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R I O, 28 (AG,) - O j incluidos no orçamento clplos que recolhem epe- focalizou o caso de saó-j aplausos dos deputados
. deputado Jorge Lacerda de 1951 destinados aos nas sete e pouco poro, ta Catarina, cujas lnatl- presentes. O represenran
defendeu demoradamente estabelecimentos educatí- cenro da renda tributária tulções têm de receber te catarlnenee a respeito
"na Comissão de Educa- vos e assistenciais do da nação, enquanto que cerca de dezessete mí- dêsse assunto têm confe
".çâo e Cultura da. Câma- país alegando que esta a União arrecada cêrca lhões de cruzelros. Suas renctado com o diretor
ra o pagamento fntegral medida ampara os munl- de sessenta porcento. O palavras tiveram Intensos do DA�P .e com o ml-
de auxilios e subvenções deputado Jorge Lacerda nlsrro da Educação.

Grupe EscDlar Teresa Rimos

Realizaram-se ontém na

sala das audiências os

exercerem' 08 cargos de seguintes casamentos: Ed
t. 'e 2. suplentes do De- mundo Ziehlsdorff com a

erra. WaHy Manske, Bo

lega�:'1 �e �olicia dêste
berro Muràra com a erra.

mum ... pio. Blizabetha Níemet; Alfredo
Bodas de Olre 40 distinto ca- .friedel c�m a 5rta: Elvira

sal Francisco Stúlghpu Georg; Lm�s Mathl�s ,com•
a srte. Edlth H, Muller e

Ontém celebrou suas Pedro Reitz com a srta,
Bodas de Ouro, em Barra AIidia Klein.
do Rio Cerro, o veneran
do .ceeel Francisco SUn
ghen· Iulla M. 5tinghen.
As cerímentes religio

sas, oficiadas pelo Rdmo .

Padre Alberto Piazera, fo
ram celebradas na capela
local, estando presentes
todos os membros da fa
milhl e grande número de
parentes e amigos, que
vieram homenllgear o feliz
casal por esta data .

Na residência dos pais
seus filhos lhes ofereceram
um lauto banquete sendo
saudados por várlol ora�

Casamentos

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRt Imprésso na Sociedade Grâfica AVENIDA. Ltda.

tCAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

Ho'menageada a sra. M.�r!eta Konder Bornhausen pela sociedade Oorianopolitana
- , .

Constituiu grande acon- Luz Oliveira, R e gin a Cardoso Filomeno, Lau' Florinda Oanzo, Newto de Carvalho, Clotilde da to, Híldeth da Fonseca e

tecimento social a recep- Taulots Dutra, Bise' Oll- ríta Filomeno, Carmen de nina Costa ßourer, Alber- Luz Fontes, Terezlnha da SilVil, Maria' da Luz
"ç�o, realiza(ja no dia '21 veíra Botelho, Maria S. Brito Filomeno, E I i 8 a tina Alves, Diva ôclem- Luz Pontes, Maria Mo- Abreu de Moraes, Loli
do corrente, no Lira Tê- Oliveira, Nair Martins. Pinto de Azevedo, Maria per, Maria, Athey, Rosa raes, Oecy Faria, Maria B. Hosrerno, M li r y s e
ß�; -CIJ,Jbe, em hornene- Raquel Taulois, L i I i an Cheren Schneider, Maria Maria Lehmkuhl, Ita Bor- de Lourdes Loureíra, Sil- Hosterno, Adalgiza Paim
gem,- a exma. d. Marieta Wanderley Prisco, Car- Wild, Iná Tavares Moel- ges, Adelina Bandeira, via Amélia Carneiro da Neves, Aleida Mello Pam-

, l\onder Bornhausen, pela I men de Oliveira, Emllla lmann, Maria Silveira de Zita Banlstotrl, Corina da Cunha, Catari�a Pabem, I plona.- tJlta sociedade f1orianopo- ôeveldí, Martarida Se-' Souza Brito, Zica Gero- Luz Cordeiro, Iací Luz Olindina Linhares, Doro- Uma lauta mesa de
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LUCAIS
O Grupo Escolar Te-

t nate Burow, além de di-
rese Ramos, de Corupá, nageado, seguindo-se di- vldo a o s presen es um

dfêz no dta 1 1 do correnre versos números de reçlta- coctail. versas alunas, ten o a

uma recepção ao sr, Pre- fIVOS, cantes e batl�dos B di
Rádio Jaraguá retransml-

,.
- A. A. aepen tido, essa festa.feito Municipal' homena- pelos alunos.

'" B dí Logo depois, pelo sr.
geando não somente essa Ao final, o sr. A rt u r Kealisou o aepen sua

f
autoridade como a Cãma- Müller agradeceu a home- tradicional festa de tiro- Prefeito Municipal, oram

ra Municipal, por morlvo nagern que á OâJI1ara Mu- rei, que esteve anímadís- proclam�d05 os vTc�do-da criação alf do Curso nteípel e a ele éra presta- sima.
_ . res! aSSIm d�$taco O�:

Normal Regional. da, exaltando o grende Pela ma�ha os etlrado- Rei, O!to Híndlmeyer; 1.

Estiveram presentes o progresso do ensino em res, foram IDcorp<?rados a cavalheíro, Adolfo Emmen

rev. Padre Vigário daquela Santa Cateríne, um dos residência do ret Lot�r doerfer c 2. dUo, CarJos

. Paróquia" Padre Schmitz, pioneiros nesse r�mo da �onnenhoh!, ond� aos VI- �ass. Os vence�ores na

e fodas as autoridades da- educação no BraSIl. Ref�. sl�ante8 fOI serVIdo um.a dIsputa do.s prêmJOs.fora�
quele d' t 't riu�se ainda ao .Grupo que mesa de doces, sandwl- O t t o Hmdlmeyer, 140,
A ent�!d�°daqu�le mo- visitava e qu" pela

SU�.Ches
e bebidas.

.. Ado�fo Emmendoerfer, 139;
delar estabelecimento de direção, tendo a frente A n�lte, antes do IDIC!O BdwIß Orossgl�gs" 139,
ensino foi o sr Prefeito educadora dona Semlra do baIle e proclamaça9 Udo B_auer, 139, GUllher

recebido pelo c'orpo do� mis Bosco, se colocava dos .vence�ores no tornelo me Gumz, 137 e Lotar

cente eslando no pátio entre um dos primeiros no de .fIro, OI prestad� uma SonnhehJ 135.
.

form�dos os ahinos. quadro educacional catari- hO_!ßenagem ao Ola Adas lomeaç6es
Em nome daquele edu- nense.

'...
Maes, tendo fala�o. sobr�

célndário a sra, professora Ao sr. PrefeIto fOI o�e- a .�ata o �r. Eugeßl? Sch Foram nomeados os

f!lisabetha Papp Voltolini recida uma linda corbelle mockel, dIretor soc�al da srs. Lourenço GréSsinger
fê� li saudação ao home- de flore., tendo sido ser- entidade e a· senhorIta Re- e A.lvino Hadlich para

lascimento
Está em festa o lar, do

casal ,Alberto SbardeJaui
e Alida Sbardelatti, com
mais um .nascimento de
uma lindai garotinha que,
na Pia Batismal receberà
o nome de Wilma Maria.

Aliverstrlos
Fêz anos dia 15 do cor

rente a srta . .Dalvimf de
Oliveira, filha do sr. Ma
noél de Oliveira, residente
em Nereu Ramos.

(Cont. ne últime perln.)
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 20-5-1951 -

Ação de Usocapião
o Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma
da Lei, etc...

' /

fAZ SABER aos que o presente edital virem,
ou dele conhecimento tiverem, que por p a r t e de
ADOLfO DAMIÄO DOS REIS, por intermédio de
seu. bastante procurador o advogado Dr. Arquimedes
Dantas, lhe. foi dirigida li petição do teôr segulnte>
.Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da comarca de lere- .. '

guá do Sul. Adolfo Damião dos Reis, brasileiro, ca- ,r:::::::::::::::,,",:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::.-::::::::::::::::::::::....:::::::::::::::::::'_';.\
sedo, funcionário público, residente e domiciliado no ii AUTO IARAG' U·A' S A" JI
lugar Rio Branco, do Município de Guaramirim, des- ii -u . · • ll
ta Comarca, por seu bastante procurador, infra as- !I Indústria e Comércio il
slnado, advogado inscrito na Ordem dos Advogados !!:.i OFICINA Serviço "FORD"do Brasil, Secção de Santa Catarina, com escr_itório ii MECAANICA AUTORIZADOa rua Mal. Deodoro. da Fonseca, n. 437, nesta cída- ii
de, vem expor a V. Excia. D segulnre:- 1.) - Há li _ Ria Marechal Deo.ora _ J A R A 8 U A DO .S U L _

mals de vinte e-dols anos, o Suplicante ocupa como :1--

sua, uma área de terras, sem título algum de pro- I!:! Pôsto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes
prledede, situada no lugar Rio Brancoí Município de - Lavagem - Lubrificação - Carga deAcumu-
Guaramirim, fazendo frente com. 33,30 ms. ao Norte, ii ledores e Consêrto de Pneus.
com uma Praça, Jundo� lado sul, com a' mesma rne- li n

t t d C IT' L t 75
1! Esta oficina está instalada em c-ondições ii

regem, com erras e ar os rers, a es e, com 'ii f t
.

I
.

d A

t .i.i
ms., com a estrada de Guaramírlm a Messerendube.jl] pera e e uar qua quer servrço e conser o ou ..

e
.
ao Oeste, com a mesma metragem, com terras do!! reforma em seu automóvel ou caminhão, bem li

Estado, numa ärea total de 2.497,50 ms., possuindo ii como retificação de motores, etc. . .

'

II
essas terras por todo êsse tempo, sem nenhuma opo- ii' Todos os serviços são. e�ecu�ados com ii
sição de quem quer que seja. 2.) - Que, construida ii esmero, �or. compete�tes pro!lssl�nal� e a pr�- ii
sôbre dita áreas de terras, têm o Suplicante sua ca- ii Ç?S razoaye!s .. Tambem dispõe de solda ele-· n
sa de moradia, nela reside e cultiva as terras ror- iI trica e oxigemo. � ii
nando-as produtivas. 3.) - Que o ôupllcante não é �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::'.::::::::::::::::::::::::�
proprietário de nenhum outro.Imóvel, quer rural ou

mi II II E 'I

urbano. 4.) - Que, segundo estabelece a Constitui-
1/

B

ção Brasileira, no § 3., do Art. 156, do" Titulo V, - Dr RENATO WALTER I
' '__

III5IE:IE!!I!!El!EiIIlilll"'_1iE!Il11II«Todo aquele que, não sendo proprletário rural nem

1-'
·

F b
.

.

vht 'e' (Sezões, Malárias,
urbano, por dez anos ininterruptos, sem oposição M n D I C O ,'1 ,., r 5 Impaludismo
nem reconhecimento de domínio .alheíos, trecho de CLINICA GERAL C'RURGIA DOENÇAQ

I
\ií Maleitas, Tremedeira

rerra não supertor a vinte e cinco hectares, rornan- 11_

-, - >J

do-o produrívo por seu' trabalho e tendo nele sua

I
DE SENHORAS - PARTOS '- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

morada, adquirir-lhe a propriedade, medlante senren- - ULTRA SOM - Tratamento moderno e efi- -",Capsulas' Antisesonic'as Iça declaratória devidamente nauscrtre». 5.) - Que, ciente, pelas ondas ultra-sonoras, das Dorese· 'Iiidiante do exposto, e não possuindo o Suplicante' tí- I Inflamações: Dores reujnätícas, artrites, lum- I Minancora'
.

.

IIItulo algum de propriedade sõbre a referida area de bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, furúnculos, F Iii
terras, vem requerer a V. Excia. que, após as for- I inflamação dos seios, dos ovárioS, da

próstata'l-
Em Todas, as Boas armácias

m
melldedes legais, se digne conceder-lhe o menciona.

I
Afecp.ões da pele, fístulas, varizes e üloeras re- I"'" É d t d L b to" 'MINANCO'RA I---I d I

'I(

.

'

um pro u o os ua ora nos
_ ._do tüu o de prpprtedade mediante sentença ec era- beldes. Asma, afecções do estômago, etc". .

tória. Protesta por todos os meios de prova admiti- MASSAGENS ELÉTRICAS - Tratamento - Joinville - Bta. Catarina-
dos em Direito, inclusive pelo depoimento das teste- I das Paralisias, com reativação das funções 1--."--.!�-.-iIf8.!tiif!:.!11.,_.....

"

�I!�I!'!.I�..liIIi!!ll_�!:
Immunhas abaixo arroladas, pelo que, desde já, requer i 'musculares e nervosas. Atrofias, fraquesa fun-

.
_

�i�;�d��C�e��aTrf�����sd:j��t��ed�ed:t�d� �1g��= Ir: �i;gsald�Oe!strv���u��:..e� geral, da .bexiga, or-

I r f '�rl'�' U� t�rram��ta� ��r'� I sivo Ô'; 1.660, de 18·8·1947), está o feito isento de taxa
_ ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- a a

.

I n ajudiciária. A. esta com .0 lnstrumenro d� procuração I' CIRURGIA - ELETRO-COAULAÇAO I t,' '.
DE,

- U.anexo, P. DeferimeDlo. Jaraguá do Sul, 21 de feve- -

treiro de 1951. pp. (a) Arquimedes Dan. tas. (devida- iii BANHOS DE LUZ - Raios�ltra·violeta e

IIII infra-vermelho ...mente selada com estampilhas estaduaiS). ROL DAS -- CONSULTÚRIÖ _ R u a dos Bomheiros I , 'PE._.DRO BENGEL �.TESTEMUNHAS:- 1 - Cantalicio Flores. 2. • Mar- I (J
'

L
-

M 11) R 9
-

M ' �
,co"Soares. 3 - Agustinho Valentim do Rósário. To-

1=
ardlm auro J: ue er esq. ,ua de arço

--

t
.
Estrada Jaraguà Esquerdo I- das 9 ás 12 e das 3 ás 6 horas IIIdas residentes em Guaramirim. DESPACHO:· Ci- RESIDltNCIA-RuaMinistroCalogeras,350 III JARAGUA DO SU_},. - STA. CA'CARINA,

tem-se os interessados certos e incertos, confinant�sl- Fone 3'05 - J O I N V I L L E . S. c. ii'l-
�
-

ido imovel, o Dr. Promotor Público e o Dirdor do • ,Executa-se qualquer serviço de ferramentas

D_pminio da União. A' citação dos interessados in- 1!I_!_!II__•• EiIII'-'_I=�IiE!!!!:!!: i

b
agrícolas para uso de lavouras, como: _

certos, deverá ser feita por ed itÇl I corri prazo de. DO ' . Machados, Enchadas foices etc.

dias, publicado no jornallocal e o Dominio da Uni- serv=:::=�,�:=:,:.Jão, por carta, com -aviso de retorno. Jaraguá 11-4-51, NA 'FALTA DE
...".�� ����.r-(a) Marcondes. E para que chegue ao conhecimento APPETITE = ,ç.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::HIC::::::::::::�dos interessados, certos ou inc�rtos, e dos confinan- ...... ::

tes do imovel, pdra contestarem o pedido no prazo .; � u� II A LEX K O- , H" N _ ijlegal, caso queiram, mandou passar o pres�nte edital e _ ;§-� _
.. Oi

com o prazo de 30 (trinta) dias, que correrá daddta c'; .... < 't: b ii FERRARIA
-

H
da primeira publicação no «Diái-io Oficial» do Esta- u • t; � z ii

_

- ii

��e� �f�!�0�a�a���iic�3:t��s j��n�T��lca�e�to�:�� ;I .. : � 1- ·'lljl con.er::':�r�:ã�a�eoÇc':."�����·s, etc. il.:1. do Povo». Dado e passado nesta cidade de Jaraguá r' I • � � <II

dOI Sul, aos doze dias do mez de aEbrii Ndo afno de Mllares-a
I'

w _ � li i � ii Rua Expedicionário Harri Hadlich II
mi novecentos e cincoenta e um. U, ey ranco, c';-:çacó i I õ .; � �. ii JARAGUA DO SUL li
j�i�id:oD?re��:sJ!e���:�c!�ãE5�a�������edeoM�!;�f� Pallidez ãI &\ � � :- §. �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�j
nal, do que dou fé. " Fraqueza I • CI: a -:;; .

Jaraguá do Sul, 12 de abril de 1951. .,
c. <II �

Es-ci'ivão - NEY fRANCO Ê iDcli.peDla." .! " ': � �
::;::v.�o(j)::""""::0'"",""� ,,,_'�......�_�_""(!,.,....��n I o ti.o do o .. § E �

-=.�<�Celso Branco 'I'ODOLIIO ri �_ &
DESPACHANTE ADUÍNEIIjo ,

:!i
sÃo fliANCISCO DO SUL. - Santa Catarina

,

DE', ORH"
U

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCO� • Telefone, 10�
Rua Babitonga, 23 • Edifício Próprio

/

Despachos de importaçãó do extrangeiro e' por çabotagem,

Er��&�rf.j!�:�i.����Fl1i 11,....
::l

•••
:I..::P=='===r="o::::.==='�='=i=õ="='"=-�.:.,i.....:l...,....:,..\

de uma organização perfeita com escritório e técnicos. �_
Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua-

t
-IUID E' ••�..... ,..

dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta � :: • '5l1',' a.. � fIIII&'1� ::

t
da truz, bem como armazem para depósito de mercado- t ii.:i RUA MARECHAL DEODORO' DA' 'F'ON'SEOA, 150' :I:irias--em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

�
o

, E:Carrega-se de Embarques de Madeiras de outras {ii JARAGUÁ DO SUL STA. OATARINA 11-Mercadorias para o exterior do Brasil e � .. ' ::

L
" Localidades BrasUeiras .' ", /' i II Secção de, lavagem, depósito lte lubrificantes, !!.

.

.

"'

.. , 'i·
'd"

'�"
!·.i: co,mbustível e acessório,s. I'iDespachante' das

p.rlnCiPaiS
firmas 'do Esta

o�e
.',

.'
.

i

. dOll Fastados Vizinhos; ,

. ,'Ii Lubrificação-carga de, Baterias etc. ii
.

' .'.: .... -.�
'

_ _,� -

i!-:::::::::::::::::::i:::::.:::::::::::::::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::# 'iiig•••�1IIIIIl11U11J11111111l141
\

IE JD)nI Al BOM PARA

TODAS AS IDADES'
IResolva seus problemas com O sorriso

dos que confiam na saúde. Sinta-se me
" lhor - de corpo e espíríto - recor

rendo ao BIOTONICO FONTOURÁ
- fonte de novas energias, E lembre
Be de que, para seus filhos, na idade
escolar, o BIOTONICO FONTOURÁ é
o mais completo fortificante,

BIOTONICO
FONTOURA

A Comercial Ltda.
Ad_vocacia � Contábilid�de - Seluros
• Planos econômicos e contábeis de en

tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis
de fins econômicos. '"

• El�boração de contratos e escritas -

Declarações de firmas individuais e çoJetivas -

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 - Levantamento de balanços - 'Minutas
para os lançamentos relativos s líquídações.

• Perícias judiciais e.extra-judícíaís - Re
visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais . Cobranças - Serviços comer

.
cíaís em geral.

ô SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONA'L DE SEGUROS "IPJRAN
GA": - Fôgo - Transportes -, Aciderlfeit. Pes
soais e_go Trabalho • Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

Rua Mal. Deodoro, 136 - Caixa Postal, 19
- JABAGUÃ 1)0 �UL -

\

\

CASA. DAS TINT4\.S
!

A MAIS ANTIGA VASA DE IOINVItE

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 dililposição de sua amavel fre,
guesia em Joinville, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com praz�r recebera ordens.

811R.61
Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,

Maquinas, Cami�lhões, Automóveis, etc.- .

Tintas a Oleo, ê em Pó, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça. Água
Raz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã. 'e Algodão, . Cera e Óleo p�ra soalho,
Massa para janela. '\

MATRI�
�

RIJA DO
_ PRINClPE, 860, - J O I N V I L E

LIDER DO COM,ÉRCIO DE TINTAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA .20-5-1951 -

���X!1����� 1B1��1A)� Declaração

F A III A C ..

Pela presente comupico
,...

.

a praça de J�r�gua do
.

.. . Sul que em virtude de
minha mudança -deste lo
calidade, poderão os es

suntos pendentes serem
tratados com o sr. João
Emendoerfer, meu bastan
te procurador, residente a

Rua Cel, Procopio Go-
mes de Oliveira. .

Jaraguá do Sul, 4 de
Maio de 1951.

Iareguê do �ul. 15-5-51

Fami/ia Hasse

t Ogradl!eiml!ßlo
Profundamente consternados, comunica

mos a rodos parentes, amigos e conhecidos o
falecimento de nosso querido filho,· espôso,
pai e irmão,

Maquinas para beneficiar madeirá, Plainas, respígadeí
ras, de�e?lpe�adelras, Furadeira p. venesíanas - Dispo- 1

SItIVO para fazer macho e femea em forro .

e soalho - Tornos p. madeira, etc. WiDfried Hasse
ocorrido dia 10 de Maio, com a idade de 29
anos 3 meses e 24 días.

Agradecemos a tôdas as pessôas que
nos enviaram corôas e flõres, e também aque
les que nos prestaram auxilio e consolo no

. duro transe e que ecompenheram o falecido
até a sua última morada.

Agradecemos também ao Dr. Ben n o

Knuäsen, pelos esforços clínicos, e ao Rev.
Pastor Waidner pelas palavras confortadoras
proferidas no lar e no cemitério.
Da mesma forma também agradecemos ao

Dr. Rudi Bauer. pelas palavras pronuncíadas
no cernlrérlo.

Arlhur Emmendoerler

FRACOS E ANÊMICOS I
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Temem :

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Il!pregado .. IIÜI ..,:
To;...
Re.fri.doe
Bronqllit..
E.croful.o••

- Convale.cençu
VINHÓCREOSOTADO

__RDE_SAYD_L � _ MUDAS - 1
Zelador D

FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

�prec(iOs
..

a�S�npOarama) ôéde
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei- '

_

�

ra.s, Jabotíeabeíras, etc. - Roseiras, Dahliaá,

do Glube A. Baependf.
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serviço críteríoso e Preços Módicos.
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LÔNMOiiGTÜEIôf sMINANCORAA Ci�;r:��� d��:��â �����:�.�ß. ·I�����
do Sul. avisa aos snrs.

Vermitugo suave e de pronto assocíados que, a reu-
eleito Dispensa purgante e dieta I d A bléí G

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
nião a ssem ia e�

A 811'1\..18 • APItaS_TA S08
ral será realizada dia 20 INÚM6RMPORMA4.'T-A'SCOMO:

ME o n. 1, 2, 3 e 4 d (D
.

)
Proteja a sau'de de seus filhos e a sua própria! O corrente ommgo e gU."�TI8IItO

h
' não dia 21 como por ,Ó,.ULA·.

Evitará muitas doenças e poupará din erro em
engano foi publicado. ES N H A •
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M�··n.n!����X:l'!'����!1 Consultório e Residência: II
Ternos feitos, camisas, capes gabardine ii Jaraguä do Sul - Rua Benjamin Constant II
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São os melhores e mais baratos

PRODUTOS DA:

INDÚSTRIA DB CALÇApOS OOSCH IRMÃOS S.A.

CAIXA POSTAL 11
I JA II A G U A DOS DL - Sanla Catarina

o PARAISO DAS seDAS e TeCIDOS FINOS

NÃO SE ESQUEÇA
Em Sedas e Tecidos Finos encontrará

o maior Sortimento na CASA MARLY.
- Rua Mal. Deodpro N°. 631 -

Padrões exclusivos • Estamparia mo

derna e variad1ssima - Sedas Lisas de to

,
dos os preços.

r>JSSES l B'!ONQUmS

l� Bolas lIra fulebol
ViDHO [IliUSOUDO Extra oficial, Vo I ey e

,SII.VURA) Juvenis tem sempre em
GRANDE TÔNICO Stock a CASA REAL.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FraDcisco Krajeski

(Continu.çio J. 7•• pág.)
Irene P. Günther Oticial do

Faz anos amanhã a sra. Registro Civil do 10 Distrito
Tereza ßuerger, da Comarca Jaraguá do Sul,

. Dia 22 passa a data na- Estado de Santa Catarina
taltele do sr. Augusto To- �

Brasil.'
melin, residente em Irapo- Faz saber que comparece-cuslnho. çam no cartorio exibindo os

Di'a 23 Ingeburg, filha documentos. exigidos pela lei
do sr. Alvim:) Hadllch. atim de

. se habilitarem pauDia 24 o jovem Fren- casai-se: 'Ela, brasileira, solteira, lavrador, domiciliado e re- "Avl·s�o a
-

Praça"cisco Pedronl, filho do sr, lavradora, domiciliada e sídente nesre distrito, em
Pedro Pedronl, residente Edital n. 2�976, de 12-5-5L residente á Estrada ôch- Itepocúsínho, filho de An- Avisamos a nossa distinta freguesía, e aos
em Curitiba. Na mesma Eugênio Budal e roeder, município de Gua- drees Pava�éllo e de Er- nossos credores em geral, que vendemos o nosso
data a sra. Frida Mey.ies- Anair G: �e Araujo. ramirim, filha de José ôe- mlnie 'ecila Pavanello. estabelecimento Industrial, ao sr. Vitório Lazzaris,
posa do sr. Leopoldo Miy EI�,. brasIleir?,. �olteJro, lamon e de Luíza los Ela, brasileira, solteira, o qual fica isento de qualquer Ônus perante nos-
e Erotides Durre Hafer- op�rarlo, dom!CII�ado. e Sàl�IIJon." doméstica, domiciliada e os credores, de vez que, serão assumiqos pelos
mann, esposa 'do sr. Car- residente em Iolnvíle, frIho I . residente, em Itapocúsinho, sócios da nossa firma. .

\los Hafermann. ( de Rosendo �udal ·e de Editai n. 2.978,. de 16-5-51. filha de Pedro Zapella e
c

Jaraguâ do Sul, 3 de maio de 1951.
Dia 25 as sras. Delau- AnEola deb Ar�lu!o B,!d1al: Oer.L·ha�d'RPldskke e ·de Maria doe ôantos zs- OUlLHBRMB AUGUSTO CARLOS GABDKB B Fl:"lfOS

dina Soares, v i u v a do _
a, pras: ena, so tetra, ytí a e pella'

_

( )
_

G I' A C G J'1ed I b I· 'ass. ui nerme • • •• e >"
_ saudoso Martinho Soares oméstíce, domiciliada e E e, rasi eiro! . �olteiro, Edital n. 2.980, de 16-5-51. Alvino G..cJlee
e dona Helena Müller es- I residente nesta cidade, á lav�ador, domlcIlla,do e Alvíno Voltollní e- H."y G••cJlee
posa do' sr, João MUller. rua Expedicionário Harry reslden!e �m j�ragua-Alto, 1 Ottilia Schewinsky.

Hadlich, filha de Benla- neste dl�trJto, ülho. de Ger- \ Ele, brasileiro, solteiro,----......----""'!!"'- mín Gonçalves de Araujo man? PI�ke e de Agnes lavrador, domiciliado e
e' de Aguida Moreira de Lewln ::>Isk�. . . residente nesre distrito, emAraujo. Ela, brasrlelr�,.�okelra, Retorcida, filho de Paulo' A Comissão dos Festejos do 25. aalver-lav�adora,. domlcrIla,da e Voltolini e de Marceline

reslden�e e.m Ja�ilgua-Alto, Mathedi Voltolini.
sarlo da sagração sacerdotal do rev.. Vigário

neste distrito, frlha de Au- Ela, brasileira, solteira,
Padre Alberto Iecobs, tem o prazer de. convi-

gusto R-adtke e de Emma lavradora, domiciliada e
dar a população de Jaraguá do Sul para as

Radtke. residente neste distrito, em homenagens que no dia 29 deste mês presta-

Garibaldi, filha de Jost
rá ao virtuoso sacerdote, que já ha 23 anos

Schewtnsky e de Rosalia
edmtnístre a religião nesta cldede..

O programa consta do seguinte:Schewinsky. As 8 horas, Santa Missa.
Edital n. 2.981, de 17-5-51. Depois. da solenida:C{e religiosa, recepção
Leopoldo C. -O. Müller e no . Salão . Cristo ,Rei, com ulna saudação,

L
·

b
"

d' d Adélia Gessner cantos e baHétdos· pelo�� escolare$.. .

I e r .';a e Ele, brasileiro, lSoUeiro, '. AfJ 19 bo,�, l>anqij�te no. Salão. Cristo
.',

',,'-Li"; ,.-. '

lavrador, domiciliado e Rei. ,",,', . .'. "

,

�' Nesta ép-oca d, mate- residente neste�istrito, em AS'-21'Boras, será levada a cena a peça
rialilmo ,e.: d'e s c ren ç a, Ribeirão Grande da Luz, teatral "Herodes_.e os J'rest Reis Magos.
qua.do à liberdade e a filho de 'Erich Müller e de A inscrição pará to'tnar parte no ban-

'.;

',. ,-,;fé;' eQl' Deus êstão sendo Luiza Hardt Müller. quete,deverá ser, feita' até 9 dia 24 do cor-

'ameaçadoi pel<> despo- Bla, brâsileira, solteira, rente,· estandfi) as listas de adesão nas se-
,tism-o reinante; a Palavra lavradora,' domiciliada- e guintes casas: ,�

..

,de,.�eus, a"S_anta"Biblia, residente neSte distrito, em Gerencia do "Correio do Povo"
-; ainda apontä <Lúnico ca- Garibaldi, filha de Bruno Rádio' Jaragua'

.' . .

minho seg:qrp.�, . Gessn�r ,e d,e Elisabetna José fimmendoerfer
E per êstê�motivo qu� Salai Gessner. i;" :- .' ����p....ed�rf)o0.......j.uillll>-k..

:e

....S.�.Q'i)o''''-....Q���--..Q�_®'_J'tão grande nútnero da -/ Äfcmso Franz,n,er:.'
A

d t 'd d Edital n. 2.982, de 18-5-951
p_essoas �s ,a Cl a e es· Geraldo Pessaie 'e l"Dez Pedr,i
,tao apreCiando e dand<;> Ele brasileiro solteiro lavra- '

. ,

O seu �poio particular ás dor, domiciliado' e r"15id�Dte'nes- Delegacia Auxiliar de 'Polícia de 'Jaraguã do Sul.
conferências ilustradas te distrito, em. ltllP,?pusiDho' fi- . AT�NÇÄ�. CORUP�. .

que sé r..alizam "no Au- lho. de Hennque Pessate e de A DelegaCia AUXIliar de PolICia desta CIda-
dit6rio Libel'd-ade Av MaErlla Pbrad!11 �essatelt: .

I dade, avisa que no dia 22 do corrente mês, (terça, .

a, raSI eira, !:lO �tra, avra-'f' ) f' -S b O I •

d P 1" d C
'

Getulio Vargas, 184 aos dor., dgmiciliada eres.idente nes- elr�, ara na
..
u -. etegacla e o ICla e oru�a,

domingos, terças e quin- 'te distrito, �m Itap,0cúsinho, fi- registros de espmgardas e revolver, bem como, por
tas-feiras ás 20 horas, com lha de SisJDI� pedn e de Teresa tes de arma de de. defesa. e caça.
entrada franca a todos. Schulz Pedn. , 05 inferessados, deverão apresentar na Sub-
Temos em mãos mais E para que cl:!egue ao co. Del�gacia de Polfcia de Corupá, as armas ii serem

um cordial convite para nhecimento de todos, mandei registradas.
. esta semana. passar o presente edital que Jaraguá do 8ul, 16 de maio de 1951.

Hoje, 20 de Maio - -A MAIS SUBLIME HISTÓRIA DE AMOR - será publicado pela impren� ,�OSMAR_,.DUARTE ,- Escrivão
Maior que o amor de mãe._

. . sa. e em cart6no ond� ser� ...tj:::::::::::::::::::;'-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::::::::::::::\\...
Terça 22 - CRIAÇAO MARAVILHOSA - primeiros relatos na San- abxado dUlante 15 dias., SI ii'

(fi � ]Fe�'
o�

i
'''ii

ta Biblia, com belíssimos quadros. Surpresa agradável. _
_ alg�em soub�r de algum Im- li

.'
_ ..... r·�IDl, .

IA' �..... ,lt\\TdJ1 ti
Quinta 24 - UMA SURPRENDENTE REVELAÇAO - Panorama peàimento acuse-o para os ii'. <tU. � � :1L "I @, ii

da gl6ria de Cristo visto por um preso. tins legais .. ii·/ , ii
�steB temas, todos aprGciarão, todos necessitam e todos devem ouvir; IRENE PED�I. GUNTHER!l ',"DOM·IN�,· 2'7' DE MAIO ii

pois, são comoventes, verdadeiros e de muito interesse.
.

Ob"al li realizar-se-á um d�tande -reati_val no páteo da !!

Filé de Bacalhau" fi' 'lIeG•• el�'.I_ ••Sll" ii
da Noruéga sem pele e ii·

.

Estrada Itapocú, entrada Itapocuzinho, em be-
sem' espinha V.S. poderá ii _ neficio' do 'mesmo estabelecimento.

.

encontrar na _. ii çonstar-â de vários divertimentos públicosCASA R�AL. H..como: Leilão, Rifas; Tiro ao. Alvo, com uma
-----.....---- ii paca gorda, Churrasco, Gahnha assada, Be-

'M Q ç,_ .9_ .

. ti .

P '1'
bidas,. Ca.fés, Docdes, etcd· , .

.

para escrHÓri.Q � ä -: .'
e o compareCimento e to os, mur.to

PROCURA-SE . ii agraâ.eçe A COMISSÄO.
José' M. Mueller &' 'c1"'a.. Lida..::.".

.

' .

�
_

"

.
' "'ii::::::::::::::::::;::::::;::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€;

De público e pelo pre
sente, venho agradecer
é10 ilustre e competente
médico Dr. Otto Fels-

.' Diretor: ARTUR MÜLLER . Gerente: PAULlNO PEDRI . Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. thauer, digno diretor do
, Hospital de Corupá, peloCAIXA POSTAL, .19 - Administração: Rua Marechal Deod6ro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBFONB N. 39 grdnde beneficio prestado

!!!!'!!!!A!!!N!!!O!!!.!!!X!!!X!!!X!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!,JA!!!!R!!!A�-!!!G!!!U!!!Á�i:>!!!O!!!!!!!!,S!!!U!!!L!!!!!!!!!II!!!!!!!!!'!!!!!!!!t!D!!!O!!!!!!!!,M!!!IN!!!G!!!!!!!!,O!!!,!!!2!!!0!!!!!!!!,d!!!e!!!M!!!!!!!!,ai!!!o!!!!!!!!,d!!!!e!!!1�9!!!51!!!!!!!!,!!!!!!!!,!!!!!!!!S!!!A!!!!N!!!!!!!!,T!!!A!!!C!!!!!!!!A!!!T!!!A!!!R!!!IN!!!A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!o!!!.!!!!1.!!!!6,!!!,!43 :p��n;�a�:s;�:ema fiI�:m�
bem sucedida intervenção
cirurgíce, resistiu a saúde

, e o bem estar, e que,
enfermo, há muito tempo,
depois de procurar re

cursos médicos em mui
ta's outras cidades, acho
me agora restabelecido .

�orupá, 16 de Maio de
1951.

)
•

,.:\

Agradecimento

COURA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.
rO'NICO. CAPII,.AR

POiÍ.EX'2��Ê'J( 1 A

Vende-se

Edital n, 2.979, de 16-5-JH.
José Pavanello e

Assumpla ZapeJla
Ele, brasileiro, solteiro,

CON;VITE

Uma. pr_opriedade u;�a Edital _no 2.?'l7 .�e 1_5-5-51.
casa

.

de 'msteríal. 8?t8,' AntQDlo Tltz e

uma de D.jlacleira 4x4, �9-
'

Ce,cili� �àlamon .

cheira, ',; :ar�azem,: gál- ele, breslleíro, sçltetro,
pão, luz sletríea. propria;� lavrador, "�QmicJIia�o e

água en0a�ada e -1�.öOO .fesidtn!e neste distr!to, em
metros de terra, o ,Tres Rios.do'5ul, filho de
Informações nesta g.e- J o sé - :r.Hz. e jle ' FrieêJa

rencia. -;", : Ga.ndolf_i;·�' '.
.

A ud itério
.

-�

"'� ,.
,,". " �

PARA FERIDAS,
E C ,Z E MAS,
I N FLÀ'MA�'ÓES,

"_
� ...

-

COGEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

FRIEIRAS,
ESP.I N HAS, ETC.

I
{

'.

•

"]Exijam O §abãto

Virgem Especialidade
da CllA� WEIlEt llN]ThlIT$lflllAl = :JonIDlfUle

,

(Marca Registrada)

o ideal p,ra eosinha, lavanderia @ lavadeira

Sft.ßÃ� 'iIRetA.t
. -.

EspECIAlmADE
/
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