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CORREIO DO POVO 1
• Domingo DIA -. 8-1-1950._ 4

Araraaguá
Blumenau
Brusque . ,

Braço do Norte
Caçador·
Canoinbas
Concordia
Cresciuma
Cnrltlba.. t

Curitibanos
Cambirela
Campos Novos
Ch'peco •

flDrlanopolis
Oaspar
Ibirama
Indaial "

Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna Á Disposição
Lages L.imitada
���:ns Particular . •

Piratuba Limitada Especial
Porto União

.

Rio de Janeiro e••••s " PIAle
�:� �:gs��ho Com eviso de 60 dlas . 5% ao ano

S. Francisco do Sul Com evíso de 90 dlas . ,5,1/2% ao ano'

S. Joaquim Com avlso de 120 dias .. 6% ao ano

I�!,:i6 Prazo Fixo de 6 meses 6% ao ano .

ii

: T�b��:o Prazo Fixo de 1 ano 6,1/2% ao eno
:

!! Dp. Rl�:d'ât'õ 'W'al't9. II

I Tangará Depósitos Populares . 5% ao ano

Iii
ii

'.. �í3:ir�nga Dap6sltos Espectas a Prazo Fixo e com 'viso Prévio, Saldo 1l1nlmo u M É O I C O ii
da Cr$ 50.000,00 7% ao ano II CIRURGIA GERAL 'E ESPECIALlZADÀ II

I I ii Com cursos de aperfeiçoamento no , li

I· I' ii Rio de- Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
A�RA UMA CONTA NO &&INCO" E PAGUE COM CHEQUE. .li Doenças de ôenhorae - Partos - �linica ii

I
-

-

I
ii Geral de Adultos e Crianças. . ii

.

h DESC'ANÇA
II consu1t6l1io·e

Re.sidencia:
-a!) lado da Prefeitura" Municipal. ii

, M.o "INCa" o Depósito Bancário TRABALHA enquanto o Sen or ,. . li TELEFONE N. 3 ii
r

,

.

I ii' Jarago4 do Sni - Sta. Catarina �
It! � I .

.

.

-

Banen Indúllriil

IINCO l,
DEPENDEICIAS UI:

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBßIGUEIRA MINANcaRA i.

Vermiíugo suave e" de pronto
.

efeito Dispensa purgante e dieta!
SE�VE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

,MEon. 1,2,'3e4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LO.BBI&UEIBA
• IlltfANCORA. pata o St'U tilh'in�o.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- JOINVILLE -

Séde: ITAJAt - SANTA CATARINA
,

'(l4. _,ANOS DE EXIST�NOIA)
• I� !.

.

"
-

_.

(39 DEPAH.TA.JH:EN�OS) CO'LONíSAÇãO
. CR$ 15.000.000,00
'. CR$ 24.111.126,80

Vendeßt�se boes térras éfe cultura, Fazenda ôte.
Helena, Múnicipto. e Comárca.de Reserva, centro do
Pi;l�<lná, clim{l. _ agitas.... é_ estradas boes. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se
conslderaeêl desconto. Vende-se tambem a longo
preso. Tratar com o proprietf:iriQ sr. Çhistiano Just�s
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Schwartz ne casa do snr, Erico BIosfeld, em
Jaraguá do Snl.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO .

RESERVAlt EM 30/6/1949 -. . . .

"

AOÊNClÀ: Jâraguá do Sul
Rua CeI. Ernlllo Jó�rdari, 115

End. Telégrafíco "INCO','
,

Caixa Postal, 65 -Telefone, 73
,.1, : '. ,- fi

Opera em: Cobrançes, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.
'.

-

I

Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.
,

Edifício Próprio

MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinvilJe,
LIDE'R t.b COMERCIO DE TINTAS

-oTS4�s-'tlNTÀS 1,
A MAi�,";NT'G� é:Às� DE JOtNVILLE, COM".A ."'A.FILIAL

KM JARAGUA"DO SUL-A RUA MÁRECHAL
FLORIANO PEIXOTO. &1-.58

(SOBAD o aTO WAGNE)

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquina�, Caminhões, Automoveis etc. _.:...

Tintas 'à Oleo, e em PÓ, Alvalade; Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleode Linhaça, Agua Raz, Aneli.na .

para tingir Tecidos de Sedas Lã e AlgodãO, Ce-
ra e Oleo pare Soalho, Massa, pare Janela.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E El\'! rf\RTIQULAR AO_S'
SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS' SEGUIN-TES TAXAS DE

\ JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

e••••s BI •••111111••
'

•
1

.
'
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CORREIO DO POVO Domingo DIA - 8-1-1950

,

Loja e

EXPOSiÇãO:.
,fabrica:

'VII. aetuno Vargls, 79 Rua Domilgos �I lovaS/I
J.& B .la U Ã DOS U L -1- a.& IT.l C .& T .i R I I A

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins,
,

Moveis Estofados, Tapetes, Divans.
Colchões e �strados para Camas, Etc.
Executa-se serviços de esrofemenros em; .

trolios, onibus, automoveis etc.

Em!

..

Profol't'ura' Munl'CI'na·i no Jaranua' no ,Qui. Sul,
neste municipio. i"em

II p UHU O Secretaria da Prefeitura Municipal de
do Sul, em 9 de Novembro de 1949.

MANOBL LUIZ DA SILVA
Secretario

REQUER IMENTOS DESP I1CHf,\DOS
1256 - Helmuth Neumann. bras. requer habíte-

se por ter terminado seu galpão sito a rua Rio Bran-
- -

c:o, nesta cidade. Como requer
'

,

1264 - Osvaldo Meyer, bras. licença mandar
construir um rancho nós fundos de suã propriedade
sito a ,rua Dom Pedro li, nesta cidade. idem

1265- Henrique T. Herger, bras. licença retelhar
sua casa sita a rua Mal. Deodoro da Fonseca, nesta
cidade. idem

1266 - Clemente ôchíocher, bras. licença recons.
truír um rancho nos fundos de sua propriedade sita
a rua Rio Branco, nesta cidade idem.

1267 - Carlos ReicheI, bras. licença estebele-
cer-se com selaria, a estr, Irapocú- Hansa neste mu

nicipio. idem
1268 -- Bruno Krustsch, bras. rranst, imp. ter.

com àrea de 126.000 m2., sito a eetr, Irapocú-Hensa,
nesre munícíplo, vendido a Bertholdo Krustsch. idem

1269 - Julio Milnitz, bras. rransf. imp. ter. com
a área de 100.000 ms., sito a estr. Tifa Germano,
nesre muníclpio, vendido ao Sr. Conrado Steierlein.
idem

,

1270 -- Carlos Heinzle, alemão licença cons
truir um mausoléo na sepultura de Lína Kloepfel,
inhumada no cemitério municipal desta cidade. idem

-

1271 '- João Klein bras licença construir um
mausoléo ne sepultura de Modestino e Humberto

. Klein, ínhumados no cemitério Municipal desta clde
de. idem

1272 - Vitor Hansern-bras. transf imp. ter. com
a área de 12.400 mã, sito a esrr, Iereguä, neste mu

níciplo, vendido ao Sr. Max Hoepfner. idem .

12ta - Harry Grubbe, bras. trensf, imp. ter. com
a área de 3.625 m2., sito a estr .. Garibaldi, neste rnu

nlclpío, vendido a lolanda Werner Ehnke. idem
1274 - Conrado ôtelerleln-bres. transf, lrnp. ter

com a área de 60.000 m2., sito a esrr. Tira Germano
ne$te municipio, vendido a Leopoldo Stelerlein. idem

" ,1276 - Bertoldo Krutsch-bras . rransf. lmp. ter.
com a área de 37.600 m2. a esrr. Irepocu-Hanse, nes
te munícíplo, vendido a Edgar Engirch. idem

1276 - Eurico Duwe bras. baixa lmp. sobre seu
estabelecimento de generos alimenticios e loja de fa-
z-e_ndas. idem I

1277 - monisio de Assis Pereira-bras. requer
baixa imp. sobre Caixeiro Despachante. idem

-- 1278 - Empresa Auto Viação Catarinense S.A.
b�ixa imp. SI Secção de Carga (Tr.ansporte). idem·

1279 - Empresa Auto Viação Catarinense S. A.
transr. imp. sJ caminhão de carga vendido ao Sr.
João Pereira Lima. idem

,

128u - Empresa Auto Viação Catarinense S.A.,
transr. imp. s/ caminhão de carga, ..·end. á Empreza I
de Transporte Frenzel S. A. idem

1281 - Werner Frederico Augusto Viergutz-bras.
licença estabelecer-se com (erraria a estr. Rio Cerro
neste município. idem

1282 - Edmundo Hauck-bras. baixa s/ imp. de
Ind. e Profissão, lançado na Intendencia DistrHal. idem

1283 -. Adolfo Baemle-suisso baixb imp. de Ind.
e Profissão, lançado na Intendencia Distrital. idem

1284 - Adolfo Martoszt-bras. transf. imp. ter.
com a área de 122.500 m2., sito a estr. Serra do Boi,
no distrito de Corupá, comp. de Rodolfo Koch. idem

1285 - Andreas Sachs bras. transr., imp. ter
com a área de 15.898 m2., sito a esrr. Bomplandt
no distrito de Corupá, comp. de Olga H. Moura. idem

, 1286 - Andreas Sachs bras. transf. imp. ter.
com a área de 15.898 m2., sito a estr. Bomplandt no
distrito de Corupá,' comp. de Elvira H. Larsen. idem

, 1287 � Andreas Sachs bras, Iransf. imp. ter.
com a área de 16.898 m2., sito a eslr. Bomplandt, no
distrito de Corupá, comp. de Adele H. Kohls. idem

1288 - José Pachwski bras. transr. imp. ter.
com a área de 21.000 m2., sito a estr. 'Isabel, no dis
trito de Corupá, compro de Augusto MUller.

1289 - JOSé Pachwski bras. transt. imp. ter.
com a área de 22.150 m2., sito a estr. Isabel no dis
trito de Corupà, compro de' Heinz Müller.

1290 - JOSé Pachwski bras. transf. imp. ter.
com a área de 22.150 m2., sito a estrada Isabel no
distr. de Corupá, compro de Fanny Müller. Idem

1291 ..f._ José Pachwski bras. imp. ter. com a
área de 22.150 m2., sito a estr. Isabel no distrilo de
Corupá. compro de Bruno Müller. idem

t 292 - José Pachwski bras. transr. imp. ter.
com a área de 22.160 m2., sito a estr. Isobel no dis
trito de Corupá compro de Cecilia Müller. idem

1293 - José Pachwski bras. transf. imp. ter.
com a área de 22.150 m2., sito a esrr. 'Isabel no dis
trito de Corupá, compro de Waldemar MUller. idem,

l294 - Vergilio Ferraz�a bras. transf. imp. ter.
com a área de 231.500 m2., silo a estr. Rio Paulo,
no distr. de Corupá: vendido a Lucy Ege�. idem

1296 - Vergilio Ferraza brêls. transf. imp. ter.
com a área de 1.300 m2., sito. a estr. Isabel, no dis
friJo de Corupá, vendo digo comprado de Guilherme
Mechert. idem ..

1297 r- Lothar Carlos Ernesto Sonnenhol, bras.
transr. imp. ter. com a área de 640 m2. sito a rua
CeI. Ilrocopio Gomes de Oliveira. idem

1298 - Henrique Flor bras� baixa imp. sobre
uma caminhonete, registrado nesta Repartição. idem

1299 -- Bertoldo Hort bras. licença retirar rest.
mart. qe Adolfo Hort Inhumaélo cemitério muniCipal
desta cidade, pa�a o cernir.· da estradd Tres Rio do

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Rio Cêrro, filho de Ger- ...:.. . _

mano Siewerdt e de Ca

Ih��\�!�:::: solteír•• lElIlIlllroro §un[ IratsUdrat �C JE[dr[d�o §.Ao
lavradora, domiciliada e re-

.

ll'
_

sidente neste distrito, .em
-

Rio Cêrro, filha de Ricar
do Jandre e de EIsa Hof
fm'ánn Jandre.
Edital n. 2.687, de 31/12/49

Edital n. 2688, de 3/ t /1950 Sortimento

sldenre neste . distrito, á
estrada Vila N 'VfI,
filho de Carlos Sbardelat
ti e de Hedwlg ôchíochetIrene P. Günther Oticial do Sbardelatti.

Registro Civil do 1° Distrito Ela, brasileira, solteira,da Comarca Jaraguá do Sul. doméstica, domiciliada' eEstado de Santa Catarina residente nesre distrito, emBrasil. Garibaldi, filha de Mathi.
, Faz saber que comparece- as Scheuer e de Maria
rarn no cartório exibindo os Lescowlcz Scheuer.documentos exigidos pela lei ..

_===•••===••

==:::::'O-===-IC===-I
afim de se habilitarem para E para que chegue ao

co-�
- '.

casai-se: nhecimento de todos, mandei M'UDAS
. passar o presente edital que

.

Edítal n. 2.684, de 21/12/49 será publicãdo pela impren�' F R U T I F E R A S E O R lW A M E I T A I S
João Mallcheskl e sa. e em cartório ond: ser� .

Velennne Okonski afixado dui ante 15 dias, SI D Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maeíeí-

Ialguem souber. de algum im- ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahllas,Ele, brasileiro, solreíror pedimento acuse-o para os

�
Camélias, Coníferas, Palmeiras, etc., etcoperarlo, domiciliado e re- tins legals

I
sldente nesta cidade, filho

IRENE PEDRI GüuTHER Pe('am Catalogo Ilustrado
de Adão Malleheski e de 1"

Catarina Abromovícz, Oticial LEOPOLDO SEID�L - Corupá
Ela, brasileira, solteira, •••• •

domestica, domiciliada e

�E:���eligi�k�i�IS�Og; rG··i
..
·
..
·
..

··e·":':'
..

-:;:I::-
..

·O·M.�;.� lttilla Okonski. : _ :l : C-4
• .) • $:O

Edital n. 2685, de 27/12/49 : : :..,
:

.'

:�
: �

�Bebidas Bo�s LtdaJ I � �
�,..- ..- .........-,,:...+..-..- ..- .....- ...........-.��� i �
.
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� E.

� TOSSES' ••000QUlm, : I

VIIH(�IL[!�����100 � �
G.FtANDE TONICO •
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Guenther Kerrlschka e

Elka Kamim

Ele, brasileiro, solreíro,
operario, domiciliado e re

sidente em Blumenau, filho
de Hugo Kertlschka e de
Tecla Kertischka.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e
residente neste disfrito, á
estrada Itapocú, filha de
Julio Kamim e de Selma
Oreogolewitz.
edital n. 2.686, de 30/12/49
Ludi Georg Siewerdt e

Lilli Jandre

Antonio Gonzaga Santos
e Olga Francisca Oliyeira

Uma
Ele, brasileiro, solteiro,

operario, domiciliado e re

sidente neste dislrito, á
estrada Ilha da Figueira,
filho de Henrique Gonza.
ga dos Sdntos e de Luiza
Balsanelli dos Santos.
Ela, brasileira, solteirtJ,

domestica, domiciliada e

residente em Enseada de
IBrito, filha de Manoel

Cardoso de Oliveira e de
Franéisca Inacia de Souza.

Haroldo Maas e

Wally Adam·

Eie, brasileiro, solteiro,
carpinteiro, domiciliado e

residente em Corupá, filho
de Augusto Maas e de
Bertha Bär Maas.
Ela. br6sileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente, nesta cidade, fi
lha de Gustavo Adam e

de Hedwig Kamin Adam.

Edital n. 2.689, de 4/1/950.
Lino Sbardelatti e I

Oecilia Scheuer

Ele, brasil�iro, solteiro,
.

operário, domiciliado e re-

�
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1ft
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Para' ,Doçes
'e Bolos

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

SOCo GraDc,a venida LIda.
Av. Getulio Vargds, 350.

"
,

Matrl� = '.JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

•••• "il8.s. IU...... laleUIII.
••••1••• I. II•••UI: .

lihha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros .de alta e baixa,
rotação, de 1· a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 cI.�los

2 MOTOR E marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

....II••a 8E .IBI�. '

BOMBAS paa uso domesti co e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
, conjugadas com motores monofasicos de 1/4 H�, .Marca LILI;A

com valvula elevadora acionadas po motores trIfásICOS de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade.

Artngos Eliétrncos IDaLraL O liar
completo e variado de LUSTRES, CÁSTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalàções de luz e

foça de qU!llquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a �alquer
pedido de instalação de luz e foça.

NU'NCR EXI5TIU,fGURL

,PARA FERIDAS,
€ C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R AS,,'
E 5 P I N HA 5, ETC.
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An.iversário LOCAIS edos'passageiros.
aanmérclo • Como de cos- Papel velho 'No próximo ano Jara- mais de oito milhões de .

Pate �a,i. aortellnl. �omo tume, ao findar o ano, o \guá do .Sul festejará o cruzeiros para o eratio Já havlamos. a�unclado, o sr. Darcy Luz1 o�eroso reta!ho de qualqueé espe-, seu 700 aniversário de pübtíco, o que represen- re.zou sua pr!melra S!inta gereute da .Ag�nCla do cie, comp�a Qualquerfundação. ta o eSforçp, o trabalho MIssa, n� ultimo domI_ngo Banco Naeíonal do Co- quantídade.É por certo uma data arduo dos seus 'habítan- na matrIZ de Jaragoa, o mércio nesta cidade, re- TIPOGRAFIA AVENIDA�uspiciosa pSI7a todos os tes, reclama maior aten- rever�n�o Padre Otavio uniu os seus auxílíarese- I'que labutam nesta ter- ção dos governantes pa- Bortolíní, da Congrega- ofereceu um lauto jantarrI;' previlegiada, como ra as soas aspirações. çäo �ale�iana. " .
aos mesmos no Restauainda ha pouco .a desíg- ,A produção agro-pé- .

A Igreja, repleta de fI rante «Marabá».'nou um dos mais desta- cuária está decrescendo eIS receb�u o �ovo sa- Alem das familias doscado� homens públicos anualmente sem que me- c�r!l'?te, fIlho. deste �u- f�ncionários, foram concatarínenses. dfdas energícas '

sejam n!ClplO, com Intenso ju- vídados os snrs. �alde-Por aqui, até agora, tomadas para o seu in- bílo, Q�andO' esse, em mar Grubba, Prefeito Muninguem se lembrou da cremento. concorrldisslma prooís- níelpal, Dr. Luiz de Souzaefeméride que aníversa- Em 1948 segundo a es-
são a11 deu. entrada, a- Presidente da Câmararia a chegada do CeI. tatlstíea,

'

produzimos compan!Iado de ,se�s. ve Municipal e '? sr. DepuJourdan as margens das 46900, sacos de arroz,
lhos p�I� sr. Felícíano tado Artur Mull�r, díre-terras que unem o río 367067 quílns de feéulas, Bort�liDl e senhora e s�1:ls tor de�te jorn�l. ,Itapocú e Jaraguá, onde 206875 de latícíníos e pad�I�noS, s!lrs. Faustíno Ao tínal, brindaram a-fundou uma colmeia de 93120 de milho 594720 Rubíní e LUlZ Píazera. quele estabelecimento etrabalho que a sitúa en- litros de agua�dente e � s.ermão de saudação seus dignos funcionáriostre as mais destacadas 137200 quilos de fumo em
Ioí Ieíto pe�o rev. Pa�re os snrs. Dr. Luiz de Sou-do estado. folha. Bono.rato. Píazera, reitor za Artur Müller e Lean-Pouco mais 'de um ano A estimativa para 1949 do GInaSIo. de T.��a�ão. dro Machado, tendo agra-estamos dessa data 'e já em fumo em folha, fecu- que produzio belissI!Da decido as saudações' oé tempo .de pensar em las e aguardente é bem oração em torno da VIda sr. Emanuel Mac,.ado,que pelo menos os pio- menor que a do ano an- sacerdotal e da Graça sub-gerente daquele a- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::-.::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::neiros do p,ogresso que terior, e a de produtos Que Deus �oncede aos creditado estabelecimen- Dp LUIZ DE SOU'ZA.desfrutamos hoje, sejam laticinios já nem se fála. seus �scolhIdos.. to de erédíto .'lembrados com saudades A produção dos demais O coro, sob a díreção Estiveram presentes, A D V O GAD.pelos que os sucederam artigos se não é estacío- do �ev. Padre Alberto, alem das autoridades a-

'

.

na �enda de trabalho que naria, pouco aumentou entoou. os cantos sacros., cimª-, ref,eridas, o,s snrs, Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34multo os. honra,
.

com exepção das bana- No día 6, o n_?vo sa- Darcy Luz e senhora, Resideneia : Benjamim Constam, 136 :_ Tel. 12'
.

É possível, que a polt- nas, que de 489142' quilos �e�dote rez�u D!Issa em E m ä n u e I M a- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::licagem rasteira, que na- em 1948, passou para Ba�ra do R�o Cerro, l�- chado' e senhora, snra.da constroe, mas que ce- 2.840.520 no anO passado. cabdade de seu naSCI- dr. Luiz de Souza, Semegamente procura uniea- Na àrrecadação de im- mento.
.' Mattar e senbora, Guimente atingir aqueles postos municipais alcan- ,«ColoreIo do Pov,!>>>, Iherme Hruschka e seque sobranceiramente çamos o decimo' lugar, cumprlm�nta o rev: Pa- nhora, Clécio Espezim epQ»,m.Qs. jllt,e.t.:e.ss�.s.(t� .CDJD.l.6OOJ)JJ,O. e�uz,eitns.,_ ,dre O.ta,!10e 8,eus dl�n�s, 8�1l0rtt� Pedr,o, Çordei'ro,ttVô��'�-<";mlfó' -tf - VIItf""õ'8Ílo'da;e1éiçâo 'p�6re.,peta�' t1IJ1'Iõ" .1öêê'" COl'd-etfö, -

que prezam a sua CÕll- e certamente não haverá que Ibes foi concedIda. João Budal, 8érgi(} Fran-clencia de ho�eJ;ls �iv!es, tempo, para se pensar no , .Becla.aciea. Recebemos co, Ot&cilio Ramos, Jar-
.

que creem -!lo, diredos anivers�r!o. de fundação diversas r'eclamações ge Matlar e Ingobertoq�e ,a Constitu19ão lhes do munlclplO, mas nós o oontra o cemitério mu- Brausburger.a�segura e que, qllandQ iremos, festejar com a e- nicipal O "Correio do Povo"os pléi�eiam, �ecebem D8P dição de ,,!m livro cQm a Aleni de não se cuidar agra�e�e a gentileza d,?da malS que �nvectivas!1 sua hist�rla e prestar ne em matar os formigueiros conyIt� conl o qual fOIsua _per�onahdade de CI-, Ie a deVida homenagem que dão cabo de todas honrado.dadaos lUdep.endentes, se aos seus b8.ndeira�tes,.<'s as flores' aU plantadas, faleclmenlo _ Dia 25 deanJeponh: a tudo. I que plantaram a prImeIra ainda o zelador ao fazer ezembro ultimo, faleceuaragu , qu.e no ano; semente neste solo aben- as covas, joga o barro. em Joinvile 8 exma. snra.passado contrIbuiu com I çoado. em cima dos outros mau... Berta Thiedke, viuva dosoleos sem respeito al- saudoso João Thiedke,gum aos danos que causa. que foi já colaborar des-
- De Barra do Rio te jornal.Cêrro nos reclamam con- A extinta contava �8tra a falta de grade la- anos de idade, sendo oteral na ponte aU exis- corpo transportado paratente, a qual ha meses esta cidade onde foi da

, que caiu e não foi cons- do a sepultura ao ladotrui�a. do seu esposo. .Indo a Joinville não. se esqueça de visitar o
AlUda na semana.pas- Enviamos nossos votos

31IF'���������������1111«Bar e Restaurante Expresso» a Rua 9 de sada, diz o reclamante, de pezar & família enlu- - � -

Março. em frente ao Micro Onibus e proximo i�:n::rr�I�:�:avCaOl��� tada.
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recomenda-se para hospitais, cole�ios, etc., pela sua qualidade desinfectante.
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Kalender 1950 Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clínica geral medico - cirurgia de adultos' e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

.

- Raios Infra-vermelhos e awis.
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