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Resultado. Foi (}7 seguiij:�::;
o resultado � -rifa �e'
um relogio p\1J1tiHla����JJI

Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA' Ltda, recido pela Igreja de No-
o\. 39 va Trento, que correu

CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêoa, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N.
no dia 16 do corrente,

���O�X�X�X�I��J���G�U�!'���������������������������S���·C���,��'��N��1�6�3���� ujo n°. 474 coube ao sr.
AN. - ARA A DO AUL - Domingo, 22 de Abril de 1951. ta. atarma -

J.. • "Andreas Papp; residente
em TUa dos Hungaros.

JOSÉ MAISTT.

pronunciou brilhante dis
curso, tendo agradecido
o nomeado.

(Cont. na última página)
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P O L I T I C A
I

Donato, filho de Alfonsó.

Naas; Maria Luzia, filha
, d de André Weinfurter, lolas da Prefellura. O er.

Como jti haviemos no- O povo' veio pare a
O presidente Getulio de Corupa, suplente

.

e
Valtrudes filha de Aman- Prefeito Muntclpel recebeu

ticiado, Instalou-se no dia rua e quando os deputa,' Vargas
fêz anos no dta vere�do� do PTB assu�JU, da Jung; Jose, filho de o seguinte telegrama:

15 a Assembléia Legisla- dos, que iam incorpora-
19 do correnre, 'data que a dlreç�o .des�e partido Oonstatino Rosa; Ademar, "Mafra 17 - E' me gra

rtva, tendo a ela compa- d,os visitar o governador,
aos brasileiros é grata por n� ��mc!plo, .VIStO 9u� a

Iilho de Br-uno Borchardt; to comunicar- vossencía

recldo o sr. Governador aparecerem, começaram
assinalar o aniversário não díseídêncle fol destltulde Ivo, filho de José Nunes; que, Reunião reelísada

Irlneu Bornhausen que leu as vaias e apupos aos
só do chefe 'da naçãomas desse poder. Ruth, filha de Emitio Ba- nesta cidade e por' miín

o preambulo da SUd prl- dois deputados Volney de
também de um estadista -x-:-

I' erwaldt; Emir Afonso, fi- presidida, resolveu epro-
. I OI" Q •

N que, embora renha prati- Ont.em e hole rea_Isa·se lho de
:

Fe'dele Gretter; var voto aar'"d"'cimentomeira mensagem aque a iveira e l.ranClsco e- cados erros, não deixou no RIO a convençao da ö .. ... •

casa. ves, que hav!am !rafdo � de fazer muita coisa, de
.

"

I Dino, filho de Ewaldo essa Prefeitura apoio em-

A sessão não foi cal- PTB e a cclígação e fel-'
prove.iroso para a nação ��� qp�:Si�:���ad� egp��tf Schwarz; Ivone, filha de prestado estatistica edu-

ma, mas pelo contrário, a to cause comu!D com o
e o povo.

.

do' ,- Laueo Manoél Soares; cacíonal, esperando en-

mais agitada que lá foi P�D. !>ara �vltar agres- -x-' Eno, filho de Alberto centrar pessoa vossencte

assinalada. soes aos dOIs. represen: Essa ral de "dessldêncta" Gnewuch; Hercilio, filho cooperador certo realísa-

Ao entrar o sr. Presl- tant�s tr�baIhlsta� .

fo! do PTB têm mesmo cara. LOCA I5 de João Silva; Gentil, fi- ção nossos, trabalhes. �
dente Volney de Oliveira, precl�o a IDt�r.y,:nçao tias dura. Não faz multo, O par-

'

, lha de Pedro Roberti; �tts. ôds. Ma�o�1 B. Fel-

começaram as vaias par- autorld�s .pollclels, que os tido, 'pela sua maioria que . Fidelia, filha de Otavio Jó-Çhefe Estatlstlca Ed�-
tidas das galerias. O co�duzlram em auromovel, representa o pensamento

••sclmenlos

'1 Dana; Flávio Luiz; filho caclonal de Santa Catarl-

Presi<!en!e solicitou então evitando mesmo o espan,- do eleitorado, os jogou na No eartõrío do Regis- de Faustino Demarchi; na.
.

ao pubhco que se. c��- camento pela grande rua pela porta da frente. tro Civil foram registra- Alcido, filho de Werner .

- Dentro
.

de poucos

servesee calmo, pois ma

I
messe de povo que ali E �I d dos os seguintes nasci- Braun. Leonicio filho de díee o I?�partamento.�

ter o áto solene da ins- ee reunira para castigar dur� �;�:� ��I�a : �:�: mentos: Igvaldo, filho de Willy 'Vogel; No�ival, fi- g�o���c�ar!o dd? t J_Dbu�J(:I-taleçäo, devendo os apu- os traidores. I e qu�riam novamente en- Rudolfo Bruch; Geraldo; lho de Quiliano de Souza;' pIO
t I�;cla�a a IS rlt ulçado

pos, caso o povo qulzes- trar pela porta dos fundos filho de Eduardo Schulz; Rovena, .filha de Bertol- gt�a UI a. e �emden eAs e

se continuar, ter lugar -x- Mb' I '1 Paulo filho de João For d L' d . W lt ngo e no mes e gos-
as, tarn em a í esta�a tu ato' d sn . Od li

.

dO fI!llhemdann'F a. ru- to, de feiJ'ão sola.fora do recíndo. Serena- uma guarda e êles mais n a I va, o no, es, I a e rancisco N t
A

édos os anímos entrou o Foram escolhidos llde-
uma vêz tiveram que fazer filho de Henrique Drae- Krueger; Guido, filho de

- o corrp�n fe 'tmesgovernador' que teve es- res da UDN os senhores .

.It ger' Maria das Grapas Germano Droeger' Silvi- pago nm
.

re el ura, o

d B I-V' C I
mela vo a.. ..•.. Y. .'. '. Imposto PredIaltrondosa recepção, seI]. o u cao larra e e so Os chefes naciondis do filha de HilárIO PrestIm, no_. fIlho de Alfredo Kel-

'

lhe jogadas flores das Ramos Branco; do .pSD, partido, çO!ßo não poderia Marilene Lúcia,
_

filha de ser;. Cà.tarina, filh� de Fesla lIe Säli Mlrcos. Co-
galerias. IImHr Correa e Wilmar deixar de ser fizeram va- Lourenço Erschmg; Hen- Ervuro Raasch; Irmeu,
Depois da leJtura da Dias; do PTB, Braz Alves ler o áto do "Diretório Es- rique, filho de Eugênio filho de Artur Rueckert;

mo de costume realisar,

mensagem, da qual dare- e Paulo Marques e do tadual espulsando os trai- Vogel; Olegario, filho de Reno, filho de Rudolfo se-á hoje em Barra do

mos noticias no proximo PRP, os snrs. Cassio dores do compromisso, em Alvaro Gonçalves; Mário Sell, José, filho de João
Rio Cêrro, a tradicional

B h . Md' e VI'cente Sch festa de São Marcos pa-numero, o sr. orn ausen e elros -

comunicação oficial, o que
t· f "d

' droeiro daquela Igrel'·a.
. re Irou-se com as orma- .nel er. os invalida de qualquer
I'd d I"

'

C
,_' . Haverá churasco, be..

I a es.egalS. ação política em nome'do onvocaçao__.......;...;.... ;...._..;...
.

partido.
bidas, jogos dtc. .'

: Dr. João Jos_é Cabral ,o "cr•. �If..d� LaDger" Asso�:�a1{j::O�:�Á!� Sul
...CI::�-::n:·�z:r:';

.

, audiencias os seguintes
De ordem do sr. Presidente da A�sociação Ru- casamentos: Antonio da

vam até os próprios' ad- ral �e jaré!g�á do Sul e de acordo com o Art. 33, Silva com a srta. Marga
versários. paragrafo umco dos Estatutos convoco os senhores rida Lux' Julio Rita com

Hoje Irineu Bornhau- associados para a Assembléia Geral EXIraordjnária' a srta Maria Martins e
sen foi buscar mais uma a realisar-se no dia 21 (vinte e um) de Maio do Bertordo Backmam com

figura bri�hante pa�a o corrente ano, as 10 horas na séde desta Associação a srta Frieda Elisio.
seu promIssor governo, Rural, afim de ser tratada a seguinte ordem do dia: .

I

certeza de que a pasta. 1. - Eleição de cargos vagos. ,

AßlversarlDS
politica está nas mãos de I '2. - Dia do Colono.' Festejou ontém. dia 21,
nm homen honesto, digno . Comunico outrossim que, não havend.o numero seu aniversário natalicio,
e justo. .

legal de socios na hora e dia indicados a sessão se o sr. Lodomar Mendio
Na posse do novo titu- realisará com qualquer numero de socios no mesmo (carióca) cpandeiristalt

lar, o municfpip de Jara- dia, trinta minutos apos a hora designada. do Jazz Elite de Corupá.
guá esteve presente na jaraguá do Sul, 18-3-61.
pessôa do sr. prefeito EMILIO DA SILVA
Artur Müller, Pelo 1. SecreIário

Na, Assembléia Legislativa

Em data de 17 do cor

tente,
.

tomou posse do

cargo de Secretário do
lnte�ior e Justiça, Edu
caçã.o e Saúde Pública O dr. João José de
o sr. DeputadoJoão José Souza Cabral, é uma das
de Souza Oabral. figuras mais brilhantes
O áto teve lugar no da nova geração catari

'gabinete da Secretaria, nense. Professor de Di..

presentes o sr. Governa- reito, detentor de uma
.

dor, secretário d.e Estado, vasta cultura, parlamen
autoridades e' grande re- tar de grande destaque.
presentação popular. foi o lider da UDN na

Transferindo-o cargo Constituinte e na Assem-
o secretário demissioná-, bléia, onde seus magis
rio dr. Telmo Ribeiro, trais discursos empolga-,

.

.

A Queda d·a I t á I
•

Ia .
\

O assalto anfíbio à ilha de .5ecília foi realiza" Os �elatórios oticiais de todos os comandantes de. teatro's,' foram muU() dificultados pelo tempo, mas a 46a. e

do em 10 de julho de 1943.
I

Durante semanas, os sobre as operaçôes dos últimos dois anos, não toram a la. Divisões encontraram mar extremamente gros
campos de aviação, as vias férreas e as fortificações ainda recebidos pela Secretaria da Guerra, sendo a pre- so. Disse-me O Almirante CunninghéJm qUe conside
dos inimigos na Sardenha e na península italiana sente relação geral das operacões do Exército dos Estados ra as operações de, desembarque da MarinhlJ dos
eram reduzidos por bombardeios aéreos. Pantelleria Unidos durante esse período bélseada nas mensagens oti- Estados Unidos, sob o comando do Almirante Kirk
rendeu-se em 11 de Junho após um intenso ataque ci!lis, nos relatórios oficiosos ,e em outros documentos (com a 46a. Divisão), um dos mai� belos exemplos
aéreo e naval. As pequenas ilhas de Lampedusa e pertinentes que ora se acham disponíveis. Consigeram-se de 'marinhagem que jamais presenciara ....
Linosa cairam poucos dias depois. ' os mesmos suficieJ,ltemeLJte completos para as ,finalidades O vento tambem perlurbou qs de�embarques

A fôrça assaltante-o GrupO do Déci�o-Quinto desta relação. Durapte toda a guerra, o Exército consti- das nossas tropas aéreas, 'as quais d,eviam ch�gar
Exército-era comandada pelo General Sir Harold tuia uma palte de um "team" composto das torças na- ao interior, adiante de Gela, poucas horas antes da
R. L. G. Alexander. imediato do General Bisenho- vais, aéreas e terrestres dos Estados Unidos e da Grã- hora H. Embora disper�adas por uma área extensa
wer no comando das, forças terrestres. Compunha-se Bretanha e de outres membros das Nações Unidas. Para e 80frendo� fortes bdiJ!:as em face do nOS50 próprio
do Sétimo Exército Americano, sob o comando do descre\7er a partjcipação Jas unidades do Exército dos fogo, dirigido contra as formações de aviões de
General George S. Patron, JI'., à esqUf�rda, e do Estados UnidoS' na luta, é portanto necessário esboçar as transporte' que haviam saido da rota prescrita os

Oitavo Exército Britânico, sob o comando do Oe- óperações do "team" inteiro. paraquedistas tiveram um efeito decisivo no' êxito
neral Sir Bernard L. Montgomery, à direita. A,fôrça, .do desembarque. ,

de assalto do Sétimo Exército compunha-se do II IUg'lIr de reunião. O vento abateu antes da .hora H, O General Eisenhower descreveu nos seguintes
'Corpo comandado pelo General Omar N. Bradley mas li situação estava ainda desfavoróvel para' o lêrmos essas trágicas dificuldades:'
e de �m agrupamento tático separado, cQmandado· d�sePlbarque. em compensação, li tempestade havia . . . A cousa mais dificil que temos de resolver e a

pelo G�neral de Divisão Lucian K. Truscott. O II causado um entorpecimento da guarda dos defen- elaborllção d� método&, pelos qUlIis QS aviõe& ami

Corpo consistia principalmeote na 1a. e 45a. Divl- sores da ilhll. gos possam operar com segurança �obre as nossas
8ões e nU'11a fôrça de paraquedistas. O agrupamen- Escreveu-me o General Eisenhower em 11 tropas e os nossos navios. Tomemos por exemplo
to tático era composto da 34. Divi�ã�, com um de julho:

. . . . .' _

uma operação: EstiÍvamos ansiosos Por reunir todos
grupo de combate da 2a. Divisão Bhndada. No - .•. Todos os lances IßlClalS da !nvasao foram os elementos combatentes da 8a. Divisão na retar
Oitavo Exército �ritânico havia dois cerpos, 10- exe�utados $uaVemenIe,' tepd�-se ellcontrado uma �uada �a' linha de Patron, como reserVa geral, visto
cluindo quatro divisões de infantaria, duas brigadas, ause!lc�a �urpre�ndente de réslstêncla na costa. Os �ue as IDdicações demonstravllm a possibilidade de
e uma divisão tramsportadll pelo ar. Essas tropas generals Itahllnos, cilpturados afirmaram que surpre- ele sofrer contra-ataques sérios. Duas noites depois
haviam embarcado na Argélia, Tunísia, Oriente Mé- sa do nosso desembarque fôra completa. As cpera- do primeiro desembarque, traçamos um plano cui

dio Reino Unido e Estados Unidos. O Comandante ções de tropas aéreas, executadas cêrca de três dadosamente coordenado 1H.ra fazer entrar a 8a.
fm'Chefe Naval sob o com�' do do General Ei- horas antes do desembarque, foram aparentemente Divisão. Estabeleceram-se com a Marinha rotas ma

senhower foi o Almirante da Frota Sir Andrew a primeira indicação real notada pelos defenso'res rítimas, sendo todas as tropas prevénidas do que

Cunningham O Vice-Almirante Henry K., Hewitr foi sobre o que eslava ;Jara acontecer. Os nossos para- poderiam esperar. Apesar disso os aviões que
'o oficial sup�rior da Marinha. dos Estadó� Unido�. q!ledistas e as. tropas brilânicas em plan.adores al- tra�sportavam as tropas encontra;am fogo antes,de

O vento que havia começado na nOite anterior cançaram relatIvamente bem as suas pOSições, ape- atravessar a linha da costa e daí em diante tivemos
ao dia D, ati�giu á fúria de vendaval n� momento sar d�� forres ventos e das más condições de n�-

.
,

em que os nossos combôios se aproximavam do vegablhdade. Os desembdrques na costa leste nao (Continua no pr6ximo número)
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Pr�feitura Muni�i�al �� Jara�uá �o �ul
REQUERrMENTOS DESPI1CHJ1DOS

José Floriani - Certifique-se de acordo com

as informações. Lacy Gonçalves - Reduza-se para
Cr$ 120,00 o locativo mensal. Willy Mahnke - Sim.
Domingos Rossi - Bím. Alvíno Linzmeyer - Sim de
acordo com o parecer. Emilio da Silva - As vanta
gens são as, da letra a, artigo citado. Selvino Gio
vanella - Como requer. Adolfo Leitzke - Como re

quer. Henrique Pedri - sim. Alfredo Sê'hulze - Como
requer, Durval Marcatto - Como Requer. G. Rodol
fo Fischer - bras. Reduza-se o locativo pára Cr$ ...
72,00 mensais. Guilherme Hering - Como Requer.
Max Wílhelm - Como Requer. Antonio Psdri - Co
rno Requer. Augusto Hoch - Como Requer. Alvim
Schutze - Como Requer. Ruth Wachoholz - Como
Requer. Carlos Hoepfener - Como Bequer. Raul
Massaneiro - Sim, designo o funcionário Egidio
Voltolini, para substituir o requerente, sem prejui
zo de suas atuaís funções.

Dlretorla do O.B.E.A.S. da Prefeitura Munici
pal de Jaraguá do Sul, 11 de Abril de 1951.

. J. LUCIANO DBMARCHI
Diretor do O.E.B.A.S.

CALCADOS

I R G O
São os melhores e mais haratos

PAPDUTOS DA =
\ I'NDUSTRIA DB CALÇADOS OOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL, 11

J A R A G U A DOS U L � Sanla Calarina I�""""""""""""""""I.""

POS1[O

FBlJlIrERA S E O'BNAIIIEITAIS

Laranjeiras, Peeegueíros, Kakiseiros, Maciel':
ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 141
,

JARAGUÁ,DO SUL -- SANTA CATARINA.

Livraria - Papelaria - Artigos para' escritórios e

escolares etc. Fazendas e armarinhos em geral.
Lâmpadas Fhilips no' atacado.

Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,
Maquinas, Caminhões, Automóveis,' eto.
Tintas a Öleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de .Línhaça, Água
Raz, Anelina para tingir ,Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão; Cera e Oleo para soalho,
Mass� para janela.

tf::::::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::))M ��!RD�Z�BINCIPE, 860, _ JO I N V I t E \ II A LEX KO H N II
_LIDER DO COMÉRCIO DE TINTAS ii FERRARIA li

�IIIIIIIIIIH-'IUIIJIIII_IIIIIIIIIIHIIIIIIIILJ4I.'" II Consertos de carroças, troIes etc. IIij Ferração de cavalos, !.

!F��d;-Ce;;tr�V� IJ Rua Expedlclonérío Harri Hadlich II
.. A D�A��O: HA�E��At= a" t ��� _ !.��.���� �� ��.: .JJ

��3::�:;�:3;i�;n::�����;�8i;�::!��; I (:'f":__a��r"·:I�-a--���r··:'_r;a-m··-:n·t"·a-:fn·r···I:��--I··a·-·s·-.I"·serviço oríteríoso e Preços MódICOS..·� U lJ UlJ r lJ lJ o H� lJ U

.-i=-;;-;;--;;;;�� PEDROD�E,NGEL •
'1:1 B.� BIIl.O ••UBSE. :1:1 �

Médico Operador - Doenças de Senhoras Estrada Jaraguà Esquerdo I1:i::::! AB�I�:A7úmCA 11:1:: e:::':�s�Aq:�q::L..�i:!A�eC�����:��s ib
agrícolas para uso de lavouras, como:

Oonsultórío e Residência:. Machados. Buchades Foices etc.
II II

lido Ili. Jaraguá e�-�eS�d��cia d���. �u�:�����zaconstant J] v;;�.=_�;'::'"
-.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::;.0

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE "OINVItE

I .

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta cidade, agradecendo
a preferência que sempre lhe foi d a d a e
continuando a dísposíção de sua amavel fre
guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer recebera ordens.

.

OFERECE

,....---------- ----- - .. __
.

-

---,
;BOM PARA \

TODAS AS IDADES I
A alegnía Infantil em casa, na escola e nos

brinquedos é indício de saúde, vígôr !'l
energia. O BIOT_QNICO FONTOURA,
o companheiro constante da criança
sadia, é o mais completo fortifican
te, bom em todos os períodos da vida.

BIOTONICO
FONTOURA

FRACOS E ANÊMiCO", !

....._

I
, -.- __ _ "

li Tom� o sabor�so ii
I! C A F E BAU E R ii
U::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::JJ
navalhas - Máchinas para
cortar cabelos, martelos

para carpinteiros, serrotes
diversos tamanhos de pro
cedência alemã (Solinger)
V. S. encontrará na

CASA RBAL.

Filé de Bacalhau'
da Noruéga sem pele e

sem espinha V.S. poderá
encontrar na

CASA RBAL.

A S i F-. L I S.
É UMA DOENÇA ORAVlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MILIA E PARA A RAÇA, COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO D�SE GRANDEFLAGELO

USE' O

CONHECIDO HÁ 71 ANOS
VENDE-SE EM TÔOA PARTE.

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÓMERAS II'ORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú"L C E R AS
ECZEMAS

FERID�S
DARTROS
MANCHAS

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"

Ur.. 'Waldamiro Mazurachen
,

e.sa BE .a,.&
Rua Mal. Floriano n. 152. - JARAGUÁ

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

I - Ráios Intra-vermelhos e azuis.

PREFEITURA MUNICI-
P.AL DE JGU,Á. DO SUL' Vendem-se
EDITAL

I

Cure seus males e poupe seu,Tomem; bom dinheiro comprando ßa De ordem do Sr. Pre-
VINHO CREOSOTADO

FARMACIA NOVA
feito Municipal de Jara-

•• 5 I L V E I R A • ,

guä do Sul torno público
Impregado COII wtG RO: de ROBERTO M BORST. que, durante o corrente
Tosse. mês de Abril arreoa-

RelfriadOl
A que dispõe de maior sortimen- da-sé na Tesouraria da
to n,a praça e oferece seus arti Prefeitura Municipal de

Bronquites. gos á preços vantajesos, SI' IJaraguä do u e na n-

158 Elcrofulos. '

Rua Mal. Deodoro - 3 Jaragua tendencia de Oorupä, oRUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
- CC;)ßvalescenças ��� imposto Predial, relativoJARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA VINHÓCREOSOTADO \ 'ao 1. Semestre, e Taxa de

'11· Secção de lavagem, depósito de lubrlflcentes, II �=::,=::::� Figurino Amaricano ��a:.�a:.f::�dOn: P:: TOSSESI ......

TESI�ii 'combustível' e acessórios. II fi" Peça sempre li (Nafion,al Bel/as Hess) gamento no referido mês, VIB80 [RfOSOTIDOii Lubrificação-carga de Baterias etc. ii ii, ii Vende-se na fioarã o eontribuinte su-
.

ll.. _ � _ _A _ _ _ _._ _ )j I; C A f E BAU E R Ii Soe. Gráfica Avenida lida' �:!ooa r:��l�od�����t�O� GR�S���E���ICO
··..·· ··.._ ··_ ··

M··
.._··
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..··..

D-··
..

;
..

A···S
..

�··_·_··_··
.. ·· _..··..

-l·
..·
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brança judicialmente. Banho Maria e ou-
. IMPUREZAS DO SANGUE? Vende-se UI11, local Es- Tesouraria da Prefei- tras de folha flandres

trada Itapocú _ Nereu Ra- tura Municipal de Jara- Cheringas para enfeitar
mos. Ver e tratar com o guâ do Sul, 5 de Abril bolos; outros artigos V.S.
proprietário Walter Laffin, de 1951. encontrará na

AUX. TRAT. siriUS em Nereu Ramos. F. VOSGERAU CASA REAL
, Te�ur�ro

D
ro,UI �atAltgO Da.trad.

.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I r;.
· H , .....-

.............,
••

LEOPOLDO SEIDEL - COrup4 e' LOMBRIGUEIRA MINAN�ORA .Febres M�:�;.�I��:�::;ral
Vermiíugo suave e de pronto

,I '- CURAM-SE RAPIDAMENTE ,COM _

iii
__efeito Dispensa purgante e' dieta! RI

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- ,
" Capsu las Antisesonicas mME o n, 1, 2, 3 e 4

IM·
" IProteja a saúde de seus filhos e a sua própria! I ln�nCOra .

_Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em iii . Iii
remédios la

Em Todas as Boas Farmäéias III
Compre hoje mesmo' uma LOMBRIOOEIRA

I É um, produto dos Laboratórios MINANCORA
....I_. MIIfAICORA para o seu tilhinho., •

.

E um produto dos Laboratórios Minancora
,

- Joinville - Sta. Oatariuae-
_ I

J O I N V I L L E 1_==I=-=IIl!!!!!!!l!!l!!I=I! 11=!lEiiiiiiiP.!!!I!!lIi!!!1!!!!!!iIIIli Iiä

por preços de oportu
nidade, 1 casa de mate
rial em bom estado de
conservação, com terreno

40x25, com frente pera
duas ruas (casa de esqui
na). 1 terreno com 20x50;
1 terreno de 20x50 com

casa de madeire. Tratar
na Gerencia deste jornal.
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CORREIO DO POVO

Câmara. Municipal
=

. Ata.da Reunião Ordinária de 9-2.51 A Comercial Ltda.

Aparência que Engana

AOIil nove dias do mês de fevereiro de. mil no
veeentos e cincoeuta 'e um pelas sete horas, na sala
do Forum, no edifício da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores: Ney Fran
co, Willy Germano Gessner, Mario Nicolini, Ota
viano Tissi, Adolfo Emmendoerfer, Frederico Curt
A.· Vasel, Artur Oscar Meister, Kurt Hilbrecht, Al
vim Seidel, Walter Jark e Herbert Schneider. De
pois de constatada a presença de número legal foi
pelo sr. Presidente, declarada aberta a sessão, or
denando ao sr. 2. secretário que procedesse a lei
tura da ata. da instalação da Câmara Municipal, a

qual depois de submetida a díscussão foi aprovada
e assinada. por todos. Em. seguida passou-se ao

expediente que constou de r- Balancetes dos meses
de Dezembro de 1950 e Janeiro de 1951; um tele
grama do Presidente do Tribunal Regional Eleito- .

ral; telegrama recebido de João Bayer Filho; tele
gramas recebidos de: Urbano Sales Presidente Tri
bunal Justiça; Manoel Pedro Siveira e Celso Ramos;
Oficio recebidos: n. 27 de Corupá, n. 20/51: n. 340:
n. 12; n. 71; n. l/51; n. 21/51; um oficio do sr. Pre
feito e outro do sr. Carlos Hafermann. Logo ap6s
esclareceu que, a presente sessão, era a de eleger
os Presidentes e membros das diversas Comissões.

Assim dando inicio a votação, o sr. Presidente,
membros da Mesâ e vereadores, muniram-se de
envelope e cada um, isoladamente, dirigiu-se ao

cabinete onde se encontravam as cédulas e ali co

locavam em sobrecanta as de sua preferenoía. A
. seguir eram ditos envelopes introduzidos por cada
votante, na urna que se achava sobre a mesa da
presidencia. Findo as votações, que eram feitas ca

da comissão por si, o. sr. Presidente convidou para
escrutinadores os srs. Oscar Meister e Herbert Sch
neider, apurando' se o seguinte resultado: Comissão
de Finanças, Economia, Orçamento e Contas do

Município: Otaviano Tissi - Presidente, Frederico
Curt Alberto Vasel, Willy Germano Gessner, Artur
Oscar Meister e Walter Jark, aprovados unanima
mente; Comissão de Legislação e Justiça: Presi
dente - Mario Nicolini, membros: Adolfo Emmen
doerfer e Curt H. Hilbrecht. Oomissão de Educa
ção, Saúde e Assistencia Social: Presidente - Willy
Germano Gessner, Membros: Herbert Schneider e

Alvim Seidel. Comissão de Viação, .Óbras Publicas,
Agricultura, Industria e Comercio: presidente Adol
fo Antonio Emmeudoerfer, Membros: Frederico C.
Alberto Vasel e Otaviano Tissi. Comissão de Re
dação: Herbert Schneider, membros: Mario Nieoll
ni e Artur Oscar- Meister, sendo .que ..todas as Oo
missões foram aprovadas por unanimidade. Findo
o que foi encerrada a sessão e convocada nova

para o dia 14 de fevereiro com a seguinte Ordem
do Dia: Discussão da Receita Orçamentária.

(ass.) WALTER JARK
WILLY G. GESSNER
MARIO NICOLINI.

Advo�acia ..,... Contabilidade - Seguros
• Planos econômicos e contâbeis de en

tidades comerciais, índustríaís, agrícolas e civis
de finos econômicos.

• Elaboração de contratos e escritas -

Declarações de, firmas individuais e coletivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda.

• Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi
nutas para lançamentos relativos as fuzões,
encampações, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais - Gancelamento de
firmas - Levantàmento de balanços - Minutas
para os lançamentos relatívos s liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contâbil,
jurídica e �iscal.

.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral. .

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN
GA": - Fôgo - Transportes _.-'Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon-
sabilidade Civil _; Fidelidade. '

Rua Mal. Deodoro, 136 - Cai�a Postal, 19 II
-_ JABAGUÄ '00 SUL - __j

o Preceito do Dia Zelador
(ÖkonOm)

Ata da Reunião Ordinária de 14
de Fevereiro de 1951

Fabríeaeão Esmerada
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S, A.
JOJNVILLE • Rua Ouque d. C•• ,aa I/n.

Talbarim COOl OVOS e Leite - N°. 2 �

Despach�s de Importação .do éxtrangeiro e por �abotagem,exportaçao para o extenor e dentro c;lo. paIS, transito,
teembarque e reexportação, bem como todos os serviços
junto a alfândega de São Francisco do Sul- são exécuta
dos com pontualidade e presteza, dispondo' para este fim
de uma organização perfeita com escritório e té..:nicos.

Dispõe de p.áteos para depósito de madeira junto ao qua
.
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da . Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

AVÓt MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

fLUXO-SEDATINA
(OU REGULADOR VIEIRA).

A MULHER EVITARA DORES

ILlYIA AS CÓUCAS UTERINAS
EmDf.ga-•• com vantapm para
tombater .& Irr••ulilridad8s das

'ur.t6.o p.ri6dlcas du ",enhQras

� Calmsnt. e 16,ullldor à88sa...
ftm�õ••

A pequena mancha a- Precisa-se pera a ôéde
vermelhada : (eínílama- do Clube A. Baependí. flUXO..SEDATINA
ção ») que, nos três-prí- Dispõe de ótima mora- . I

tr��E:��::?��;;:�� �i�I��i:r:a�I�Sbe�om ai :��_::���":.:�"�":�= ".�"_"" ..�_"."_"_.

'

:a�����:ã�e���ifi�:e��� Correio do Povo rr······Ã·UTO······J·A·RAG·UÁ
..

···s·�·····Ã·�······
..

ll-
do»: é, apenas, uma rea- ii J

Indústria Comércio
!!

�:f dc"o�t.::ld��:dí��':; =;,,:I�. :.�.� p:..�a,: II OFICINA
e

Serviço "FORD" II�r::3!c'::an�test���:ê.�� TARAGUA. ºQ SUL "ii MECÂNICA .• AUTORIZADO II
quando a vacina não vai

Santa. CatäI'Ína ii - Ria Marechal ·Del�Dro -+ J A � A G U A DO SUL - i!
cP;�:���e o médico pa-

ASSIlUTIJR.l ANIJAL IIII Pôsto de Gasolina - Dep6sito de Lubrificantes :1:1Cr$ 35.00 - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu-ra ter certeza de suas

I
ii Iadores e Consêrto de Pneus. iiI vaeínas «pegaram».. GEfilENTE ii ii

SNES. PaaliDO ,.irt ii Esta oficina está instalada em condições ii

ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

I 3D;�R�N:::roSlW�LTER'mll �����e�Wc:;;o a3�0���e�e�Uet�.a.�inhão, bem i:::!i:::i:1 Todos os serviços são executados com

Aos quatorze dlas do rnez de Peverelro de um M É D I C O
_ !! esmero, por competentes profissionais e a pre- !!

mil novecentos .e cíncoente e um, pelas sete horas, CLINICA GERAL C'RURGIA DOENÇAS ln ços razoáveis. Também dispõe de sõlda elé- ii

�:l s�l: 1�r�C::�d�0S��ifi���nt:o�r�:it�e�e������ DE SENHÕRÂS - PARTOS m �:::::��::��::�:::�:�:!���!��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
Alvim Seidel, Kurt Hilbrecht, Artur Oscar Meister, ULTRA· SOM - 'I'ratamento moderno e efí-

IFrederico Curt A. Vasel, Otaviano Ttssí, Adolfo A. ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e • Á""::'Ifi>"'��""",,J-"-.o"""<l'_'"""<!"""�!')06..��

Emendoerfer, Mario Nícollni, Willy Germano

GeSS-I-
Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- iii' BrancO

ner e Walter [ark. Sob a Presidência deste último, bagos, nevralgias, ciática; Abcessos, furúnculos, p
na ausência do Presidente e constatada a presença inflamação dos seios, dos ovários, da próstata. '-II" DESPACHANTE ADUANEIRO
de número legal, foi pelo snr. vlce-preeldente aberta

iiim'
Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re- _.:

SÃO FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

a sessão ordenado ao snr, 2. Secretário que pro- III beldes. Asma, afecções do estômago, etc...
. 10. Caixa Pos��aÇ�abi�::ga:�3 =���fí��pr6:ri�efone, 103

cedesse 'á leitura da ata da reunião anterior que, MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento li! .

foi lida discutida, aprovada sem emenda pelo que I das Paralisias com reativação . das funç&es II
passou' a ser ,assinada pela Mesa. O Expediente irI

musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun- 1"1'1:constou de 1 requerimento apresentado pelo verea I( cional dos músculoS em geral, da bexiga, or

dor Alvim Seidel; um requerimento assinado por di- 1=1'1= gãos digestivos, etc...
.

:'1'1-1versas firmas jaraguaenses; .

Oficios recebido:;;: n. ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- .,.

61/51 e 64/51 do sr. Prefeito; n. 559-48 de Floriano- i� CIRURGIA - ELETRO-COAULAÇÄO Ipolis; n. 21 de Florianopolis; n. 4/51 de Brusque;
ii.... i-. BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

'1'·n. 149/51 de Mafra; n. 32/51 de Timb6; n: 1/51 de
III infra-vermelho .. ,

Canoinhas; n. 104 de Blumenau; s/n de Iblrama; n.

I CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros 1'-30/51 de �afra; n. 6/51 d� �io. do ��I; n. 35/5� d� _. (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
Porto Uniao; n. 2 de Videira, Oflcl,os e�pedldos. ii das 9 ás 12 e das 3 ás· 6 horas iii
nrs. 123, 124, 125, e 126/51. Logo apos, fOi consul- III RESIDÊN0IA - Rua Ministro Calogeras, 350 III
tado o plenário quanto ao requerimento �o snr. AI-

L Fone 305 - J O I N V I L L E-S. c. "'1-vim Seidel, sendo por unanimidade conslderad'J o�- '�I'

.

.

m==l-

jeto de deliberação. Em seguida foi pelo snr� Presl- 1!i!l!II;_.iII!E�.raE:llBII!_. II

dente cedida (I palavra
.

a quem dela quizesse fazer
� 1I'il1ill1l'il r�.pmuso, como ninguem a solicitou passou-se a Ordem �1Ul JU1�1l�

do Dia que constou de: discussão da Receita Orça
mentária a qual depois de discutida foi aprovada
em 1. di�cussão, unanimamente. Pediu e obteve a

pala\'ra o vereador Willy Germano Gessner que so

licitou urgencia para o Relatorio apresentado pelo
snr. Prefeito. Cedida a urgencia foi lida .uma parte
do dito Relat6rio. Nada mais havendo a tratar, o

snr. Vice-Presidente designou o dia 16 para a pro
xima sessão com a seguinte Ordem do Dia: 2. dis
cussão da Receita Orçamentaria, 1. discussão do

Requerimento Alvim Seidel discussão do requeri
mento Alberto Santos continuação da leitura do

Relatorio do snr. Prefeito. findo o que foi encerra
da a sessão a qual faltou o vereador Ney Franco.

(ass.) WALTER JARK
WILLY G. GESSNER
MARIO NJCOLINI

Encarrega. se de Embarques de. Madeiras de outras iMercadorias para o exterior do Brasil e
.

Localidades Brasileiras

Despachante das principais firmas do Estado e i
.

doo ..stad" VlzlDhos. �
!{(I)��.�.����t���ta-����tlli\ti·11 (:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::')
I>

- 'BI.�'BI.�'BI.��;�'BI;��'�m,�'BI.�'BI.��n��.�'BI:�� i5 'I!
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados _ I! Produtos I!
{@

.

TODAS AS MOLÉSTIA.S-DO ßPßftflHO HfSPIRßIORIO � IIAN TARTICAii
; Encontrarn aHvio imediato çom o uso do Ç® ij ii
- I n C O In P a p á v e I . ®5!IBebidas Boss Llda·il
�. P�ilorill d� Oogieo. P�lol�nl� � :;i�;'";;;=';;�1=5I O.PEITORA.LltIAIS(;ONHE(;IDO MO BBA.SIL I Extra.ofiCi.al, Voley e

���!��t�GM��:��t��t��t��:��t��:��t�/i;\t��F- Juvems tem sempre em

;a�������������'i!I�J:I Stock a CASA REAL.

FLUXO-SEDATINA
pG.a •ua co�prov.de. .'ldCla •
multo r.cllltad.� Deve ser u,.�de

com confiança I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



DESPORTISTAS! Assistam boje DO campo do Baepend�
Faixa Azul X Ipiranga

ás' 14,00 hopas e

Rádio - Imprensa X Bancários
18,00 'hopas, em beneficio a "Campanha Laupeano))

Cartas de Jogar
ás

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente nesta cidade, 'á
rua' CeI. Procopio Gomes
de Oliveira, filh,o de Ri
cardo Benz e de Martha
Berta Albertina Boettger
Benz.
Ela, alemã, solteira,

doméstica, damieiliada 'e

residente nesta ci'dade, �
rua CeI. Procopio Gomes
de Oliveira, filha de OUo
Streese e' de Erna -Stre-

Edital N. 2.360, de 18-4-51.
-Andreae Sténger e

Zemira Dalri
Ele, brasileiro, souteiro,
lavrador domiciliado e :1:::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.� L O C a i s
residente neste distrita, H '\ 'ii

�� T���:zu�����r �l�� I! ' Negócio de Ocasião II AniVlrsa�i::�t�: ,1:.:��::�Juliana Weinfurter. n ::.
F, .:i,ji vende-se.

, :p.,:: sanou-se o sr. r a n ça
Ela brasileira. soutaira,

:1
Por motivo de mudança, .

em
II v:osge�au, dedicado. fun-A COMISslo. domestica domeciliada e ii Ieragué do Sul, a existência do ii cíonärío da Preteítura

-------------------- resdeute neste distrito, ii REX HOTEL ii Municipal.

R t � 1 �T� � � I � Il Ele, brasileiro, solteiro,
em Garíbaldi, filha de ii ii Na mesma data faz a-

,

,

comerciário, domiciliado e ���oWa��. Dalri e de E- li Para melhores esclarecimentos queiram ii IlSohs. Oh tsnr. Clemente
'residente nesta cidade, á i! .

d dí
. .

t il C 10C e.
:1 os tmeressa os se mgrrem, por car a ou z.:

_ Faz anos amanha
I P G h o, ial d rua Presidente Epitãcio Edital n.2.958, de 17-4-51. ii . ,. • 'II
rene .

.

ünt er fiei o
Pessôa, filho de Erich ii peseoalmenre, ao propríetarío a ii a menina Sonia Maria

f.t!f���:!��:ss :i�!:����:�::l::::: �t�d::di� i�h�;���E L=",�=R:=::::�:,:::��::===,=_J ts\cl!hfm'�I't:t'a,s:e4sFp:(�sssar:�d:o::lis�r�.'doméstica, domiciliada e gístro Civil de Itapocü. ,

Faz saber que comparece- . I

D t N ft 1 A ld L S h ltt
.

çam .no cartorio exibindo os
residente 'em Porto União, Francisco Nícodemos da eepe O • 6;í

.

rno. o . c mr , m-

ãlh d W'll I t dustríal nesta praça.documentos exigidos' pela J,ei de Mar�a' Roãri:u��PIn� COnCeiQv�Ona aN'u�:�ia Mal-
ARTUR MÜLLER,' Prefeito Municipal de 1 - Dia 25 rê passarafim de se habilitarem para torp. Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que lhe mais um ano de exísten-

casal-se: Ele, brasileiro, solteiro são conferidas por Lei, decreta:- . o sr. Seme Mattar, Iígu-
Edital n.2.952, de 11-4":51.

Edital n. 2.955, de 16-4-51. lavrador" domiciliado e Art. 1. - Os funcionários municipais, in- ra destacada na vida co-
Pedro Agostinho Zimmer- residente nesta distrito, clusive o Prefeito e Intendente exator, quando em mercial e social, de nos

Laudelino Oampregher e mann e Catarina Quitéria em Itapocusinho, filho de viagem a serviço ou comissão, fóra da séde da sa cidade. Tambem na

Clara Nicolini Klein.
.

Maria Puríssima da Con· respectiva repartição, terão direito as seguintes mesma data Carlos Mey-
. Ele, brasileiro, solteiro, eeiçao. diárias, além da respectiva condução> er

.

e Tusnelda Meyer,
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, domiciliado e Ela, brasileira, solteira, Prefeito Municipal Cr$ 50,00 residente em Estrada-I-

lavrador, domiciliado e residente neste distrito, lavradora, domiciliada e I Func. padr�o � a Z· e Intend. �r' 40,00 tapocú.
. <) •re8iden�e em Ita�ocu�i- em Ilha da Figu�ira, fi- residente em Lagoínha.j Outros funeíonáríos Cri 30,00 - No día ...6 o sr. RUI

nho, filho . de t
: Vrct6rIO lho de Pedro Zimmer- distrito de Itapocü, filha. Art. 2. - As .diárias devidas aos fU!lcioná- Fr�nzel; ôn.tem.o jovem

Campregher e de Adelia mann e de Paulina de de Silvestre Nunes da rIOS quando em serviço fóra da séde, serao cal- Erích Schmídt.Iílho do sr.
Cámpregher.' Souza Zimmermann. '.Rocha. e' de Malvina Pi- culadas por período de vinte e, quatro horas, con- Guilherme Schmídt, .Ela, braBileir�, ,s�lteira, Ela, brasileira, solteira, .res da Rocha. tadas do momento da partida. - Dia 27, amversana-
lav�adora, domIClh!lda. e ,do�éstica, domicili!lcts: e . § Único - As frações de período serão se a sra ...Joana Blosfeld,

r.eSldente n.�ste 'd,Istrlto, residente nes�e qlstrIt<;>t Edital n. 2,959',de 17-4-51: I contada� como melas diárias, não havendo abono digna consorte do sr. E
em Itapoouslnho, illha de em Ilha da Figueira, fI-I M " C' ., G Ir

. quando mferiores a quatro horas rico BIosfeld. A sra. Lí
Rudolfo Nicolini e de gueira, filha de Alberto oarr .. a��mI�o kra k�Ul . Art 3· - No interior do �unicipio quando dia Wunderlich, esposa
Otília Demathé Nicolini. Klein e de Maria Ludwig. e. eoca ia - u lOS 1 .

o afastame'nt� do funcionário por mais de'6 horas, do sr. Paulo Wunderlich.

;Editaln. 2.953, de 11-4-51. Edital n. 2.956, de 17,.4-51. EI�, �rasileiro� �o.lteiIo, de .um .di�trito, para outro. te!á direito somente a Na mesma data o- sr.

Bruno Kõpp e IJ.?a�cmeIro, dOmI?lhado e, mela díáría, além da, condução.
.

Guíllrerme Moeller, co-

Selli Mohr resIdente nesta Cld�de, á ,Art. 4. - E8t� de_creto entrará em. vIgo.r merciante em três' Rios

Ele brasileiro solteiro' rua Mal. Deodoro da Fon- na data de sua publicaçao, revogadas as dISpOSI. do Norte.

lavrador, domiciliado � s.eca.' filho de Angelo �al- ções em contrário.
.

- Dia 28, o menino

'd 't t' d' t't 11am e de Senhormha ..... Alencar R. BräueI', filhoreSI e� e _!les e
.

IS rIO,
Galliani. PrefeItura MUDlCIpal de Jaraguá do Sul, do sr. Erich Th. ßräuer,em RIO Cerro, fIlho de
EI b '1' 'lt' em 12 de abril de 1951'· O '1' N' 1"Carlos Köpp e de Anna a, .raSI eIra! .s? ena,

..••
_ • . .

a sr. ti la ICO mI, es-

Bruch Köpp. . dOl;néstlC&, domlC.Iha�a e Artür Müller • PrefeIto MUDlCIpal. posa do sr. Mario Nico-

Ela, brasileira, solteira, residente neste d�8trlto, á Uni.
.

lavradora, domiciliada e -estrIada N.ova,. fIlha de
'

Ainda na mesma data

residente em Itoupava, Jose .Ku�hnski .e de Eva rr � ��' 'T\\A( � 1Q)lL·. Wasra. dona DuIcinea Rei-
filha de Otto Mohr e de Kukhnskl. \L .8l U1 .8l 1\'11.8l 11\ 11 ner, esposa do sr. Leo-

Emilie Mohr. E .para que chegue ao co'. poldo Reiner. Ainda o sr.

, nheclmento de todos,mandel o PARAISO DAS SBDAS B TBCIDOS PINOS Bertoldo Gumz, comer-
Edital n. 2.957, c;le 17-4-5L passar o presente edital que NÃO SE ESQUEÇA " ' ciante em Rio. Molha e

Eduardo Glowatzki Jnr. e será publicado pela impten- Em Sedas e Tecidos FiiioB encontrará dona Wallt Tomazelli.'
Maria Sbardellati sa e em cartório onde será o maior Sortimento na CASA MARLY. B d d P IEle, brasileiro, solteiro, afixado dUlante 15 dias. Si

_ Rua Mal. Deodoro N0. 6õ7 _

• as e ra a

lavrador, domiciliado e alguem soub:r de algum im- Festejaram dia 17 suas
Edital n. 2;954, de 12-4-51. residente neste· distrito, pedimento acuse-o para os Padrões exclusivos - Estamparia mo- Bpdas de PratQ., o casal

em Francisco. de Paula, tins legais .. cerna
e

..

variadissima -

s.edas Lisas de to- Heinrich e Beata Less-
filho de Eduardo Glowa· IRENE PEDRI GUNTHER '

.. dos, os preços' mann, industrial residen-
tzki e de Angelina Glo- Oticial � te nesta cidade.
watzki.

no COURO CABELUDO.
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N iiii as suas compras ::

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAUL,INO PEDRI, Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda, ii prefira sempre ii
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Vendem-se na

Soe. Gráfica Avenida LIda.

COMUNIDADE EVANGÉLICA

Grande
pátio da Igreja

Festa Popular

Ela, brasíleira, solteira,
, lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Francisco de· Paula"
fnha de Luiz Sbardellati
e de Irene Pradi Sbar-
delatí.

.
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BELOS � DEMAIS

AFECÇOES DO

DE

JARAGUA DO SUL

.8••••G.'� 29 BE a.!I.lt

réfNlCo CA.PILAR
POR EXCElÊNCIA

Leilõe�, Rifas, Tiro ao Alvo e 'outros
divertimentos.

Haverá: Bebidas, Churrasco, Café, Jantar, Doces.
MUSICA'

A população. antecipadamente, agradece pelo
comparecimento

,

Heinz BIosfeld é'
Silvia Intorp

Hugo Paulo Ricardo Benz
e Eddith Streese

ese.

I .. IEIllgam O §a�ãlo
.
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(Mar�a Reg�su.ada)

Virgem Especialidade
da- CHAó WlEll]El HNJl))l(J§1[IHAl co JJollIDlvllllie
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