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co� refé\�n·c.ia ;as cri
ticas m'\i!o lustas qu� fi·
zemos c(j�tra os servrcoe

.

da Companhia :relefoni�,
recebemos dQ. sr. Adão

Duque, diretor' 'regional, o
seguinte fonograma: Ioln
vile, 26 - "Tendo estado
viajando tíve ao regressar
o conheclmenro esse con

ceituado' jornal atacou

nosso serviço telefonico,

Condenado Ott. Langha__er P Ö L I TI'C A Assím é o
.»
Brigadeiro o que muito lemento pois

o JURI FBZ JUSTIÇA CONDBNANDO o VALBNTIo OB CORUPÂ preferia distinto amigo
Continua íualteravel a Monteiro. Os jorQais registam o tivesse se dtrigido a mim

Ha mezes o sr. Otto provas dos autos. - situação politica naeío- -x-. seguinte fato ocorrido ha antes, pois sempre atendi
'

Langhammer, turbulente Reunido o Conselho a nal quanto a sucessão Parece que tambem,» dias no Rio de Janeiro as reclamações dentro do

Intendente de Corupá fez sala secreta, o meritissi- do General Eurico Dutra. PSD catarinense começa' e no qual está envolvi- posslvel, Como po�erá
uma série de tropelíaa mo dr. Presidente formu- Os mineiros estão de- a agitar-se, procurando do o Brigadeiro Eduardo confirmar-se do M.D. Pre

naquele distrito, procu- lou os quesitos seguín- senvolvendo grande ati- retirar 'da ,Ass�mbléia Gomes. feilo e Presidente Câma-
. rando amedrontar não teso vídade em torno de um Legislativa 'diversos ele· Um cabo do exército ra, estamos em entendi-

somente a população, 1°. - Se constitue cri- candidato do seu Estado, mentos que não estariam foi ao Brigadeiro e pe- mento pera instalarmos

como tambem' me o fato imputado ao possivelmente o sr. Melo satisfeitos com a atual diu uma passagem num nessa cidade serviço au-

os desta cidade, que réu; Viana, que "conta com as situação politica. Uns transporte militar aereo tomatico com o que he

se opuzessem aos seus A esta pergunta os ju- simpatias da UDN. iriam ocupar as, pastas que ia, para Vitoria, no verà uma roratmenre nova

desmandos, já que con- rados, por unanimidade, As divergencias exís - da Segurança e Interíros Espirito Santo, mostrando rede assim como todo
tava com a benevola responderam afirmativa- tentes no PSD contínuam e Justiça, visto que seus um telegrama que dizia aparelhamento. Cordiais

proteção de determina- mente. O fato constituia agravando-se cada vez detentores, Thon Gama achar-se sua mãe gra- sauds, (a) Adão Duque.:
das autoridades desta oo- crime. maís. O sr. General Gois D Eça e Armando Simo- vemente emferma. Perdoe-nos o prezado
.maroa e assim certo de 2°. - No caso atírmatí- Monteiro negou-se a to- ne Pereira devem A passagem foi íme- amigo Adao Duque. mas

que seus crimes ficariam vo, se o réu e respon- mar parte na comissão desímcompa ti bi li sa f-se nos estamos certos que a

sem punição, como o .fi- savel; que deveria organísar o por serem :candi�atos e mID?t*;WF':Y ,;.::::::::::�#f:m.&. sua boa \�on�ade não �e-
caram no caso do velho A resposta foi tambem programa de governo do deputados Iederaís. Ou- ;�t::fttJ::: ":'W�:lt� solve o pessrrnos e cans-

Í;;�d:��::�: :�:�:�PaO:e::O: r*"�1�;!�::riil�:�:���{r��i�!" I ����iWª'::n�:7.�i
tinha a' proteção do sr. E�ta resp?sta, por una- Na Camara e Senado ear os descontentes dan t:;:::ttt. )( .. .. tm:�::!:�:: arrebentados e podres e

Prefeito e de determina- nímidade, fIXOU a milIta co�t�nuaram os dis.c�rsos do margem a. que
.

su- ��\ili\\\\t\\I\\\\\J.:::::.. )\}\rt\::\\\\\I\\��\\ffl��\f.t.�ª\\\\\I\\\; restabel��er uma. I.inha ur-

das autoridades os seus e custas 90 processo. polltícos, tendo erítíeado plentes de maior cotían- :::�:::::::::::::?:::::::*':::::::��':" .:::.:.:::::::::t::::::::::::::::�d@���::::::::::::: bana e lntermunlctpel que

��;lg��óü�� �g�����;:��l� !f��::�t�::i g;�t��ttif�iI��'.:� �:fi����:�������
eom ..en�rgia,� situação gamento das custas do irmão o sr. General Gios Senador. m�:::;::::::':':' / ·::\\tf::: I telefo�ica, mesD_10 dentro

então de anarquia da jus processo.. .

' �t· ::!::'}:' t da CIdade, pois quando

tíça local e os desmandos Que lhe sirva de lIção
NOT IA' S & NOT ,I' C I A S

?r
'

I speol'sobledme' amull��toaçãeOs',p'erdaer-,'
e tropelias do valentão e de lembrança de que "

de ':Corupá. ainda ha no Brasil uma I'
ainda não se compreende

Isao não agradou ao justi9a .que não .s� deixa Em Itoupava do Norte, Vila Matilde. Foi revela- cousa, alguma. tel o esta-

acusado e nem', a seus domíaas pela polítícegem Blumeaau, novo desastre .do 'ago·�. que varios iln- do na linha. Mas uma

protetores, os quaís es- e que, contra 08 hOf!lens verificou-se .dia 21 do di\'idilos lançaram garra- , cousa é certa: pagamen.to

çrevel"am par.a' �1E.' ,:UIJ,t ;de bem, 'Q\l8 como �ura- corrente, quando um.au- ,·f$s; de g$.80Hna centra � caro .

.b,01atiUl.lqJ=��. ;i�: p�c,.J1N�Pt1_t}IJt�JIi���e�a..· m'ovelllro�te!,:d&:""edi1i��' na':�t:a9�:;'.J�ßs ttittfitnlf}Q;�e:, çeinti'8,� -�m� -:- \

retor-desta:folha envol-' de. não ,hã· IDflllenC18S quele baIrro, ,IJ,(} tsq):nr a foram sllrpràndldö(;�', e de que ci nlilítar pudesse '
.

,

'

vendO'premedjtad8mente·"ca�es �� �onspurcar � b�lsa a.tfayess�(J�a·como PQstos em: f�ga' á ba.la, visJtar sua progenitóra: I ".' ,:
,-

a pessoa do dr. Luiz de conClenCla. um �ólldo e mergulhou sem reah8�r o seu In- A tarde. O· Brigàâeir:o,;'GaliDha�Sem Azas!'
Souza, advogado e Pre- no rIO, levando de roldão tento. foi ao 'campo de a'Vi'açij.o I '. , '"

sidente da ,Câmara Mu- tres moças que se acha- -x- e aU encontrou o cabo'e 'Desembàrcou dia 25 no

nicipal, tIrando assim D.{ P'"IO de Frel"tas
vam na outra, extrem�- Noticia-se de Chicago, indagou por'que não via- Rio um casal de galinhas

desforra politica e pro- dade, duas das quaIs que pelo menos 52 mor· jara, 'tendo este explica- fruto das eS;7eriencias de

curando até ferir a prol. T
'

d' I d pereceram afogadas. Não tos foi o passivo dQ f1:1- do que na ultima hora um norte·americano que·
bidade profissional da-

25 dranscor,reu, na aI aI' ..e se sabe como os fassa. racão que varreu o no- chegara ali um coronel durante 12 a nostentou um

q J 'd'
o corre0 e, o na a ICIO I

•

do automovel con roeste dos Estados Uni- 'Ih t 1 d'
;..

ue e causl lCO., . ·i de sua excia. rexdm(}. D. geIr�� " s'
.

d '; se"u· e

I
e ?mara o ugar.. processo e transfo!maçao

Mas não esperavam a '
" .

�egu�JaQl Mr. e ,dos e o Canadá durante medIatamente o BrI- da raça de galmaceos
reação, que veio com mterIOr,' quando o nume- o fim da semana passada. gadeirol foi ao posto ra- para conseguir �alinhas
um processo crime de r? de pessoas era de Dez mortes ocor1!.eram diofonico e, mandou que sem azas, com longas e

inju:rias,: que no dia 24" eIDCO. O desastre enc!leu no Capadá tendo as de- o avião que já estava gordas cochas e que põem
do corrente teve seu de terr�r, a quantos o mais se verificado nos perto do seu destino, muitos ovos. São galinhas
desfecho com a conde- presencIar�m. O auto�o- Estados Unidos. Algumas voltasse ao campo. essencialmente domésti-

nação de Otto Langham- vel pr'ocedla de BleichlOr, delas foram provocadas Quando o ap-arelho caso Esse é o primeiro
mer a um mil cruzeiros n.a marge� esquerda do por quedas de aviões e aterrissou, Eduardo casal que chega aö Brasil
de multa e pagamento �IO, e tra�I� pessoas que de edifícios. Gome s aproximou-se, dessa nova raça. que pa·

das custas do processo. Iam partiCIpar de um -x- mandou, o ·coronel de· rece jà se acha muito de-

As 9 horas, sob a pre- casamento no religioso, A bordo do "Alcântara" sembarcar e disse ao senvolvida nos Estados

sidencia do dr. José na Igreja Matriz da ci- do Loide Brasileiro' se cabo: Embarque, vá vi- Unidos.
Marcondes, de Matos,' , dade de Blumenau" .

sen- guiu, para a Europa, o sitar sua mãe.

ilustre Juiz de Direito do qu� a" propria noiva engenheiro Pantaleão Alem disso aplicou a _

da Comarca teve lugar se aChava .el_lt�e, seus José Pin�o de Morais, pena ao comandante do
o inicio da sessão dO'" ocupantes, DIr!gIa � car.,. designadp pelo governo avião que desobedecera dias arites.
Juri que deveria julga

" ,

ro, seu prop�letárl? de para fiscalh;ar a aquisl as ordens superiores. -,X-.

Otto Langhammer. Ra- . npme Antomo RelDert, ção de noventa locomo- Assim é o Brigadeiro LGrande desastre de

vi�m sido sorteados p:a-rae: c, : .casado, lavrador, com 47 tivas destinadas ao De- Eduardo Gomes. Justo e automoveis ocorreu dia

jurados os snrs. França anos d'e, idade, residente partamen�o Nacional de bom. 25 ultJmo. na Praia do

Vosgerau, João ·M�tias em Belchior. Ao entrar Estradas de Ferro. Essas Flamengo no Rio de Ja-

Verbinen, A I f r edo' na balsa ganhou veloci- locomotivas, uma vez neiro Quatro autos se

S c hw à r t z e Rodolfo dade inesperadamente e chegadas aqui, serão dis- éhocaram. O motorista

Sch�ibel e como suplen- , caiu no rio do outro lado, tribuidas entre as varias 200 300 por cento de lu- João Batista' Passos, es-

tes os snrs. Henrique Ra- Pio de FreitaS. presumindo-se que seu ferrovias brasileira's. cro. Agora que o gQver- cionou o seu auto, a afim

mos,HerbertSchinzel,Au. Para a familia católica motorista, ao tentar bre- ,-x- no tomou medidas ener· de proceder a mudança
gusto Schmidt. O dr. Pro- é por certo uma dala fes- car o carro. pisou" por ,

Inform�m do Rio de gicas, a maioria desses de uma das rodas. Quan
motor Publico esquivou- tiva e de juslo rigosijo a engano no acelerador, JanE"iro que a Carteira carroa. e';lcontra·se pre- do se encontrava nesse

se de funcionar, ficando que assinala o aniversario ocasionando a tragédia. de Importação e Expor.. so �o calS. do porto e' mister, foi o seu auto

a acusação a cargo do do seu virtuoso" Bispo ? -X-, tação do Banco do ,Bra- sera? vendIdos em hasta violentamente, apanhado
dr. Luiz de Souza e a Diocesano, uma das mais 'Noticias do Rio dizem sil acaba de proibirtoda publIca. pela traseira, por outro

defeza feita pelo dr. Ar- destacadas figuras, pela que o Hanco do Brasj! importação de fumo e de _ -x- automovel, no qual
quimedes Dantas, servin- sua cultura e dotes morais. autorisou o embarque de wiskey mesmo em moe- Será. reaUsado na tar- iam dois viajantes, que
do de e�crivão o sr. Ney O "Correio do Povo" partidas ·de trigo no to das não conversiveis. de hoje em Flarianopolis fugiram a seguir. Veio

Franco. solidarisa-se a alegria dos tal de 300 mil toneladas, -x- o segundo joge» entre ca- um terçeiro auto que era

A acusação foi con- diocesanos pela data. que, acabamos de adqui- . Noticias do Rio dizem tarinen�es e paranaenses. de Francisco de Lima.

cludente, não deixando rir da Argentina. A pri- que o "Globo" ainda bo- Como é do conhecimen Parou o carro e foi ver

�uvi<!a� no espirito dos meira consequencia des- je ocupa-se do caso dos to de todo�, domingo ul- junto a um guarda o de-

lurados e tambem da Agradecimenlo sa transação será. a que- carro de luxo importa- timo perdeplos em Curi- :sastre -Verificado. Nisso
-

assistencia que ali acor- da do preço do pão. dos no cambio - negro. tiba, pela elastica con- veio um' quarto auto de

rera, da prova do crime, Esteve em nossa reda- -x- I Segundo o vespertino, o tagem de 6x1. O prelio numero 2-74-28 que cho-

tendo o dr. Luiz de Sousa ção, agradecend9 as justas Informa-se de . São negocio era tão rendoso de hoje terá Jugar, no cou-se com o carro dos

ocupado a ,tribuna por referencias quê fizemos Paulo, que alem de co que os especuladores estadio da Federàção viajantes. qnando Fran

mais de uma hora. '

por ocasião da morte de locarem graxas nas li- chegavb.m a pagar ida e Catarinense Desportos, cisco de Lima foi apa-

A defesa· procurou seu pai, sr. Wilhelm Wee- nhas da Central do' Bra. volta de funcionarios aos com isso sendo favoritos nhado tendo morte ins

mais "veraj:tear" em cima g�, o sr. Wolgang Weege, sil, el�mentos sabotado- Estados Unidos, apena� os barriga-verdes. Oxalá tantanea, e o guarda ci

des� folhá: d'o �ue dis- industrial em Rio' Cerro. res tambem tentaram para trazerem' os auto que não aconteça o mes- vil com ferimentos di-

cutir o caso dentro das, incendiar a estação de moveis que vendiam com mo do sucedido há 7 versos foi hospitalisado.

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO _PEDRI' Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.

.
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Rt�I�T�n C,I�ll Proibição 'Edital de Cltação
Venho por meio desta

proibir a entrada de pes
soas estranhas em meu
terreno a fim de caçar
pescar etc.
Não me resposabiliso

pelo que possa acontecer
aos mesmos.
Estrada ôchroeder III

O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
Direito da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de
Santa Oatarina, Brasil, na forma da LEI, 'etc...tA!:r��=���:���.ml_

lia, ainda consternados pelo doloroso
transe porque acabam de passar, a'grade
cem" profundamente a todos que -os con

fortarilm, envlaram flores, coroas e tele
gramas, por ocasião do passamento dz
sua sempre querida e inesquecível esposa,
mãe e sogra

Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
" Fáz saber que; comparece-
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Faz seber aos que o presente edlral, com o

prazo de trinta (30) dlas virem, ou dele conhecimen
to tiverem e interessar pössa, que tendo sido desig
nado o dia 15 de fevereiro do ano vindouro, as 10
horas, pare a realização da eudíencla de instrução e

julgamento da ação Ordinária de Cobrança, em que
são. aurores Esperidião Jorge Cury & Irmãos, e réu
JOÃO DAMASIO PEREIRA, e achando-se este em

lugar incérto e não sabido, cito e chamo eo dito
réu João Damasio Pereira, pera comparecer ríêsre
Juízo, sala das audíencias no dia e hora supra men

cionados, afim de assistir a aludida eudíencta .e
prestar seu depoimento pessoal, sob pena de confes
so sl não comparecer. E pera que chegue a noticio
ao .conhecimento do réu, se pessou o presente edital
que será afixado ás portas do Edificio do Forum,
no lugar de costume, publicado no jornal local Cor
reio do Povo e uma vez nó Diário Oficial do Es'tado .

Dado e passado nesta cidade de Iareguã do Sul,
aos vintre rres dias do mez de dezembro do ano de
mil novecenros e quarenta e nove. Eu, Ney Franco,
escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos,
Juiz de Direito. "Está conforme o original, do que
dou fé.

.

�dital N. 2.701, de 19-1-50.

Artur Treis e

Silvana 'Mohr

.. TOSSES' I.ONaUITES'

VlBBO [REOSOIlDO HiI�egar� ProcHooVl fmmeo�oerfer
(SILV ... A)

GRA.NDE TÔNICO ocorrido dia 18 deste mês em Blu
menau, com a idade de 41 anos 6 meses
e 21 dias, após curta enfermidade.

Especialmente agradecem ao Rev.
Padre Alberto Ieeobs pelas palavras con

forradoras proferldas.

,

Ele, brasileiro, solteiro,

'co.'mercíante, domiciliado e'E O" 'I T" A L''residente nesta cidade, á'
rua Abdon Barlste, filho
de Bernardo Treis e de Imposto sobre Tabacos e ,De-

. Ida Krug Trels. rivados e �obre Bebibas
EId, brasileira, solteira, Alco6licas

doméstica, domiciliada e De ordern do snr. Cole-
residente nesta cidade, à
rua Abdon Batista. filha tor, torno p!lblico que .nd�.

e:I!!!!!:-I_iEElI!i!Iii!!lEEi!I!E!!:'!!E!l�
corrente mes de Janeiro

I
"

i�n:M�i��e Mohr e de arrecada-se o imposto acima, F b (Sezões. Malárias,
reterente ao 1°, semestre do I "r"s, Impaludismo '. '

Edital N. 2;7Q�, (je 23-1-50. corrente ex�rci�io. .
� � Maleitas, Tremedeira jl

, ,'; :Os ,Guntnbullltes que não I� _ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM
. ml:eopoldo Karsten. e, fizerem Seus pagame.ntos no

I . .,.. I'"
" .Hlldegardes Schmldt praso, �oderão sabsfazel-.o "Capsul�s Antlsesonlcas

'

: '

.

Ele, brasileiro, solteiro,
no proxime mez de

Feverel·I·· i

��i�?��!�?��!�I!� ::i��::���;::�� Em TO�.n�n�?r:::lßaCia. . i II cDso' õf'SnTo'( ( M ßÚ.nloõi(l
e de Annâ Krüger Kars- as competentes certidões de

I '::J E�
U l I

ten, dividas para �er legar a co- É um produto dos Laboratorios MINANOORA

I Dr ' 'PICCION" .,�
Ela, brasileira, solteira, brança executiva. � -.Toinville _ Sta. Oatarina-

e
r

'

do.�éslica" dQmic�lia�a �.' Coletoria Estadual de J�- r_lili!iEli!!ElllEiiiiiEilll II ai 1ISI!iiiliEIi E!iIl:1ii!IEl
m MÉDICO

resldenre nesre díslrtro, a raguâ do Sul, 2 de Ianeiro I destrad� Jaraguà,
.

filha de de 1950
. ,.,. Formado pela Faculdade de Medicina ,a

Frederico' ôchrnídr e de "

,
-

_ , f1:I:.-.:.��.'t!/IlI!��
, I ',Univer�ida�e de �., .PaUIó".

'

... , ".Olga Schmidt. HELEODORO BORGES •
.

.'. Ex-semi-interno do. Hospital das Ghmcas e Santa Casa ,cr�
escrivão '

Edital N., 2.703, de 33-1-50.

Onufre Iurasseck e

t tIrene Ferrazza :

GI": D E "'I Partos - Doenças de Senhoras, tiom,ens - Moléstias internas

�:- e o : e externas: Pulmões • Ceração - Estômago - figado - Rins I
Ele, -brasileiro, solteiro, : .. : PEDRO 'R.ENGEL .: Doenças nervosas > SUilis • Doenças venereas - Doenças da

I,: :

.

'

iR péle em geral, Alergia (asma; etc.). Tratamentos modernos.
operàrlo, domiciliado e: !

�
Estrada Jaraguà Esquerdo

i III .

residente em São Bento �. .' ,�JARAGpA D,O $UL _ STA. OATAR!,NA, iii. ESPECIALlST,.A EM MOLEST,.IAS DE. GRIANÇ,AS..do Sul, filho de ôímêo 'B b d B Lid' - III . ANTA CATA DINAIurasseck e de Wanda Iu- � e I, as oss a.� Esecuta-se qualquer serviço de ferramentas iii GUA,Rft..MIRIM - , :........ ,

'. "t!>" \ ',' , ,-q"p-/
_

�

rasseck. : ,: a ricolas pRfa uso de lavouras, como: III '

Ela, brasi"'ra, solteira,
d li

.

,_u_"-"-!iE!!lu-,' H· ;'!!II!I'!!i!I_II_IIII!!EI!Ioméstica, _domici 'ada ,e. " Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido _.;--;;�;=. ..! ...

residente neete distrito, em lure se!ls ,'?lales e poupe seu
.. "1f.S!YAi!!!'��""'���'��.WIRetorcida, filha de Maxi- bom dinheiro comprando na ��""'���iiii

miliano Ferraza e de Ma- FARMA'elAria Franceschi . Ferrezze.

Ieragué d9 S",I, 23 -de Dezembro de 1949.

NEY FRANCO
.

' Escrivão

i
Mazureehen

'

Ur. ItldemiroFREFEITURA MUNIOI- tarrafas rermtcas de dtver-.

Á Usos tamanhos V. S. en- '

PAL DE JGU ' DO SUL
ontrará na� CASÀ REAL

da ROBERTO M. HORST
Edital N. 2.704, de,24-1-50.

a que dispõe de maior sortimen-

José Lux e to na praça e oferece seus arti

Herta Meier gos á preços vantajosos.

EI b .. .
Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua

e, rasllelro, solteiro, '

lavrador, domiciliado e��

residente neste distrito, em IMPUREZAS 00 SANGUE?
Três Rios do Norte, filho '

��r�lbL� Lux e de Maria fLIXIR Df I06UfiRA
Ela. brasileira, solteira;

doméstica, domiciliada e

res iden te neste d is�rito, em �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

Três Rios do Norte, filha
de Erich Meier e de Frie
da Siebert Meier.

E para que chegue �o co· �
nhecimento de todos, mandei
passar o presente ('ditaI que
será publicado pela impren
sa e em cartório, onde será
áfixado dU! ante I 5 dias. Si
alguem soub�r de algum im- .

peclimento acuse-o' para os

tins' legai&
IRENE PEDRI GÜNTHER

e.IA 81 ••'8S
Rua' Mal. Flö�íano n. 152 � JARAGUA

..:;::::::::::::::::::::::::::::::: ,.:::':::;:::;::::::::::, Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
ii

p
ii _ Partos Diathermia Ondas' curtas e Ultra-curtas

'ii:! Correl"o do ovo i:I.:i Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

II �i��i���7c;��7-11 :.Ö-··....�
..

·d
..

··e-·..�
..

·�-··ö-·..m-..··-'·p-..�m-r-ã-·r-·e-..i-··in-..-··a-.. ·-is-.. ·-·;b-..a-..-r-ã-t"o
ii !Ss:�::ti::a:::!L li
li Cr$ 35,00 ii
li ii
ii GERIIlNTE ii
li Paulino Padri ii
�:::,,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::-ß

•

EDITAL
De ordem Cio Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que
durante o corrente
mês de Janeiro ar

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

Intendê.ncia de 00-
rupá, o Imposto de

LICENÇA
('\utomoveis, bici
cletas, motocicletas
EI carros).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mê!-1, ficará o

contribuinte suiei4:o
a' muIta de 10%
sobre o referido im
posto nó primelfo
Qlês, s�ndo então
feita a cobrança ju;'

, dicíalmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
:2 de 1. de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

AUX. TRAT. SfFILIS

A G�mercial LIda.
I

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturali
sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em
,

gerkl, pelos menores preço�-da praça, sÓ na

Casa 1.leO .ltU�.1
Santa Catarina-X-:-Jaraguá do Sul

:.;.::.. e.e.v ,.,. _,e e.é_.e ."'r.•.e _,e ." _.e _.e e,-e e.e e"e e_e e.e e.e e.e.,. e.e e.e e.e.,: .*� _.e ••• .,

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇCES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPI N HAS, ETC.

Oticial

Seguros
�'YPIRANGA"Papel velho

retalho de qualquer espe
cie, compra qualquer

quantidade.
" ,

/

TIPOGRAFIA AVENIDA. :i;;;;;õiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiii-..i;i

I��@!®@!®@!®@!®@!®@!®@?@)@!®@!®�I Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados
!®

'{@ TODAS AS MOLESTIAS DO BPBRUHO Rf8PIRBIÓHIO @5
"C-U-'-TR-A--C-as-P-A", . � ,Encontram alivio imediato com o uso do �
QUEDA DOS Cl-

•

- I n C O m p á r a v e 1 IBELOS E DEMAIS � ,.

"

�
AFECÇO'fS DO � P�ilDrill dI! nogieo P�loll!nll! �
COURO CABELUDO. (@ @5

@) o PEITORAL MAIS UONDEeJIDO NO BRASIL �2t®�@,i@@.i..®@i®®';"®�@)..@®i..®@.i®�®i®@i®@,a

-

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES-- AUTO
MOVEIS,

«

TÓNICO CAPILAR

POR EXCElÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

loddatrlB e CIßlércia W. Weele S. ß.
Assembléia Geral Ordinária

� CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores sócios desta so

ciedade pare a Assembleia Geral Ordinària a reell
ser-se no dia 28 de Fevereiro de 1950 às 16 horas,
em Barra do Rio Cêrro, afim de deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço e contas do exercícío
de 1949. '

II - Eleição do Conselho Fiscal
111- Assuntos de Interesse da socledade. •

. �9TA:- Acham-se á disposição dos Snrs ..

actontstes oe documentos a que se refere o artigo
99, do Decreto-lei nO. 2.627, de 26 de Setembro de
194(}. .

'Barra do Rio Cêrro (Jaraguà do Sul), 26 de
laneíro de 1950.

WOLFGANG WEEGE - Diretor'Presidente

F I C u I a r i a R i o 'M o Iba S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO

-t
\

-Berncrdo Grubbe SA t :

. ..

Jaragu'á do Sul, 10 de Janeiro de 1950.

VY./Jem.r, Grub".
Bern.rJo Grubb.
Diretores

Domingo DIA - 29·1-1950

Na Estrada Itapocü-Hansa, distancia
20 minutos da Estação Nereu Ramos, um

terreno com casa e bemfeitorias.
O terreno é optimo para qualquer cul-

tura, já tendo 3.000 pés de banana. I'-'·_!!!!"'!!!'!'!'C�.A��S�-"""'A�D""""'·-�A"'!""-
_ ......

·S
......

··-�T�I"""'--N,....--
......

-T
......

--'!!!""!-A"""'--�S�I
Tratar com Artur Müller em Jarf;lgá do suL,

Declaração

São convidados os senhores acionistas a se L dreunirem, em assembléia Geral Ordinária na sede
-,

-av ra o res
social, as 14 horas, no dia 11 de Fevereiro 'proximo. .,

ORDEM DO D I A Precisam-se de 10 a 12 familias para

)
a agricultura no interior de São Paulo,

� Ex�me, discussão de aprovação das contas
da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do Paga-se bom salario.

Balanço. Da-sé prefereneia aos que compreen-

2) Eleição da Diretoria dem o idioma alemão.
3) Eleição do Conselho Fiscal
4) Assuntos diversos Informações mais detalhadas no

"Acham-se -á disposição' dos Snrs. acionistas Karsten em Jaraguá do Sul.

Olt documentos a que se refere o artigo 99 do
.

_" ','.

_.decreto lei nO. 2.627 de 26 de Setembro de 1940".
:--------------------

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
Jaraguá dO:'�:;r 1�re�t�.�;:eiro de 1530.

LOMB81GUEIßA MINANCOßA
AJo/fo ÂntoniQ. EmmenJQerier

. Diretores

Industria e Comércio

Assembléia Geral Or�inária
CONVOCAÇÃO

Pelo presente são convidados os senhores _-----------s

Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral

Ordi!laria, na séde social. desta sociedade, a rua

Presidente Epitäcio Pessoa, as 8 horas do dia 11
de Fevereiro proximo.

ORDEM DO DIA

1) Exame, discussão e aprovação das contas
da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do

. Balanço. \

2) Eleição do Conselho Fiscal .·o:6uns

3) Assuntos diversos p .Iop1l,nl.1 , .'''.111111:) ,

"Acham-se á disposição dos Snrs. Acionistas oqu....p S1t::'!P9I.1.d c·vtun,

os documentos a que se refere o artigo 99, do ,.p 5.P·PI..1I,n••,I.I, .11 .I.llIQUlO;J

decreto-lei ne• 2627 de 26 de Setembro de 1940.
1u.d wel.'U.A 11100 ••••••JaUl.

,

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.
Convocação para Assembléia Geral

i "H11.:1 ,,'ly,IM i OAY

R
São CODVidados°:,�..á�:niSIaS da Industrias �.1.��Ilf=�========-(====t;=lJIIE rAüTõ:T.JARAGüA=s�=��=l

eunidas S. A., para a assembléia geral ordinaria, n

p -rI Le'��'nlu� Kar�terl li ii II Industria e Comércio !!
q�e terá lugar, na sede s()cial á rua Quintino Bo- iii! ::.;f

. -:: I{ i: ::

OFICIN
II

calUva, 715-901, ás 9 horas da manhã do dia 18 de
li ii li A ServiQo "FORD" li

Fevereiro próximo vindouro, com a seguinte ii ii PROPRIETÁRIO liA' IIIII MECANICA AUTORIZADO I!
O RDEM D O D I A IIO li ii II II _;_ RUII Marechal Deodoro - J A R a G u A DO SUL - !i

1 D'
. ii li Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii

R
li ii li

encerr�do ��u���f2.:9a:rp����:� d�oGo�asl:l�çooFgl'SeCraal� I,il. S i.ill II
.

I! II Prto de Gas�Ii��f� Depósit°Cde LudbriAficantes ii
, :1

S II::
- avagem· u ri Icação - arga e cumu- ..

2'.- Eleição do novo Conselho Fiscal; ii -!. ii li ii la,dores e Consêrto de Pneus. II
3'.- Outros assuntos de interesse' social. II li SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- II n li ii
Acham á d'

. -

d
"

:I fi SITO DE LUBRÍFICANTES, jj T
i: ii

Bsta ofiCina está instalada em condições ii

esoritorio d-:e soci�&�s;�a�s ��:I��e���sDl�t:S'q�� IIT II COMBUSTIVEL E ACES-
ii ii ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

trata o art. 99. Decreto-lei 2627 de 26/9/50. II!I SORIOS, LUBRI-
H
E

II: li reforma efm seu automóvel ou caminhão, bem ii
I: .:

I. • n como. reti icação de motores etc, '. .

II

Jaragtit do Sul, 12 de Janeiro de 1950. II.O II B T�I�AÇÃO C�RGA DE

Ã II
N

II" esm�����r °c�;;����?e� ;��fiS�f���::d�� ��� II
. RoJ. Hufenuess/er Iii II A R AS E VULGANIZAÇ O ii II It ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé· ii
Eugenio Jltergens li li DE PNEVS. ii II H trica e oxigênio. tii
Diretores !!

b li.. ii ti.
.

.

j
...

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

Os abaixo assinados, residentes á Es
trada Guarajuva, no distrito de Oorupá,
repelem as ineínuações feitas pelo radio

pelo sr. João Denk, e declaram que si o

mesmo continuar a molestar por si ou sua

famBia aos declarantes, agirão judicialmente
para acabar as injurias a atentados aos

bons costumes de que vem tendo vitimas..

Corupá, 16 de Janeiro de 1950

Ricardo Benkendorf
Ernesto SeIl

C"LÇAD,OS ,
IRGO

�ã� �s m�l��r�s � mais �arat�s

VENDE-SE

"

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR�.
.

ME o n. 1, 2, �� 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria]
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Coeopre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIB!
•

MINAICOR! para o SE'U· tilhinho.
E .11m produto dos Laboratorios Minancora

- rOINVILLE--------------�

PRODUTOS DA:

IIDldl1Ulstrfta dc Caltadlos
o

.

Goscllil Irmãos s A.
CAIXA POSTAL, 11

�:ARAGUÁ DO snr.. S. Catarina

••
__

,.
__ ".0'.--� ,ara ç , �u

A MAIS ANTIGA CASA D. JOINVILLE, COM A SUA IIILIA"C
.M JARAGUA· DO SUL A RUA MARECHAL

FLORIANO P.IXOTO, 54-58
_,

CSOBADQ aTO N" 3'l :,

OFERECÉ: Tintas pare Pinturas de Casas, Mo
veis, Mequlnas.. Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em Pó" Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra i,t Oleo para Soalho, Massa pera Janela.
, ):1-' MATRIZ: Rua do Príncípe, 848 - JOinviIle,

" LIDER 00 COMERCIO _�E_T_�T��� __ _
_

Lazzaris
LOjA e

EXPOSiÇãO:.
fabrica:'.

Aven. aetulto Var�.s, 79 Ba'. Domingos da lovu/n
JABllOÁ DO SUL -1- sAITA.- CATABIIA

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Espelho� e-Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
Moveis �stofados, Tapetes, Divans,

.
.

Colchões e �sírados para Camas, E'tc.
Executa-se serviços de estofamentos em:

Mi trollos, onlbus, euromoveíe-etc. .

[�..���M:!:st.i!2&&&�
li

Dp. Renato 'W'altep ii

ii
M É o I C O ii

_

li

II 'CIRURGIA GERAL. E ESPECIALIZADA H
II Com cursos de aperfeiçoamento po II
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
..

I'

II Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca ii
li Geral de Adultos e Crianças. ii
.1

..

ii!' consultõsio e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
1. TELEfONE N. 3 ii

II Jaraguá do Sul - Sta. Catarina li

Restaurante E X P R É S S O

.

'1"'11"d: YOO'" .1 118·"8.J.1103..

�
C7

c ...
OI •

3:
>OI

...
� ...o
::r »..cOI

o " =
C ......

�

ao •Q.
o éJ) ti>...
o
» Q.

Q.
OI ., ti>
." • VJ
o
::I

C'(II
�
o DI!li

CIÍ =
� .-.:.
CI! I»

VJ

de
/ ..João Irlneu de Souza

Indo a Iolnvllle não se esqueça de visitar o

«Bar � Restaurante, Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e proximo

á Rua do Principe .

Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar.

YNli'03S ·OXß1.:1
1I6u."uoo wo::.

..,••n .....A.O ·.PIIl'.O." OIlnw
, 8'::"01'. ..p'JAOJdIllOO �-n_ 8,ed

YNllY03S·0XnlJ

8YI18110 nanoo SY YlAI11

S1800 Y8Y1IA1 H3H101 Y
�

(YifI31" YOOY1nS3H nO)

VNIIVOlS-OXnlJ
lIysn .3"3Q SYOOl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Diretor: ARTUR MOL�E� Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 -, Fundado em 1919

ANO XXX JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 29 de Janeiro de 1950 SANTA CATARINA

TBLBPONB N. 39

I, Para Doces
e Bolos-

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

Soe. Grillca Avenida, Lida.

"

,

,-Dia 25 colheu maís. -Dia 4 faz anos a sre.
'uma rosa' nó jardim de Lidia SchmiWfilha do sr.
sua exlstencla a senhoríta Arnoldo Schmitt, IndusDeollnde Borba, funciona- trial nessa cidade. Ortrudria d� SocJ,e4ade Greílca filba do sr. 'Hermann
AveßJ�a Lt.d�. ,

.'
-Wetdner e a senhorita

-- Amda dIa. 2ã a .inte- Iris A. Fagundes..ressante garo.tmha,Margot
Adelia, filha do 'Snr. Ber- Aos ani�er�afiantes os
bardo Grubba Filho. sinceroS. parabens' dessa,
-Dia '28 a' galante' ,me' folha.

nina ,Maria filha do casal
Ricardo-Idalina Grimm. C asam e n tos

, -Ontem fez' anos a:' Onlem na, .sala,das au�menina Renita' Wolf. ;. ,\

diencias' rearIsáriJm-se oã
-Em data de hoj� fes- seguintes casamentos:-

feja sua d�la natalicia a Carlos Priebe com a,
srta. Auror,� ,An,na Ayroso senhorila Elfi Drews. Linofilha do sr: LuizGonzitga SbardelaUi com a senho- PORIßftIB: n' �1 de' '21' de Jlne-Iro de 1ßtO Antollio Lope� Am<;>rim, residente 'n.a séd�.
Ayroso.

'

" rila Cecilia Scheuer. Ané� ,
": dU'

,

u
"

"d _ Adolfo Paul?<�c�mldt, resIdente a ,Estrada RIO ,�OYo.
, -Amanhã faz anos' o sio Gonçalves .. com, a se-, O S ,i,W 'I'd

'

G bb ,'M'
. A�gelo B�rll, I�sldente em,Corqpa. _Artur .Ferrelra de

sr. Pedro Bina; MarJihs, h 't E' S h', k ,r� a emar, ru a, .Pref�lto, ußlclpal de Pailla r,esldente-�em Corupa. Adolfo Erw"lß Schulze
d B I 'd

n orl a mma c 10C et. Jaraguá dO' SoL '

" -,',
i" E' 'd A 'B'" A

,,,' K'"
'

'V·'gerente o anco nus· Antonio José Zimmermann', ""F '" ,b'" C
. _

..
, residente a ,stra a no., om.·, nna rueger ,re-

fria � Comercio na cidade com a senhoriJa Maria" .

°

az s� �r, ,�ue a omlssao li que ,se, refere,� b�antz., residente ,ci Es�rada ,Pedra,Amola�. Amollfo",(,te Hajai. \ O'ld 'S ,h' ,k' E'''''I ,LeI n . 25 de 22 de Dezembro de 1948,;Do desem PIß,helro da Costa reSidente em' Corupa A",nfdn, lO,I a c 10C et 011, h d t 'b
. -

I' ", '

.

-Dia 31 faz anos li Hess com a ;senh�rita Si-
.pen °FIX\'Quas a rI ulâoef' .[eso ve. -

d d d t
Schier, residente á Estrada Rio Paulo. AJ1,tonio Mar-

,srtà. Iria SaUer. bila Hordi. Haroldo Maas '

,

_,
o dPreçJo ? el eFcomr.�ra 0d o pro u or, tins, residente em Cor�pá. Augusto Latzke, resJdente

"

�Dia., T�. .festeja 'su� com a senhorHa Watly
para, os meses. e anelr� e everelro o ano em à Estrada Isabel Alta., Augusta Slopianka ,Seidel,

, d'1,fll a�lyers�rla a �ent!1 Adam. Delfino Raduenz
curso, da segulßte .forma. residente á Estrada Isabel. Alida Lal'sen �chulz 're-

senhorita Alice p�drl, " fl.- ,com' a senhorita Ursula Le!te integral, por grau .de gordura Cr.•' 0,24 s'idente á Estrada IsabeL 'Agnes Hanft� K�611, 'resi-
lha do sr. AntoOlO' Pedrl., "ris,Kraus� Q Ludi Georg

LeIte desnatado, dovolvldo ao res- dente a Estrada Isabel. Alberto Marquardt' residente
Na m�sma'yat� q S!. AI- Siew.lrt com ,a, senhorita

petivo' fornecedor Cr.$ 0,20 ,

,','",

, I>erfo, Murara, resldente",LiUi Jandre. Comunique-se, (Oontinua no próximo 'numero)
i em 'N�req Ramos. A se-, ," As).. "WALDEMAR GRUBBA \ ,

�ho.rita Hiltrudes Voigr'
"

Prefeito MUllicipal
filha do' 'sr. Francisco
'Voigt.; , :Forminhas' para Doces

_;_,Dta 2 fazem ,anos os todos O'S tipos e tamanhs
trig�mi05' ,LiDO; Mario. e V. S. encontrará na

. Francisco, filhos do casal Sociedade Gralica Avenida Uda.
, Voigt. ,o jovem Antonio

{}) §a�ã{})
.

' ,

(Marca ,Registrada)

Virgem Especialidade
.dIa CllA� WlEIlIE.l llNIDH(J§IlllAIL := 'JJ@nJlll,i�Ue

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

A peste suina avança
Irrpmpeu em Corupá e Itapocusinho.

Acaba d'e irromper' vlo- feza Sanitária Quimical,
-lentemenre no .municipio a para auxiliar o serviço de

. peste suína. combate, sendo o mesmo
> Jà em. um dos numeros portador de rnals mil ve
passados hevíamos assl- eines,
nedo oe focos existentes Prevíntrnos aos tnreres-
lem,oRiq da Luz e Garibaldi sados pare darem ciência
"��fagora nos chegam non- as autoridades sobre casos
,çias' de que rembem em assinalados e bem assim
:,Oorupà e Itapacuzinho, que, de acordo com a leí
,foram fegistados diversos que a Câmara Municipal
CDSOS. A· votou a 'vacinação é paga
Ante-ontem chegou de pelo municipio nenhuma

florianópolis um funcio- despeza tendo'eles a fa
.nerlo do Serviço de De- zer.

fseola normal Reaional "Divino Providlncia"
EDITAL

•

De 1°. de fevereiro em dlanre estã aberta a
matricula pera o Jardim da Infancia e para os Cursos
primários: elementar e complementar, bem como a

inscrição para os exames de admissão à 111. serie
do Curso Normal Regionál.'

.

Dia 20 de fevereiro inicio d!1 matricula para o
Curso Normal Regional.

.

...........--------
.

Os exames de admissão e os exames de 2°.
época serão realizados nos dies 23 e 24 (je fevereiro.

Documentos Necessárips
Certidão de nascimento, que .prove ter a idade

mlníma de 13 ,e maxima de 25 anos(até 3Q de junho)
Certidão 'de conclusão do curso primário•.
Atestado médico de saude e vacina.
Atestado de boa 'conduta. '

Para qualquer outra info�maç�o queiram dlrl
gir.se a' Diretoria.

"

Locais
(

CAU.aABUI'

Mahfud funcionarlo na

agencia dos Correios e

Telegrefos nessa cidade.
Dulce .ôarler e, Isolda
Mayer, filha de Carlos
May.er.
-Dia 3 aniversaria-se a

sra. Vva. Ana Müller e
Beno Leopoldo Fiedler,
filho do sr. Leopoldo
Fiedler.

'
. ,

:(.

Fomos presenteados,
pela Prudencia Caplrelí
seção, com um interessan
te calendàrio. ...

Os nossos agradecimen
tos. 'GinásiQ São Luiz\.'

-
,

All YE R s:A B 18 S A diretoria comunica que d partir do
próximo- dia t·. de Fevereiro se efetu<!riV, a

.

'matrícula .dos candidatos que desejarem fre
quentar o,'O'loásio' São Luiz .durame ,0 ano
de 19ãO.

'

.,

IMlel••• aUlA.
Curso ;PrilÍJàrio: 6 de F-evereiro
.« Ginasial: 6 de Março.
Çurso preparatório aQ; exame ,.de Admissão 211•
época:"'6' de} Fevét'eir.o� . ,

,. ,

Contribqlç6es Mensais '

Curso Ginasial: Cr.S 60,00.
Çurso de Admissão (4'. ano primario)lCr$40,00
Curso Pri,ßlário (ho, 2:Cl e 3.9):., Cr$, ,30,00

'r-====e·-==M:::::IUI-=D::::=IÃII:::S::ll,el_lC:===::ain
U FRITTIFERAS E 'ORNAMENTAis: �
D L.ranjeir�s, Pe?eguelros, Kakis�iros, M.c�el- �'.ras, Jaboticabelras, etc. - RoseIras, Dahllas,

.

'�
Camélias, Ooniferas, Palmeiras, etc., etc '

Pe(laIQ Catalogo Ilustrado n
LEOPOLDO SEIDEL - Corupá U

. . .. e. 18

I

Av. -Getullo Va��às, ,3ãO.N°. 1.577

Relação dos titulos eleit�rais, em
cartório, a disposição do seus

,

respetivos pro,rietários ','

1�: Distrito, de ..J,ar�guá CIo Sul
"

(Co�t;nuaçio c/o numero ant�;or)-
,Mi�a Ana Gutz, residente em Ribeirão Grande ,

da Luz. Maria Pedrotl Delagnello, residente em Ne
reu Ramos. Madalena Cícero :?osá, residente à Es
trade Charthres .. Matilde Ran�t residente. á Estradá

"

Nova" Maria das' Dores, Soares Bueno Rocha". resl-
'

dente á Estrada Nova. Maria Hass Karsten, residente
á Estrada Cacilda. Maria Bona, residente nesta cidade.
Maria Scharf Brummer, rêsldenre

,

á Estrada Ilha. dc1
Figueira� Meurlcio �ellegf;mte. resldenre em T��s
Rios do Norte. Maria .Muellerôchuetze residente á
Estrada Francisco, de I?aula: Maria Rigo Claud!no,

.

residente em. Retorcida. Maria Strener ßuerger, resi
dente em .Gartbaldl. Maria Coelho Macedo, residente"
ci Estrada Pedras Brancas. Madalena Santos, residen
te em Ribeirão Grande do Norte. Noemia Rosa,
residente á Estrada Itepocú-Corupé. Oscar Meyer,
residente neste dlsrríro.. 'Olíndlhe RaymJ,lndo RebeHo,
residente á Estrada Ribeirão Molha. Olympia Tezilla
Aldrovandl, residente em Pedras Brancas., ::>edro Silva,
residente nesta Cidade. Paulo Fodl, residente em Rio
Molha: Paulo Bruno Erich Wegnnger, residente nesta
cidade. 'Paula Ehlert, residente em, Oaribaldi. ,

Ricardo
Kreutzfeld, residente a Estrada Ribeirão Grande da
Luz. Ricardo Thomsen, resldente á Estrada'Rio Alma.'
Rosa emilia Rosé Tecilia, resldeme na Ba�ra do R�ö
Cerro. Sebastião Antonio Walélrich, Í'ésid�nte á Es
trada. Iereguä, Severino Pedrl, residente em Itapocu::'
zinho. Setembrlno Bona, residente" nesta cidade; Se
bastião Campos, residente nesta cidade. T'i:I d eu z
Kukllnskl, residente á Estrada Nova. Thereza Papp,
residente nesre distri.tÓ. Teresa Wolf Sàlomon" resi
dente em Ribeirão Fausta., Victorio Maffezzollí.',
resid�nte á Estrada,' Chartres•. WUbeJm, Greul" Bsfrada,
Rio da Luz. WiHy Heinecke; resh:Jenfe em Tres Rios'
do Norte. Valt:ntim Pedri, residente em Itappcuzinho.
Walter I5rueger, residente á Estrada Rip da Luz.
Willy Wiedemann. resident,e.ci ,Elifrada Rio da LUZi.
Walde�ro Schmitz, residente nesta cidade.

2-. Distrito�,Co't�,pá

r: .
J,
.,;:.,..

ii CLIJÍHCA: OB 'OLHOS -; OUVIPOS - NÄRJ:Z à QAR.oA:Nl'A� Il
li· ..

moderna e prlmorosBmeale' instalada. do �
.

ii
ii DR. SAD.ALLA A !t4JIN II
H cONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS,·' UNICO, :NOS �!
ii BST-ADOS DE SANTA ,c,nARINA', fi PARANÁ ,n
n '«Rua Abdon Batista - 'defronte <CA: Noticia"» ii
li lK RARIO: 10-12 e 4-6 da tarde '- Hora marcada: 4 ii
:: li

II - - .Joinville ., ii
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Escritorio: �bl. Decdoro da Fonseca, 210 - Te). 84

ReRidencia: Benjamim Constft.nt, 136 - Tel. 12
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