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.�e';npréstimo para Santa Oat
Chegou a Floria�ópolis!. em avião especial administrativas que fazem parte do programa Palácio, um jantar'

da F.A.�., o sr. m:. Egídio Camara Souza, diretor do sr. Irineu Bornhausen, e que S. Excia. re- que regressou ao Rio.
d.a carteira. de .crédíto .geral do Banco do Bra- centemente levou ao conhecimento do sr. Presi- Participaram do ágape os srs. Drs. Bayer

.' s11, que. vero conf�re�clar co�. o sr. gov�rnadorl den.tc:: Getúli? Vargas, dêle obtendo inteiro e Filho e Luiz de Souza, Cupertino Medeiros e
a respeito da operaçao de credito que está sendo decidido apoio, Tenente-coronél Américo D'AviIa e a Exma.
negociada e�tre o estado e aquele instituto, pa-,

'
.

Sra. Marieta Konder Bornhausen e a 'Srta. Ma-
ra a execuçao das grandes e importantes óbras O sr. Governador do Estado ofereeeu, em ria· Evangelina Bornhausen.

-LOCA,IS'

Virá a Jaraguá o snr., Governador o câncer, -esse flagelo

Uma série de melhoramentos. A estrada São Bento-Coru�á. Auxilió No, O
-

m á tod O d e
as instituições. Dia do Colono, data da visita oficial

tratamenta

lota de falecimento. No
enterramento do sr. Erne
rieh Ruysam, o Diretorio
da UDN fez-se represen
tar por uma Comissão de
Membros e o sr. Prefeito
Municipal, que se encon

trava em Florianópolis,
foi representado pelo sr.

Ney Franco.
O falecido éra sogro

do sr. Lourenço Gressln
ger, destacado membro
do diretório udenista, ao

quel, bem como a sua

exma... esposa, apresenta
mos nossas condolencias.LONDRES, - Um no- A idéia partiu· do ra-

Aceitando um convite São José e Clube Atlé-I Nesse sentido o poli- vo método para trata-: diologista do govêrno
do sr. Prefeito Munící- tíco Baependi. tico joinvilense trouxe mento do - cancer com brítãníco, Dr. Jarr. Es- �niY.rsários. Faz. anos

paI, o snr. Governador
.

-x- I propostas de capítalís- cobalto radioativo está pécíes de cobalto toram hoje a srta. Joaníra Ha-
Irineu Bornhausen vísí- O snr. João Colin, tas de São Paulo. sendo aperfeiçoado pela radiativos pela inserção fermann. filp.&. do sr,

tará Jaraguá em 25 de ilustre Secretário da --x- Colonia Britânica -de das mesmas em pilha .Carlos Hrfermann.

Julho, "Dia do Colono", Viação e Obras Públí- O snr. Dr. Luiz de Hong-Kong. O Instituto atômi�a no Instituto �e JOÃO O MÜLLER
quando inaugurará di- cas, declarou em entre- Souza, Secretário da de Pesquizas de Energia Pesquízas da Bnergía '.

versas abras públicas e vista aos jornais, de que Segurança Pública, ira Atomica na Grã-Breta- Atômica. :Êsses especí- Transcorre hoje o anl-

lançara' a pedra funda o problema de j energia no próximo ano dotar o nha tem dado grande mes foram depois envia- versário natalício do llus
mental de outras. elétrica vai ser resolvi- municipio de . um' prédio auxílio a este projeto, o dos por via aérea para tre cidadão João O. Mül-

do, possivelmente com para Delegacia Auxiliar qual Hong-Kong esta to- Hon-Kong e o Departa- ler, pessôa destaceda en-

Serão nesse día ínau- a extensão da linha e uma estação de rádio mando a dianteira no mento Médico d�sta cí- rre os meios sociais e

guradas as escolas de Florlanopolís-Jaraguä, da Força Polícíal, mundo. dade as usou para expe- comerciais deste cidade.
Ribeirão. Molha, Vila rimentos da radioterapia. Por tão auspicioso mo-

Ohartres e Pedra de

D
· ·

d.
.

A experiência obteve tivo os seus amigos ma-

Amolar, lançada a pedra evemos presügíar O que pro uZlmos tão grande sucesso que nífestar-lhe-äo por, certo,
fundamental da escola

.

.

foi tomada a decisão de o elevado apreço em que
reunida de Rio Cêrro 11, Escreveu ELIAS DOMIT se fabricar o que é des- o tem. «Correto do Po-
e da escola Jaraguä na

.

crito como a bomba de IVo», tambem essocle-se

Barra do Ribeirão Mo- E fator de iinportância I banana maçã. Os preços: grandemente a exportação cobalto radioativa para aquelas homenagens, en·

lha;
,

econômica, a produção sendo de procedência, d� banene, que neces�i-, tratamento de cancer vlsndo ao digno anlver-
.

Na cidade, S. Excía., da banana em Santa Ca- verte de 15 a õ5. cenre- tarlam mats de 300 va- profundo. A sua energia serlante, votos de lnú-

presidira a festa do "Dia tarína, .que além de .ebes- vos o quilo. O da venda, g:ões, para carregar. será igual a vinte gra- meras felicidades.
_

do Colono", quando se- tecer c o m abundância em qualquer" localidade, A safra ctésle ano, em maß de raôiõ,'e 'que-sig: -Ãmaií.1iã"'Fa-1jstõ, filho
rão sorteados entre os I o Estado, exporta pera o que o ofertante faz ponto, «Nereu Ramoslt, existem nifica que será dupla- do sr. Leopoldo Rei

lavradores do município Paraná e o Rio Grande incluindo fretes e taxas, 8ôO vagões, que repre- mente mais forte do que ner.· Tambem Lutgero
1 carroça, 1 arado, 1 do Sul. é de 36 a 60 centavos o senta 'uma valiosa quantí- 8S maiorias das podere- Tepassé, nosso esforça
máquina de cortar ração Iaregué e Guaramirim, quilo. E no varejo, me- dade, que são lã.600.000 sas capsulaa de rádio do agente em Guaramt-

e 10 anuidades da. As- são os dois municípios duras, de 80 centavos à quilos. Em Corupá, ,8 existentes. rim, Itapoouzinho e Es-

socíação Rural, doações caiarlnenses, que possuem 1,50 até 2,QO Q quilo. produção superlor, que trada -Séhroeder.
da Prefeitura, peJo seu extensas plantações de São em número de 61 necessitam de 1.10Q va- O cobalto radioativo - Dia 26 a sra, Adé.,.
departamento Agro-Pé- banana; em «Nereu Ra- firmas e uma cooperatlva gões, -para e a r r e g a r têm muitas vantagens Jia D. Müller, prendada
cuárío. mos» (antiga Retorcida), de plantadores, que dedl- 17.600,000 quilos. En- sôbre o ràdio, e seu cus-

-x- Corupé (Hansa) e Bana- cam-ee nequeles d.oi& quanto em Oueremírtm, to é infinitamente menor. (Cont. né ultima pag.)
Estamos seguramente nal (Guaramirim), sendo munlcíplos, como ,q�rvo� 320 vagões, que. são . Sua maior intensidade

--_-_-_

I n f o r m a d o EI de que que as duas primeiras do progresso, ni! e�por- 6.120.000 quilos. radioativa permite a re-

no fim dêste mês terão colônias, ficam situadas, .ação da !;>apaQéI, entr� Devemos pre�tiglar o dução e o tempo no tra- adaptada em aparelho

inicio os trabalhos de em terra� de. c�lciQ, com os quais, cjta�ós: a ç.oo"" o que produzh�Qs. Quan- tamento dos pacientes. 8speoial.

locação da Estrada Co� clima s�co e poucb alvo perativl;I. Os irrn,-Q& Zan- to maior for o abastecimen-:- ., . E.�per!1·se qu� essa �x-

rupá-São Bento do Sul. de chuvas. gh�lini � Leopoldo Noem· to, menos será éI asflxi� do Cento e cmco. qnu;!a.., per�enCla es�eJa pronta

-x _ A qualidade da bapana, �eri' am 195Q, a eJtpor< eusto da' "i�a. .A Rêd� des d� QobQ.Ho�. TQ.dlQa- J)�r� o serv�co regul�r
O D dessas plantações, é re- télçao de frutiU� em �anlé;l V. P S. C. ou os podere� tiv�dos �a qra-ßretanh� elo" Qqß�n M.�:çy H08p�-

J
ilustre deputado r.

sistente e p<>esue um sa- Cát�rina, foi de. õ2,4�0.OOO públiç()s,. n(ia pod�rij9 fi- s�rão lQ.cQrpQra.�as � t�l , �w. ijollg-Kong, n08

d�rfell�ac:��!dOa��ds�; bor forte. {\� peQcas, quilos, com o aproveita- caf i"diferentes� 9 fome· UInQ. g r a n d e cªpsUla hns deste �no.

Prefeito Municipal, aea- depois de colhidas, rêsis- mento de 2.030 vagões. cime.nto de uma JUédia
ba de comunicàr a essa tem afê secar, mas, pão em fev�r�iI'9, d�que,le de 50 vagões, por mês, é de um produto, que se

autoridade que a banca- apodrecllm. «Nereu Ra- a·no, deu 6.496.000 qufl05, uma Huantidad.e irrisória, pode. ser i.pdustrialisado
da catarinense requereu mos», Corupá e Guara- com 406 vllgÕ(>S, O for- que viria prejudiçar total- ccm Q aumento do con,

destaque para auxilio as mirim, produzem outras necimento dêsse pracio:!!o mente li produç�Q bl;lna- sumidor e propiciar ,'itd�

seguintes instituições espécies de' banana, po- produto alimentício, seria neira de S. CQtarina, cujél minas e caIQrfa�, parô a

deste Municipio: Hospi- rém, a «caturra» tem mais em' grande escala, si não safra atuQI é superior do criançada pobre, ultima

tais São José e Jesus venda, salvo em três ci- fôsse a' falta de vagõe�, éllHf- PÇl8S��O. e motiv9 mente 5ub.,alimenf�da, de
de Nazaré;' Seminádo (jades gauchas,- que são: como veriftca peste ano, de orgulho, para o 6rasil, vido o alto custo, da vida.

Sagrado Coração; Giná:- Rio Grande (antiga capi- que no mês de fevereiro, os dois municípios do Si o pjnbiio é o pão da

sio São Luiz; Escolas tal), Caxi.s� do Sul' e a Rêde forneceu apenas

I
Bstad9 çéf'a.ri!1�ms�, PoS- Pºbre�� serHmej(l, a ba

Divina Providência' e Pelotas, que preferem a 100 vagões, prejudicando suirem fontes inesg-otáveis nafla é o melhor e PH'Iis

,

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésse na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19 - Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado �m 1919 - TBLBFONB N. 39

ANO XXXII - JARAGUÂ DO RUL Domingo, 24 de Junho de 19ó1 Bta. Oatarina - N.1.648

bllfató alimento' das fa
lJ1i1ia.s menos favorecida�
das ciaades. E' uma

questão de raciocínio e

de brio cívico, a ajuda
q�e se deve presti2J! aos
plantadores e exportado
res de «Nereu Ramos»,
Corupö e Ouaramirim,
com mais vagões.

Fotografia apanhad� no banquete oferici�? ao rev. Padre Alberto,
seu 25, aniversário de sagração, na ocaSlao em que �alava o Dr.

de Souza, Secretário da Segurança Púbhca.

pelo Os trigêmios jaraguaenses Mário, fràncisco e Lino Voigt, distinguidos
Luiz pela Prefeitura com uma' bolsa escolar no Ginásio São Luiz, em

fotografia no dia de sua la. Comunhão.

-
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Tomem:

, ,

..

CORREIO DO POVO Dl! 2.-6�t 951

(
J

,

�"iODAS DEVEM 'U'SAR ,,'
,_ ,

,lOri' "Waldemiro' .�'MaÍUJ8C�en:';�
',ea.a ••••,.•• "

L.

o ,

Rua' Mal. Floriano n, -152 '_ ',J.ARÀGUk'

(OU REGULADOR VIEIRA)
A . MULHER EVITUÁ DORES

ALlYIA AS CéUClS UTERINAS

Clínica geral médico - cirurgiä de adultos ê creançãs
'- Partos . Diáthermía Ondas curtas e Ultra-curtas
_; Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electrö-càuterização

I ' - Ráiõs Infra-vermelhos 'e aluis.O Cidadão Erico BIosfeld, Juiz de Paz em

exercício na- comarca de Jara-guá do Sul, Estado
de Santa Catarina; Bt asíl, na forlI1'ä .daIeí .etc..., Pro,ib,iC;ão,ii Vl n Faz saber a todos os que o presente edi�al de

:t.��'� ti\) ii 1 ", tl-',,'J_
,

'
"

I
I'

II \ ..... ) :� ii
'

primeira praça, .com o prazo de dez díás, vlrenr'ou Proibo terminantemen-

,_ ii = u: dele oonheeímento tiverem ou Interesaar possa, que te 8 entrada, deianímaís
ii CC 3', n' �

i fhl�o '�sse pra�o,.bão de s�r,arrema��d;os por quem. em �inhas plantaçõe�: -
II Q ��. f! .! mais dér e maíor lance oferecer, em frente ás por- Nao me responsabilizo r--F-�-A-C-O-S-E-A-N-e:-'M-'C-O-S-I"
II g II. tas do Edifioio do Forum,' no"d'i� 4- de j�lho pro- .pelo que possa, aconte-

n -:. 'CI.. li ximo vindouro, as 10 horas, os bens penhorados a oer.
,... _;;,' -;

ii
Vl • s ii, Otto Eugenio Mey� na ação executiva que lhe mo- Braço Ribeirão C_!lvalo,

li � • '-:' -n v� Qui�ica I:'ldu�tr!al Brasil�ira.�/:A. .cujos bens: 14/6/51. ! .JOlb rtIS!SI
li!i CI.) li) � ii vao abaixo desoriminadost- _

"

'

, � ;,',

a •
� :: 1 - Um eIXO t,ran-sm1sS'ao' c,om 4

m,
aneaes da ' ..M M :: ,.

li "o ii, '.' C' $' O() 00
_. ' "

...i:
� _..M -

-'''-�.. R-ê',fri.dOl
::, .... CI).!! ferro avaliado em r 5 , .

) i::�;.o ..
�

-. ) , ,',' . 'ir

"I�:� .,...,.,.- Cl ii
,

2. - tre-z 'polias de ma d eí r â avaliado e�, 'il ! ��s ,5�.a� c��,p'ras ',ii ' I Bronqolt.. ,

.= .,
iã .li Cr$ J50,09· ...': ":'7"" _"".�.l' '. -:

. \!f-;'J '.pr�f!r,él ;sempre, ,·Ii E,crofuld•• ,

,c::r .. � ii
-

3. ,� trez suportes.. lle madeira. avalíados "e.m

�r�C' n-: c-to�:, �'D{ft.U f 1IJ!
'

- Cony'.le,cenÇ1!'.... So. ii Cr$ 50,00. ,
,:' , ,li �.<) D . II· r: 'VINHÓ'CREOSOTAOO

< � li ,4. -: Uma biciclet� marca .Husq�arDa! chapa �;�_ .i; ::.:�� ::;� :�.._:?� 'É UM G'ERADOR DEcSA(iDt'..
Peta aua compron,da .Iteie'a,' ii 9 e ohassis 149612 avaliado eß! Or$ 1.5.00,00." . I _ � �_ -:: ,..

" , " c'

multo r.c"ltade. Deve a.r uliaM • §:� '. '75.'-'...!.. ·trat cotreíaS'-"-de 10n8', já usadas sendo.. Ú
r

iiEE!1 II ii ' h !
> _1II1II'comconfllll'iça 'r' 1;' ....

) .• '7,.U larga Ei duás estreitas a,v8!I,'adaã,'em Cr$ 60,Oq.

I" o,··,:·� 'RI�E'I..�'ATO·
,

W'A�L'TER'FlUXO..SE4)AJJNA I' Q 'ii 6. _ Um motor eletvlco 2$HP marca KleI n. ., r. 1'1 f; ',,' ,-

• I 6.901 a9aliado. e� Clr$ �.OOO,OO. .. .

,I ��' �-i"r,:� ,:1 ��'M � D�I tró ;<:� .' ",O.J .

'nC9:NT�A..SE .p;II,:a'PP.,..P4.'1'E i}",;� H'
r' 7. - DOIS tach!)s a,e alglQIQiQ, ,,grandes, um, ,�,_.....h",..."",-,,,,,e_·'" t!R'� "'," '. ..� ,,.. •• � �"'" �" ....."

''''_I �, '.f!?' r • ,,----,,!L"
'

" 'em bom estado àvalÍadh;le� Cr$ 'i'O�,OO. 'CLINIGA GERAL.- GJIRE:lROIAJr= DOENÇAS
•

." '

, _-":
',,! 8. -:, Uma t.erma de ,ZIllCo. avªhado, ,�m Cr$ ['·i' ''''', DB,'aENHORAS! - ,PAR-TOS·""';.,'. """'''' ..

� "', I"..
' 200,00 CUlOS bens, constantes do �uto _de penhora ';I', 'I- <:, ,': ..<1" "':l , "1 'r ',:,.,

.
'

.

J fi ••
·

•••'6,,111011&. 'é auto de avaliação-de folhas da refertliá ação exe-. . ·VL.TM·�QM �:1;rat�mento,;!!lçdJ�rno e efl-
\)

,_ ,', r, �,
... -.' -, .,. ;. cutivá, será fe'v._tlo' em. hasta públicl}- de venda e ,cI�nte" p!;l�� _9ndas ul�ra�sop,oras, da.s Dores e

SEGUROS EM,--GERA� I'
. arrematação ém.Íprimeira praça, ,pelo preço da ava- Infl�maç(Ji,e��: pO,r,�.r�.U!D,át�cas, 'artrlt�s, lem,'

-

_'" � , . �,
' liação isto é, 'Cr$ 5.160,O� (cinco;,mjl cento e ses- �agos, n,:walgla§� �Iáhca. Abc��sos, furun,culos,

Rua Marechal�l)eodoro da Fonseca,' 7'96 senta cruzelÍ'ósl. 'Assim B'9rão 08 "referidos bens ar- InflalI}.a�!lQ dos" S�lO,S, dos. OVá�lOS_, d� r;>rostata.
. , ,'I' rematados' por criem mais dér e.maior la�ce ofe- AfecQoes:; �a' pele, f1!ltulas, var�zes e ulceras re-

JARAGUÁ D9 SUL -\(' , SANTA CATARINA recer, no dia," 'bora e lugar aCIma, menCionados, beldes:,:,Asm�. afecçoes do as'tomago, etc...

1�..iiiiiiiiiiiiiiiÍiiiiiiiiiiiiiiii.iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��·. podendO os mesmos ser�m examinad�s por qu�� MASS4QJ?NS ELRTRlpA� - Tratame�to
. , , interesse tiver, no depOSIto da PrefeItura MUDlCl- das Parahsla� com .reatIva�ao. das funçoes

- 'paI de Jaraguá d'õ Sul. E fjãra que ô1iegue a no II?-uscularas e;nervosas. AtrofIas, fraqu�8a fun-

C A '§ � lMr � in>'IL W ticia oa conheçimento de' todos se passou' o pre- ,CI.9n�1 �os �usculos, em geral, da beXIga, or-

fA IVll fA11\ 11 sente edital que será afixado no lugar de costume, ' .gaos dIgestIvos, etc...
as portas do Forum, e poblicado pelo jornal local ONDAS CURTAS - DIATERMIA'';; ELETRO-

o PARAISO DAS SBDAS B TBCIDOS PINOS «Correio do Povo». Dado e passado nesta cidade CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇAO

1
NAO SE ESQUEÇA " de Jaraguá do Sul. aos dezoito dias do mez de BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

Em Sedas e Tecidos Finos encontrará junho do ano de mil novecentos e éincoenta e um. infra-vermelho ...
o maior Sortimento na CASA MARLY. Eu, Ney Franco. escrivão o subscrevi. Assinado - CONSULTÓRIO - R u a dos Bomheiros

_ Rua Mal. Deodoro N°. 631 -' Erico BIosfeld - Juiz de, Paz em exercicio. Está (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março
Padrões exclusivos � Estamparia mo:" conforme o original. do que dou fé. .

j I das 9..,ás 12 e das. 3. ás 6 horas

derna a variadíssima -' S'edà.s Lisás de to- J á d Sul 18 d
.

h d 195,1
RESI01tNCIA - Rua MlDlstro Calogeras, 350

aragu o ,

,e J un o e .

I Fone 305 - J O I N V I L LE-S. C.
dos os preços: O-Escrivão - NEY'FRANClO r ••

AVÓ'! MÃE! ,.fILHA!

fLUXO.SEOATINA

Bicicletas s ri e c a s dâs
elhöres mercás, V. S.

p o d e r á : adquirir' na
Casa Real. r', '.

'

VINHO CRE:OSOTADO

"' �

amDt.,a-.e CO", vantapm para
�ombAter a. 'írrelularldad.s dai

funta.o p.rl6dlcas das 'senhoras

é Calm8ÍTitt • laul'.dor dtl.1a.s
r ...n(l6e.

'

-; IllIpràgadt .. büI UI:
'TORM

•
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Encontro futebolís'tico hoje rio, gramado «Eaependí»

PAISANDU (C�Dlpeão)' X BAEPENDI
PrelilDinar X São Luiz

� I � I L de Anna Wilhelmine Luí- Ele, brasileiro, viuvo,
,

se Warbeck 'Enderle. ' ferroviário, domiciliado e
,

Ela, brasileira, solteira, residente nesta cidade a

Irene P. Günther Oficial do domestica, domiciliada a rua Benjamin Oonstant,
Registro Civil do 1° Distrito' residente nesta cidade, á filho de Leonél Manoel ---------

da Comarca Jaraguá do Sul. rua Pras.idente E�itá�io Aviz e de Joana Maria
Estado de Santa Catarina Pessoa, filha de Heinrich Mafra.,

Brasil. '
Geffert e de Bertha Gef· Ela, brasileira, solteira,

, Faz' saber que comparece" fert. do�estica. domíclliada e

çam no cartório exibindo os Edital n. 3002, de 19'&-ó1. resldent� ne.Bta. cidade, a

d�cumentos eX1��dos pela lei Eduardo Correa e r.ua Benjamim Constant,
aíim de se habilitarem para Hildegard Planinscheck fIlha

..
�e Bento Mano�l

casar-se: Ele, brasileiro, solteiro. ,R�drlgues e de Rosa RI- �--�-�-�-�

lavrador, domiciliado e I beiro dos Santos.
Edital n. 2.999, de 16-6-51. residente neste distrito,Zeferino Paoletto e E para que chegue ao co-

-, Veneranda Gadotti
em Retorcida, filho de nhecimento de todos, mandei

Ele, brasileiro, .solteíro,
Eduardo Oorrea e de Te-

passar o presente edital que
lavrador, domiciliado e

reza Z,ipper Correa. será publicado pela- impren
residente neste distrito, .

Ela, brasileira. solteira, sa e em cartório. ande será
em Ribeirão Cavalo, filho lavradora, domiciliada e afixado durante 15 dias. Si
de Urbano Paoletto e de

residente nesta cidade; á alguem souber de algum im
Izelde Paoletto.

Avenida Angelo Piazeira, pedimento acuse-o para os

Ela, brasileira, solteira,
filha de José Planins- tins legals ..

lavradora, dómieilíada e
check e de Elisabetha IRENE PEDRI GUNTHER

I
residente neste distrito,

Planinscheck. c

Oficial"
em Retorcida, filha de Editaln. 3.003, de 21-6-51.
Emilio Gadotti e de Ra-:- Oscar Bolduan e W:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::j1chele Mathedi Gadotti. Imgard Sielke I! Produtos i!
Edital u. 3.000, de 18-6-51. . Ele, brasileiro, solteiro, .. ..

Alfonso Schuh e Jav�ador, domicm�do. e HAN TARTICA!Iresidente neste distrito, 5! .' 55

Bo'os Agnes Lehnert
arestrada Itapoousinho, ii.: !.I!.:II Ele, brasileiro. solteiro, fi

I

mais macios lavrador, domiçilíado e
ilho de Frederico Boldu- liBebidas Boss Llda.H

'residente neste dístríto,
an e de Olga B. Bolduan. :: ::

'-------- ....-J

à estrada Itapocusinho, Ela, brasileira, solteira, ii .

-,

' ii
,

' Iavradora, dom iclliada e
(::::::::::::::::::::::,.=::::::::::::::::::::::::::::�

filho de Henrique Schuh residente neste distrito,
Conselho Reoional de E�oenhlria e Arquitetura da Oitava ReGião e de Frieda Raasch

a estrada Itapocusinho, I•••IGA••
E D I T A L Sc�r�'brasileira, solteira, filha �e Alber!o Selke e Procura-se uma, para navalhas-Máchinas pera

Pelo presente torno público que .0 sr. Fre- lavradora domiciliada e
de Frieda Welse Selke. serviços domésticos. cortar cabelos, martelos

derico Lawin requereu a este Conselho Regional de residente' neste distrito, Editaln. 3,004, de 21-?-51.· Tratar na casa parti-,P?ra carpinteiros, serrotes
Engenharia e Arquitetura da Oitava Região a re- em Itapoeusínho, filha de Pedro Leonel de AVlz 6 cular do sr. diversos tamanhos de pro-
novação de sua licença a título precário, como cone- Emilio Lehnert e ae Rös-] ,Ernesta Rodrigues

. ARNALDO SCHULZ· cedência4llemã (Sollnger)
trutor, para o município de Jaraguá do Sul, no chen Görll Lehnert. V. S. encontrará na

Estado de Santa Catarina, de acordo com o pará- CASA REAL.

grafo único do Artigo 5. do Decreto n, 23.669, de Carl Otto 'Enderle e

11 de dezembro de -1933. Ficam, pois, convidados
.

Gertrud Geffert
os profissionais interessados, já registrados neste Ele. alemão, víuvo, téc-.
Conselho, a se pronunciarem a respeito p a r a-' o nico indusirial, domicilia
que lhes é facultado o prazo de 30 (trinta) dias. a do e residente em Porto
contar da publicação do presente Edital. Porto Ale- Alegre, ã Avenida FaI"-:
gre, 4 de maio «;le 1951.

_ rapos,/ n. 292, filho de
-

(Ass.) Eng. WALTER BOEHL - Presi.dente. Franz Anton Enderle e

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDRI :_ Irnprésso na Sociedade 'Gráfica AVENIDA Ltda.
CAIXA POSTAL, 19

_

- �dministração: Rua Marechal Deod6ro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - )fBLEPONE N. 39
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LOCAIS

rdi:lI(O CAfl.LAR.
POR U4l'ÊNC'�

CCMTRA CUPA, '

QUEDA DOS CA

anos f DEMAIS

AfECÇOES DO ,

COURO CABELUDO.

(Con'inuaçio Ja Ja. página)
consorte do sr. Artur "Correio do Povo"
Müller. Frederico- Moel- envia aos distintos noí
ler, índustríal nesta eí- vos, votos .de inumeras
dade. Na mesma data o felicidades.
sr. Alvino Hadlleh, Casamentos•.Realizaram.
- Dia 29' a sra, Paula se ontem na sala das

Wieie, funcionária do audiências os seguintes
Departamento de Cor- casamentos: Herbert Mís
reios e Telégrafos nesta feldt com a srta. IIse
cidade. . A sra. Edica Roeder; Kurt Jacobi com
Hemann, esposa do sr. a srta. Adele Jung;· Har
�urt Hemann,. comer- ·ry Hjalmar Todt com a
cíante nesta CIdade. Na srta. Liana Sehvartz :
mesma data a menina Adebar Cunha com �
Terezinha da Costa. srta. Oelína Nunes da
- Dia 30 a sra. Híl- Silveira e Ewaldo Gats

degard G. Meister, es- cher com a srta. Ana
posa do sr, Oscar Meis- Leithold.
ter. Eunice dos -êantos, --

filha do sr. Germano
dos -Santos; e a srta. Hil
da Murara.

Contralos, de Casamenlo. Com
a srta. Edeltraut Bauer.]
dileta filha do snr. AI
'berto Bauer e dona EI-

.. frieda Bauer contratou
casamento no dia 2 de
Junho, o snr. Arthur
Gumz, ao alto comércio
em Ria Cêrro. -

Aos noivos, "Correio
do Povo", deseja os vo

tos. de um p�rvir ventu-,roso, parabenisando - os

pelo feliz evento.

Ba/os
n70is/o/0s

Contratou casa

mento no dia' 27 de
Maio, em Rio das Antas,
com a' gentil senhorita
Rosina A. Zoller, filha
do Snr. Alberto Zoller,
o Snr. Afonso R. Hrusch-
ka."

'

AGRADELIMENTO

Esposo, mãe e família de

MAGDALENA D. MÜLLER
Falecida em 14

do corrente, vem por este meio, sensibili
Bados, externar os seus eternos agradeci
mentos a todas as pessoas que prestaram
auxilios durante sua enfermid$, e que
envjaram flores, cartões, ou por outro meio,

"

manifestaram seu pezar, e acompanhando
a extinta atê a sua derradeira moradà.

Outrossim, agradecem a Congregação
do Apostolado e ao Rev. Padre Alberto,
assim c o m o o dinamico esforço do Dr.
Benno Knudsen.

•

PARA FERIDAS,
E G Z E MAS,
IN FLAMAÇÖES,.
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ES P I N HA 5 I E TC.

I
• . IExijam ((}) salbälo (Marca' Registrada)

Virgem Especialidade
da ·CllA� WIETZEt llNIDH[J§TlllAl .. JonIDlviline

Não deve faltar em casa alguma!'

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem do Sr. Pre

feito Municipal de Jara
guá do Sul torno público
que, durante o corrente
mês de Junho arreca

da-se na Tesouraria da
Prefeitura Municipal de
Jaraguä do Sul e na In
tendencia de Oorupä, o

imposto Territorial.
Não satisfasendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

ieito a multa de 10% so

bra o referido Imposto
no primeiro mês, sendo
então feita a cobrança
judicialmente.

.'

Tesouraria da Prefei
tura Municipal de J ara -

guä do Sul, 7 de Junho
de 1951.

F. VOSGERAU
Dir. da Fazenda

4 que dispõe de maior sortímen
to na praça e oferece 'Seus artl

gos á preços vantaj.sos.
Rua Mal. Deodoro - 3 Jaragua
��

Fogões elétricos de
uma e de duas bocas

com três celeríes, tem a,
venda por preços nunca

vistos a CASA REAL
defronte o Cine Buhr.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERtO M BORST.

Ba/os
mais crescidos

vjOnHo
1

[B;Eoi�j�Sn�'(SILVIIRA)
GRANDE TÔNICO

Correio do Povo
Rua MI. Deodoro N. 136
Telefone N' 39 • C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Santa Catarina

ASSINATURA AlU L
Cr$ 35,00
GIlR.NTE
Pa1llino

.

Pedri
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