ,I, "voto de congratulações loradas discussões a o· milhões e duzentos mil com a idade de 66 anos. num formigueiro. A de-

O caso ocorreu p�ed- pela pass�gem • d� "Di.� \
ração do snr. deputado cr,!�e�ros, _quandO os O motivo do cr�me re: sumana mãe r�constituiu

samente a 30 de Agosto dos CaixeIros VIaJantes, Waldemar Rupp, tecen- edIfICIos nao valem -a velou o assassmo, fOI ambos os crImes com.!

ultimo, � foi testemunha- proposto pelo sr.deputado do comentarios sobre o metade. devido a sexagenaria, Bfu amante Zé Caetanq.

Festa Escolar
Dia. 15 e 16 de Outu

bro realisar·se-ão duas

grandes festas na laca li
dade de ISabel em C�
rupà. Abrilhantarão os

festejos dois conjuntos
de revesamento. Jazz D.
Pedro II com 8 figuras
e Jazz Rio Novo com 4
componentes.

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

Sociedade Grafica Avenida lida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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foi po�to em, ,2. e última discussão a e da n.: 1 � "-'!=::::I!!i!i!SeE!!lEI!i!!!li:!i!!!I:=::!!!!!Ei=1 !!-=IIdo P�OJ�t? acima referido� a qu�1 foi a ada por

IFi b
' (Sezões, Malârias,

u�an�mldade .• Posto em dl;scussao o par r da C<?- ", r"'5 Impaludismo Irmssao

de,Flnenças, relerívo ao projéto que soll- '� � ,

Maleitas Tremedeira
cita a abertura de créditos adicionais ementares - ,

e especiais; sôbre o assunto falou o' V ador João - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

.-

��cio da Costa e Willy q.erma�o Ges ',este �o-I' "Capsulas Antisesonicas Illcítando que fosse o prolero-leí com respetívo ii:1parecer, enviado ao sr. Prefeito, no se o de, se � M' " I
II

nele .persistir, a�ontar outros re�ursos, ra cobrir o :� mancora
'1"11credu<? nele. pedído, o que depoís de sultado.o I Em Todas as Boas Farmacias ...

plenarlo, fOI por todos aprovado. Log pos, pediu iii üi
e obteve a palavra o vereador João L da Costa, III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA '-
o qual solicitou ao sr, Presidente, q depois de 'IR ..' .

DI
consultada a Casa, fosse dispensada a dos pro- m =-Joinville - Sta. Catarma- III
jétos-Iei: que altera o padrão de ven entos dos E:::ii-::=iC:=ii::::U_H=!!3i!iiii!ii=t-Ij=il-::=i'
funcionarios municipais e que abre er ito especial
de Cr.$ 38.305,60, á Comissão da Re ão, pera a ;;g;;;;g;;�;;;;;;;;f:;;;;g;;;;;;;;g;;;g;g;;;;;;;;;;�;;;;;;�:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;�;;;;;;
redação final, o que foi por todos ac . Nada mais
havendo a tratar o sr, Presidente, de nou o dia 29 Dr. Alvaro Batalha - MÉDICOdo cerreute pare a proxíma sessão e Ordem do "

Dia constarei da 1. discussão dos Iétos-lel; que
altera os emolumentos de requerimen encaminha-
dos a Prefeitura e que altera o impo de licença
sôbre veículos; Findo o que o sr. P ídente, decla
rou' encerrada a sessão, na qual falt am os verea
dores: Albrech Gumz, Carlos Rutze Max Thieme
Junior e Augusto ôarrí. ," '

Luiz de S za

João ucío da Costa
tavlano Tissi

Camara Municipal
Ata da reunião Ordinária de
8 de Setembro de 1949

Aos oito dias do mês de Setembro do ano de
mil rrovecenros e quarenta e nove, pelas sete horas,
na sals do Forum, no edificio da Preteitura Munici
pal de Jaraguá do Sul, reunidos es vereadores:
Arquimedes Dantas, Luiz Maes, Augusto Sarti Max
Thieme Inr., Frederico Curt Alberto Vasel, Aibrecht
Gumz, Otaviano Tíssí, João Luclo da Costa e Luiz
de Souza. Havendo número legal, foi pelo sr, Presi
dente declarada aberta a sessão. Lida a ata da ses
são anterior foi a mesma, após discussão aprovada
sem restrições. No expedíenre foi lida urJa emenda
ao projeto que altera o padrão de vencimentos do
funcionalismo municipal, bem como foi cientificada
a casa da chegada de novos exemplarec do "Diário
da -Aesembleía Legisletlva". Ainda no tempo desti
nado ao expedlenre fez uso da palavra o vereador
,Arquimedes Danfas, que discorreu sôbre o "Dia da
Pátria" requerendo constasse em ata um voto de
homenagem á data magna do Brasil. Em nome da
União Democratica Nacional o vereador João Lucio
da Oosta solidartsou-se com o requerido. Posto em
discussão o requerimento do vereador Arquimedes
Dantas, foi o mesmo aprovedo. Com a palavra o
vereador João Lúcio da Costa, falou sôbre a perso
nalidade do sr, Marfim Stahl, he pouco íalecído,
pedindo constasse da ata um voto de pezar e se

telegrafasse á família do extinto. Consultada a Casa
a mesma aprovou o requerido. Passando-se 'a Oro
dem do Dia, foi lido o parecer da Comissão de Aas quinze dias do mes de ôe mbro do ano :::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::
Finanças, sobre o crédito amplamento debatido pe- de mil novecentos e quarenta e nov pelas sete ho-

CO LO N I S AC
-

Olas bancadas do Partido Social Democratico, União ras, na sala do Forum, no edificio da Prefeitura I
' a

Democratica Nacional e Partido de Representação Municipal de [aragué do Sul, reuníd os vereado
' '

Popular, representadas pelos vereadores: Arquime- res: Arquimedes Dantas, Augusto ôa i, Luiz Maes, Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda Sta.
des Dantas, João Lucio da \Cosla e Luiz de Souza Max Thizme Inr., Carlos Rutzen, iIly Germano Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
que, nessa altura, pessou a presidencia da Mese, Gessner, Otaviano Tlssl, João Luci da Costa e Paraná, clima, agues, e estradas' boas. Preço Cr$
para o Vlce-presídente sr, Frederico C. A. VaseI. Luiz de Souza. 'Havendo numero leg I, foi pelo sr. 800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-ee
Atendendo aos apelos dos eeus líderes foi dada Presidente, aberta a sessão, ordena o ao sr. 2. conslderavel desconto. Vende-se tambem a longo
aprovação unânime aos créditos integrantes do pe-]Secretario que procedesse a leitura Ata da Ses- preso, Tratar com o proprietario sr. Chistiano Iustus
dido de Cr.$ 38.305,60. Absteve-se de votar o verea- são anterior, o que depois de feito .f i submetido a em Ponta Grossa,

I Placido Rodrigues, em reserva,
dor Albrecht Gumz, relativamente aos créditos des- discussão, sendo aprovada por todo sern emenda, ou com Schwartz na casa do snr. Erice BIosfeld, em
tinados ao pagamento da firma Gumz e Irmãos. pelo que passou a ser assinada pel Mesa. Logo [aragué do SnI.
Entrou em segunda dlscução o projéto e emendas epos, pessou-se ao expediente que c nstou da leitu- IIsobre alteração dos padrões de vencimentos dos ra de um telegrama enviado a Vva. Martin Stahl; ii

Dp. Rena*o ....Faltep !::'::funcionarios municipais. Com a palavra o vereador Oficios 245/49 246/49 bíd dh. P f 'to' ii It .,.,

A
.

dDA..
e rece I?� I" sr. re el

':i:.:i:. M É O I C Orquime es antas propos voltasse a matéria á Co. OfICIO 246/49 anexando um proléto-leí que aprova o !.i..missão de Finanças afim de que e mesma aprecias- plano rodoviário, tarnbem recebido 110 sr. Prefeito; ii
i.l.se o assunto novamente em face da emenda n, 2, Oficio 257/49,/anexando o balancete do mes de II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
I:

recen-epresenrada. Consultada a Casa a mesma Agosto p. p., recebido do sr. Prefeito; 1 circular n. i! om cursos de Aap�rfeiçoame�to no
_ . H

aprovou essa proposição por unanimidade. Em sé- 2 recebid,a do Departamento de Saude Publica; pa-!I RIO de Janeiro· Sao Paulo e B�e�os Aires. !!guida foi submetido á 2. disc.ussãQ_o prQ.iéto..lei aue récer, relati.Y.JLa_l"eda�ãQ.. final do proieto.lei que abre ii Doe,nças de S�nhoras - Partos - Climca ii
abre crédito especial de Cr.$ 2.400,00 para péÍga- credito especial de Cr.� ·2.4UO;00. lJui'anre -a nora ii Gorai de Adultos,

I
e Crianças. H

mento do aumento dos vencimentos da extra-nume- destinada ao expediente, fez uso da palavra o ve- li consultório e Residencia: -ao lado da Prefeitura Municipal. ii
rária Alzira !vIurara e do Diretor da Secretária da reador loão Lucio da Costa. Passando-se a Ordem II TELEFONE N. � ii
Câmara Municipal. Não havendo mais assunto a do Dia, foi posto em 2. e ultima discussão o projé- II

. Ja aguá do Sul - Sta. Catarina ii
discutir o sr. Presidente passou a designar a Ordem to-lei que abre crec!lito especial de Cr.$ 38.305,60, o

I,.............""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""�Ido Dia para a sessão seguinte que seria constituida qual foi aprovado por todos. Nada mais havendo a
de: 1. discusssã,P dos seguintes projétos: que altera tratar, o sr. Presidente designou a Ordem do Dia,
o imposto de licença sobre veículos; que altera os para a sessão do dia 22 do corrente e que constarà
emolumentos de requerimentos encaminhados a Pre- de: 1. discussão dos seguintes projetos-lei; que altera
feitura que abre créditos especiais adicionais e su- a taxa de ilumi�ação publica; que altera o imposto
plementares; 2. discussão do projétQ.lei que, abre de licença sobre veículos; que altera os emolumen
credito especial de Cr.$ 38.305,60; 2. discussão do to� de requerimentos encaminhados ,a Prefeitura; que
projéto-Iei que altera o padrão de vencimentos dos solicita a abertura de creditos especiais, suplementa
funcionarios municipais. Nada mais havendo a tra- res

\

e adicionais e 2. discussão do projeto que altera
tar o sr. Presidente, apos haver, designac;lo nova o padrão de vencimentos dos funcionarios munici
reunião para o dia 15 do corrente, declarou' encer- pais. Findo o que o sr. Presidente declarou encer
rada a sessão. Faltaram á sessão de hoje os verea- rada a sessão, na qual faltaram os vereadores: fr.e- '

dores: Willy Germano Gessner e Carlos Rutzen. derico C. A. Vasel e Albr�cht Gumz.
(ass) Luiz de Souza (Ass) Luiz de Souza.

João Lucio da Costa João Lucio da Costa
Otàviano Tissi Willy Gerniano Gessner

Ala di reunião OrdiAária de 22 de Selembro de 1949

Aos vinte e'dois dias do .J,es de Setembro do ••-------------------III!!!!!
ano de mil novecentos e quarenta e nove, pelt\s se-

re horas, na sala do forum, no edificio da Prefeitu
ra Municipal de Jal'aguá do Sul, reunidos os verea

dores: Arquimedes Dantas, Luiz Maes,.Willy Germano
Gessner, Frederico C. A. Vasel, Otaviano Tissi e

Luiz de SOUUl. Havendo numero legal, foi pelo sr.

Presidente, aberta a sessão, ordenando ao 'Sr. 2.
Secretario que procedesse a leitura da ata da ata da
anterior a qual foi posta em discussão e . aprovada
por tddos, pelo que passou a ser assinadij pela Me
S�. Em face da ausencia do sr. 1. Secretario João
Lucio da Cost.a, fói este substituido pelo ve�dor
Willy Germano Gessner. Logo após, passou·se. ao

expediente que constou da leitura de um telegrama
recepido da Vva. Martin Stahl; Oficio 264/49 ane

xando uma Circular, recebido do sr. Prefeito; Of.
266{49 tambem receQido do _sr. Prefeito; parecer da 11 ...
Comissão de Finanças, relativo a emenda n.' 2. ,

apresentada ao projeto-lei que altera o padr�o de
vencimentos dos funcionario municipais; parecer da

I Comissão de Finanças referente ao projéto que alte
ra a taxa de iluminação pública e um parecer da
Comissão de Fi�nças referente ao projéto-Iei que de
solicita a abertura,de créditos adicionais, �uplemen-
tares e especiais. Ninguem fez uso dä palavra du- S,ouzaj!4 Rossi
rante a hora destinada ao expediente. Nessa altura
chegou ao recinto o vereador João Lúcio d,a Costa, Indo a Joinville não se esqueça de visitar o

Passando-se a Ordem do Dia, foi lido e posto em «Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de

discussão o parecer da Comissão de Finanças. re- Março em frente ao Micro Onibus e proximo
lativo ao projéto·lei que altera a taxa de iluminação á Rua do Principe.
publica; o qual, opinando pela rejeição do projéto, Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
implicou, pela sua unânime aprovação, na rejeição .arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.
definitiva da matéria; foi aprovlldo o parecer referente

�,
. AmbieI;lfe puramente familiar.�a emenda n. 2 apresentada ao projéto que altera o )

_ --...:>..__... u

plldrão de vencimentos dos funcionários municipais,� � ,

,

Ala da reunião Ordinaria de 15 de Sele ro de 1949.

Escritório de Contabilidade
DE IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

Escrituração, Mercantil, Escrituras Atrasadas,
Registro de Firmas, Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e de
Menores ..... Acordos e Contratos.

Seguros - '·Cia. de Seguros Ge!"ais do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trab'alho,

Seguros Pessoais etc.
\

Bar e Restaurante

OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS
_

DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, E

DOENÇA.S DA. PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-RAIOS x-

Diretor Médico do Hospital "São José'
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA . ,

:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

CASA DAS TINTAS
.

A MAIS ANTIGA CA�A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGU,.. DO SUL A RUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO OITO WAGNER)
OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automo-veis etc".
Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, 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 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeOHA
,Vermifugo suave e de pronto

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

ME ó n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evjtará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

MINANCORA para o. seu tilhinho.
E um produto dos LabQratorios Minancora

- jDINVILLE -

l,,:::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::••••:::::::::::::::::::::�

II AÚTO JARAGUA S. A. li
li Industria e Comércio li

II OFIOINA Serviço "FORD" ii
I
.....:.:!;..: _:EM�!:f�e�Dra - JA:�W�!Z��O_ :!:

...

:

.....
:IPosto de Gasolina - DepósjJo de Lubrificantes

- Lavagem - Lubrificação .' Carga de 4cumu-

.!.! ladores e Consêrto de Pneus: .!.!Esta oficina está instalada em condições

.:1.:1 para efetuar qualquer serviço de conserto ou .i:i:l.reforma em seu automóvel ou caminhão, bem
ii CGmo retificação de motores etc. . •

ii

II Todos os\ serviços são executados com II
i!

' esmero, por competentes profissionais e a pre- ii

li Ç?S ,razoáye!s .. Também 1ispõe de sólda elé- !!
li trlca e oXlgemo. ii

\!-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::%:::f:::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::�:�:::::!)
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e de Ernme Hornburg
Radünz.

E para que chegue ao co

Alu�a'!1-se duas loiil:s Irene P. Günther Oficial do nhecimento de todos, mandei
em prédio recem constrUl-..R .

tro Civil d o O' t it passar o presente edital que
do, com marquise de con- daegels ro IVll

o I, d1sSn °I di'
t it d

omarca aragua ou, será publica o pe a impren-
cre o, SI ua as no centro E t d d S t C tari sa e em cartório onde será

d íd d
'

R' P
. s a o e an a a arma

a CI a e, a ua resi- Br '1' afixado durante 15 dias, Si

dente. Epita�io Pessoa, Faz saber qu�Sl�omparece_ alguem souber de algum im-

possulndo alem de espa- io iexibi d
.r: t

.

o para os

I' d 7 00X8 00
ram no cartono ext 10 o os pel:llmen o acuse-

çosa Ola ,e., ,
. !".s� documentos exigidos pela lei tins legals

a�plo de�oslto, �scr.ltono atim de se habilitarem para IRENE PEORI GU"NTHER
e instelações santtertes.

Aluguel Cr$ 700,00. In- Oficial

formações nesta redação. Edital N. 2.630, de 3-10-49. ......
PREFEITURA MUNICI-,•

fiarrafas termlcae de diver- PAL DE JGUÁ. DO SUL

sos tamanhos V. S. en- EDITAL.onrrerä na CAsA REAL
.

L O I ft � �E�I�T�� LI�ll

Proibição
Proibo terminantemente

a todas as pessoas de
entrarem em minhas plan
tações, afim de estragar,
roubar etc.
Não me responsabilizo

pelo que possa acontecer.

Ilha da Figueira, 30 de
Setembro de 1949.

HELMUTH UTPADEL

Vende-se
Dese n g r o s s a d e i r a s

(Abrichter), plainas, serra
fitas e circulares. 1 trafi

ladeira, tornos dix., moto
res 10,5 e 3 HP., e díver
sas outras maquinas para
industrias de madeiras.

Ver e tratar ne

IND. MAD. JANSSEN S.A.
I

����

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMÁCIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

Carrinhos e berços para
crianças pelos menores

preços V. S. poderá ad

quirir na CASA REAL

�'UL .A��:ti�lCA;
tAPITALIZ,í\ÇÁO,S/Á:

A MAI' IMPORTANTE COMPANHIA'

DE CAPITAlIZACÃO DA AMÉRICA DO >Ul

"',,
'

'

'_",'

CoMllNAÇÕES CONTEMPLADAS
HO SORTEIO DE

Setembro
FXQ
I F F
I T I
O U Q
G J F
S H O

1949

Os portadores dos
títulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritorio de S. Catarina
Rua Felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORIANOPOLIS

Agente em Jaraguá do Sul

DARY KRA1JSE

SEDE -SOCIAL
IUAJlA AlfANDEGA, 41.ESQ, QUITANDA

(ldtndo S1Illcap)

RIO DE IANEIRO·1

casai-Se:

.

I
•

A SIFILIS
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MILIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.

MENTO O�SSE GAA'NOE PLAGELO

i" USE O

A SIFILIS SE A·PRESENTA soa
INÚMERAS FORMAS, TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCR6FU LA:S
ESPINHA.
FIsTULAe
Ö"L c E PI A •
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

II ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 71 ANOS

VENDE·SE EM TÔOA PARTe.

� L�m�r�ial Lido.
EscrituraçãoMercan
tíl » Contabilidade -

Registo de Firmas �
Def�zas Fiscais" -

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
ôervlços Comerciais

em geral.
-'

Seguros
�'YPIRA.NGA"

\
.

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES� AUTO
MOVEIS.

MALES DO P O R I ß R I ß n. 2� de �O de �elem�ro de 1949
FIGADO

Phylobll normaliza e

funcionamento do fíga
do, combate as cólicas,
corrigindo a prisão de
ventre e as funções in
testinais.Remédio vege
tal em gôtas, Tome 20

gõtas, 2 vezes ao día,

'ara prisão de ventre

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

.1 durante' o \ corrente
mês de Outubro ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendeneia de Co
rupä, o Imposto
PREDIAL

2°. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

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

feitura . Municipal
de Jaraguá do Sul,
5 de 10 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Alberto Pedri e

Mathilde Pedri

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho' de
Iacondo Pedri e de Maria
Pretti Pedri.
Ela, brasílelra.. solteira,

doméstica, domiciliada e

residente rieste distrito,
em Itapocustnho, filha de
Manoel :':>edri e de Anna
Prertl Pedri.

Edital N. 2.631, de 4-10-49.
I

Rudolfo Hoãrnenn e

Alona Meier

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, á
estrada Jaraguá, filho de
Guilherme Hoffmann e de
Bertha Hoffmann.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Iaragué-Esquerdo,
filha de Guilherme Meier
e de Ottllla Pieske.

Edital N. 2.632, de 4-10 49.

Alfredo Jorge Rahn e

Edeltraud Heínerr

Ele, brasileiro, solteiro,
a que dispõe de maior sortírnen- lavrador, domiciliado e

to na praça e oferece seus arti. residente neste distrito,
gos á preços vantajosos. em "Rio da Luz,-1ilho. de,

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua Paulo Rahn e de Otllia

��Rahn.•

. Ela, brasllelra. solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha. de
Ricardo Heinert e de AI

wina Rahn Heinert.

Edital N. 2.633, de 4-10-49.

José Schwarz e

Thereza Peng

Ele, braslleiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em

Jaraguasinho, filho de An

tonio Schwarz e de Elisa

betha Steilein Schwarz.
Ela, brasileira, solteira.

lavradora, domiciliada e

residente neste distritó,
em Jaraguasinho, filha de

Miguel Peng e de Ana

Riepel Peng.
Edital N. 2.634, de 4-10-49.

Concilio Rosa e

'Eli Romualdo

Ele brasileiro, solteiro,

operá�io, domicilia.do. e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,

. filho de João da Rosa e

de Líbanla Leàndro da

Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,

em Retorcida, filha de

Manoel Romualdo e de

Antoníe judachewski.

Edital N. 2.635, de 4-10-49.

Oswaldo Oldenburg e

Walli Radünz

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador domiciliado. e

resident� neste distrito, á

estrada Jaraguá, filho
. de

Emilio Oldenburg e de

Frieda Oldenbug.
Ela, brasileira, solteira,

domésfica, domiciliada e

residente neste distrito, li

estrada Jaraguá-Esquerdo,
filha de Ricardo Radünz

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGAÇÃO:
De acordo com o art. 153, § 1. da Lei n. 249

de 12 de Janeiro de 1949.
A SOFIA POMIANOSKI LENZI, ocupante do

cargo de Professor provisório, padrão "O" do Qua
dro Unico do Municipio, com exercio na escola Mu·.

nlclpal "General Osório" de Ribeirão Grande do

Norte, neste distrito, de sessenta (60) dies, a contar

de 12 do corrente.
COMUNIQUE-SE

(ess.] W A L DEM A R G RU B B A

.... . Prefeito Municipal

POHIHRIß n. 24 de 1� de Selem�ro de 1949
O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:

DISPENSAR
RENATO PRADI,' da função de Professor

Substíturo da escola "19 de Abril" de
... jereguä Es

querdo, nesre Municipio, por ter a Professora regen

te Olinda Pradi Chiodini, que se achava licenciada.
reassumido 'suas funções.

COMUNIQUE-SE
\

As) - W A L DEM A R G R U B B A

Prefeito Municipal

.�;"'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J

..

MADEIRAS II
ii

�

::
ii

ii
�l

Caixêta - Pitiá

Manjät - Matjambú
Peroba - Quacá

ii Canela - Cedro
ii li

II Compramos em tóros !l
�i H
II . Madeiras Janssen S. A. li
\�:::::::::::::::::-::::::::=;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:
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CONTRA CASPA, •

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO•

TÓNICO CAPILAR'
,

.,

POR EXCelÊNCIA

P@!@)@!@)®!@)®!@)®Y@)@!@)@!@)®1'@)®r@)@i�®Y@)@!@)(@ X(

I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados I
®) TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRHHß Rf8PIRßIÓRIO @j

� Encontram alivio imediato com O uso do �

I Incompápavel' I
� 'Pl!ilOfíll dI! ftRgieo Pl!loll!lßl! I
@) O PEITORAL :MAIS�O:NDEUmO NO BRASIL �;t@®J.®@.i..®@).®®.l®@).®@).®®i..®�®i@@l®�®i..®@,4

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C-O C E I R AS,
F R I E I R A 5,
E P I N HA 5, E TC .

--�.�,����ç==========��
�,! \arig, Companhia de Navegação Aérea

lEUS AGENTES NESTA �ONA E LUGARES ADJACENTES, A
SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES "LUZMACH", COM

EscíUT6RIO SITO A RUA MARECHAL DEODORO N, 210

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,,....,,.._r�alisado n'o campo ·do Bae. endí, ter� inicio ás 13,30 horas.
sensacional em' todos os pontos de vista.

Diretor: .ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Impresso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELEPONE N. 39

I

'Para Doces
'e Bolos

Usem pratos de papelão.
São pratícos e higienicos
Encontram-se na

Soe. Grafica Avenida LIda••

/

Av. Getulio Vargas, 350

________�/-------J-A-R-A-G-U-Á--D-O--S-U-L----�D-o-m-iD-g-0-,-9-d_e__O_u_tu_b_ro__de__l_94_9 S_A_N�T-A--C-A-T-A-R-IN-A------�-N-o-.-l-.5-62�1----------.__-----
Mün icipio de Guaram irim

• ;;;:�i. i:,,:�!··s�h:"�';;:: IllDeio Inni�1Idl3a.lolll oNO�c •.as M 1·11· ta re 5'
.

Instalada a Camara Municipal de vereado- esposa do sr. Juliano Apos muttos debates,
res - A posse do Prefeito Stinghen. Lenor Tomaz- em todos os sentidos se- A Junta de Alistamento Militar 'de Jaraguàzelli. Adolfo Bartel. oo- rá reallsado hoje no cem- do Sul, péde o comparecimento UR GEN T E, dos

Sexta-feira ultima, rea-I ra. Logo depois tomou merciante em Estrada po do Baependi, o Torneio cidadãos abaixo relacionados,' afim de tratarem de
lisou-se em Guaramirim possa o Prefeito Emilio Schroeder. lnlrlum de Foot· ball da
a in�t�lação da Camara Manke Junior que no -Tambem hoje deflui 3a. Zona instituido pela �:;�n�os de seus interesses pe!'ante o serviço Mili-

Municipal, ao mesmo recinto foi introduzido a data aniversaria do sr. L J D

tempo tomando pOSS9 o por dois dos vereadores Dr. Arminio Tavares
.

Ó torneio será iniciado Arnaldo Henrique José Gorisch; Alfredo

Prefeito daquele munici- eleittos, conceituado medico es- ás 13,30 horas com Bae- Bast; Alfonso Itner: Ceslaw Visniesky; Estanistau

pio. A sessão foi presidi- Diversas. autoridades pecialista dos olhos, ou- pendi e Estrela em cem-
Pietzik; Genésio Silvério; José Correia; Pedro Ci

da pelo Dr. João Mar estiveram presentes, não vidos e garganta e, resi- po. A duração de cada lusinsky; Alvim Greul; Arthur Milbratz; Bernardo

condes de Mattos, Juiz só de Jaraguà como tarn- dente em' Blumeneu. jogo será de 40 minutos; PGick�r.t; Edmundo Bayer; Frederico Schwerdtner;

Eleitoral da 17a. Zona, bem de S. Francisco e "Correio
-

do Povo" sendo 20 de cada. tempo. B���:�o Fagundes; José Manoel Santos e Rud

.que deu posse aos ve- Joinville. ACamara Mu- deseja as melhores feli- Durante uma- pàrtlda não
readores eleitos, prece- nicipal de Jaraguá fez se cidades a todos os an i- haverá substítulções. O
dendo em seguida a representar pelo seu Pre- versariantes da semana. jogador que for expulso
eleição da mesa dá Ca- sidente Dr. Luiz de Sou- de campo nêopoderé to-

mara, que ficou assim za, que tambem repre- C a sam e n tos mar parre .noe demais lo-
constituída: . Pre si den te sentou o "Correio do gos, O' quadro que não ..-------------_------_
Odilon Vilela Veiga; vice- Povo". O magno aconte- Ontem na sala das au- comparecer em campo a

presidente, Leopoldo cimento foi comemorado diencias realisaram-se os hora marcada, perderá os

Wagner: 1. Secretário, com brilhantes festivida- seguintes casamentos. pontos
ArDO Zimdars: 2. Secre- des. Affonso Gaedke com a O clube campeão re-

tario João Palma Morei- senhorita Erna Tank. ceberá um diploma.
Curt Ewers com a se- Estes são os principais
nhorita Hilda Hansen. regulernentos do Torneio

betha Weiler Müller, fes- Alex Riedel com a se- de logo maís.

tejou suas bodas de pra- nhorita Hertha Maria
A Tabela dos Jogos

ta. I
Augusta Píske. Walde-

Baependi x Estrela
"Correio do Povo" miro Rosa com a senho-

Acarai x D. Pedro
apresenta seus sinceros rita Dirce Tomais Mateus

Estrela x Acarai
parabens, ao mesmo tem- e Alfrede Bento com a

Baependí x D. Pedro
po desejando ínumeras senhorita Paulina Kanies.

Acaraí x Baependí
felicidades. . Ó BIT O S \ D. Pedro x Estrela

A n i ver5 a r i o 5 No Cartorio do Regls
Ontem fez anos a sra. tro Civil foram registados

Bruna Wolf, Frieda os seguintes óbidos.
Thiem esposa jío sr Os- Ubório Fretberger, com
valdo Thiem, Irene filha a idade de 34 anös, �

do sr. Alfredo Zimann. do casado e residente em

-Hoje faz anos a ee- Francisco de Paula.
nborita Wilma Gerent fi- Maria Reichmanes, viu
lha do sr. José Carlos va, com a idade de 55
Gerent. anos e residente a Bsrra
-Amanhã fàz anos a da Itapocú.

menina Hilda Albus, fi-
lha do 'Sr. José Albus.
Na mesma data passa a

data natalícia do sr. A
madeu Mahfud, funcio
nario da Prefeitura Mu
nicipal. Ainda do sr. ---------

Manoel F. da Costa, di
retor-presidente da So
ciedade Anouima, Ma.
noel F. da Costa
S.A. Comercio e In
dustria-
- Dia 11 a menina

Margit Horst.
-Dia 12 a senho

rita Anita Voigt.

,Clinico de OI�oa, Ouvidos, nariz, fiaruanta

ANO xxx

Jaraguä do Sul, 4 de Setembro de 1949

WALDÉMAR GRUBBA
Presidente da J. A. M.

Dr. Arftlinio Tavaw8s

Locais
ASSOCIACãO COMERCIAL DE

FLORIAITOrOLIS

Desta Associação rece
bemos a relação de sua

nova Diretoria e, que foi
empossada dia 13 de Maio
de 1949, que deverá re

ger os destinos até 13 de
Maio. de 1950.
P r e s i den t e - Charles

Edgar Moritz, Vice-Pre
sidente - Antonio B. Pe
reira, 1. Seoretario - Julio
Cesarino da Rosa, 2. Se
cretario - Rosato Evange
lista, 1. Tesoureiro - Dr.
Edio O. Fedrigo, 2. Te
soureiro - Haroldo Gla
vam, Secretário Geral
Prof. Giovani P. Faraoo.
Comissão Fiscal: Severo
Simões, Laerte Melo e

Nicolau E. Savas. Comis
são ArbitraI: Adhemar
Gonzaga, Aristeu Porto
Lopes e Manoel Soares
A. Maia. "Correic do
Povo" externa seus agra
decimentos.

Professor Caledratico de Biologia do lostiulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinlcos e clrurglcos da especialidade no

.

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor' David Sanson, no Rio de Janeiro.

ex·lnterno por, concurso. da Asslstencla Pública do Rio de .Janelro

I' Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA .. CATARINA

BODAS DE PRATA
Transcorreu dia 4 de

Outubro p. p. a data, em
que o casal Franz MUl
ler e

\
sua esposa Elisa-

Sacos de Papel?
Na Soco Graflee Avenida

Emanuel Ehlers
Faleceu Sexta-feira

ultiin-ª._ no Hospital Sta,
:m:rrena1te J-ut1fVln". onde A quem solicitar, será enviado pelo correio a
fora submetido a uma interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:
melindrosa intervenção. '

cirurgica, o snr. Emanual «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diét1co.

Ehl�r.s, que a longo� anos

�.
Junte ao pedido e-s to 00 d

resídía nesta CIdade, . . .

'W, para as espezas

onde er8j representante dtriglndo-se a F. S. NEVES.

geral pa�. S. Catarina, Caixa posta,l, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil .

do Laboratorio Kraemer
de Porto Alegre. ��lr:<'IooI.....a_-r.õ'__o.AItJ

Seu se ultamento deu
se honte a tarde, para .,"::==::III':;:==_O"::==•••==::IIIII:=====-.
o Oemí: río Adventista

� MUD A.5 .�de Tres íos.
A e lutada família,

«Correio do Povo» ex- F R U T I F ß R A S E O R N A M ß N T A I S
terna su s oondolencias.

� Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-

�ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlías,

" '�'
Camélias, .Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Pe�am Catalogo Ilustrado n
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

... . - . ..

- fraUDeZa nerunsa e�
. (ASTISIA BO HOMEM E BA MULHER)

Vistas da Cidade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

••-;::::::::::-.:::::::::::::;:::-.:::::::.:::::::::::::::::::::::-.:::::::::=:-.:::::::::::::::::::::-':::::::::::::i\

II Correio do Povo li
!i A Gerencia avisa aos seus presa- II
i; II

1
••
:
••
:1

' sados assinan�eSt que estão eoms atermaseo ii
oom suas assma uras, para n r - ii

li terem com brevidade. li
ir Outrossim, comunicamos aos nós- 11
1
.. i.1 sos assinantes de fora da séde e, aos II
ii de outras localidades, que poderão fa- i!
i! zer a remessa da importancia pelo li
!! Correio, podendo para isso deduzir as ii

. ii ,despesas postais. li
15 ••

ii H
::

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

v

$(jlisjeilO' dú /da
QCú6o-u de sa6o-rettr um

!PudtinAfed+rvl'

r=�:;;���=::=;o'=:o"='�� ii

II
.

Assinatura para 1950 ii
li Todas as pessoas que tomarem !I

uma assinatura anual para o ,ano de ii
1950 receberão desde já e gratuita- I:":mente, o "Correio do Povo" até fim
de Dezembro 'de 1949.' ii

A CERENCIA !!
� ii

.1 Façam seus anuncios de felicita- ii
ii ções de Boas Festas e Feliz Ano No-' ii

II vo, nesta folha. II55
� �
\::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:

I
o §a1bãto (Marca Regis,trada)

'Virg.em ��SP"C alidade
.,

dia CllA� WEilEi llN�ti§iIR\lll JonIDlvHKe
\

•

<..

...

�

<

, 'I -,..
, :'

,,'
n'ão deve lalta em ca.sa alguma!'

Sp..6A� ylRCflit, ...
EspECIAlfDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


