
CAIXA POSTAL, 19 Dlretor-responsevel :

Des. Medeiros Filho

A invasão da fortalesa de Hitler - 4.000 navios e 11.000. aviões

garantiram aos soldados americanos, canadenses e inglezes Iir
marem-se na França, numa extensão de mais de 200 quilornetros.
A queda de Roma foi o sinal de avançar - O rei Vitor Ern a
nuel abdicou a favor de seu filho Edmundo -- Tambem o Ma-
rechal Badoglio renunciou. Tambem os que no Brasil EOU

beram resistir ao integralismo são soldados desta guerr a de
libe�dade dos povos

Em 4 do corrente o de=
sernbarcador Dr. João da
Silva Medeiros Filho com

pletou 25 anos de rnagis
tratura da nossa mais al
ta Corte de Justiça, a qual
muito honra com sua cul
tnra e integridade moral.
Nessa data foi-lhe tribu

tada uma justa homena
gem pelos seus colegas,
os Juizes da Oapital, pro
motores e advogados, es

tando presentes, alem das
altas autoridades o snr,

dr. Ivo de Aquino, inter
venror federal interino.
A S. Excia. os cumpri

mentos desta folha.
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Instados por amigos para que tomásse
mos por assunto de nossa costumeira crônica,
o palpitante acontecimento da semana - a in
vasão - não nos pudemos furtar de comenta-lo,
si bem que assim temos que fugir a norma

estabelecida e que consistia em abordar exclu
sivamente nesta coluna es temas de interesse
apenas local, ou quando muito, .que envolves-
sem motivo estadoal.

.

Não quer isto dizer que nos anime qual
quer espirito regionalista, o que desconhece

mos, mas que conhecendo, e bem, as nossas

possibilidades, não pretendíamos ultrapassar
os seus limites.

Fazendo uma exceção,' para a qual ante
cipamos as nossas excusas, ianemos hoje um

ligeiro comentário sobre o transcendental acon
tecimento, que marcará indelevelmente o pi
náculo de um ciclo de civilização.

Não marcará ele, como tantos outros acon
teciméntos históricos, o fim de uma civiliza

ção, mas assinalará esse episódio definidor de
uma época, o momento psicológico em que
foi salva unia civilização periclitante.

Os povos amantes da liberdade a ele' se

arrojaram sem receios, sem medir sacrifícios,
como aqueles cidadãos de Oaen, cidade que,
na invasão da fortaleza nazista está sendo um

dos alvos mais visados pelos exércitos liber
tadores, aqueles mesmos cidadãos de Caen
que, ha cento e cinquenta e cinco anos, aten
deram ao apêlo do seu jornal, o Boletim de
Caen, que os concitava a empunhar as armas

e seguir a Paris, a extinguir a opressão.
Oom o mesmo espirito e a mesma deci

são, esses campeões de idealismo libertário,
atiram-se á luta atróz;: porque sem tréguas,
para que as gerações vindouras gosem, sem

restrições, dos bens supremos que se lhes
pretenderam negar.

Irmanados em espirito, e em breve pelas
armas, os brasileiros, todos aqueles que se

prezam de o ser, exultam com a perspectiva
de, em breve tempo, se consumar a derrota
dos opressores, e a recuperação de todas as

liberdades. \ _

Aqueles que, nascidos nesta generosa e
livre pátria, se entristeceram com a noticia da
heroica arremetida de seis de Junho, se póde
aplicar, sem restrições, o estigma que contem
o final da frase célebre pronunciada pelo bra
síleirõ cem por cento que foi Lauro Müller:
"quem nasce nesta terra é brasileiro ou é
traidor."

Certo, as armas brasileiras, gloriosamen
te empunhadas pelo bravo Exército Espedícío
nárío Brasileiro, prestarão o seu concurso efi
cáz e expontâneo nessa formidavel luta de
libertação.

Os seus feitos, as suas glórias e os seus

sacrifícios, serão gravados em letras de ouro

da nossa admiração e do nosso reconhecimen
to, para embelezar as páginas .heroicas de
nossa história, para servir de exemplos ás ge
rações futuras e de advertência aos que pre-
tenderem subverter pela força, a ordem natu
ral das coisas, suprimir com a liberdade to
das as condições humanas de vida e' as mais
nobres conquistas da civilização.

M. T.

Notas Locais tulio Vargas, o Santíssí
mo, tendo os demais al
tares sido armados em

frente ao G. E. São Luiz,
Prefeitura Municipal e

Praça da Independencia.
Durante o trajeto can

tou o coro da m a t r i z,
regido pelo rev. Vigario
P. Alberto, sendo o Sa
crario empunhado pelo
rev. P. Wolhlmeíer, ten
do como auxiliar o rev.P.
Otto.
Foi uma brilhante de

monstração de fé cató
lica, aquela procissão.

C�idado com os balões. A
delegacia de policia pe
de-nos tornar publico
que é expressamente
proibido íabríear ou sol
tar balões incendiarios
denominados São João,

Corpus Crisli. Ouínta-Ieíra
ultíma teve lugar a tra
dicional procissão de
Corpo de Deus, nesta ci
dade, tendo grande im
ponencia a solenidade.
A procissão saindo da

matriz rumou para o G.
E. Divina Providencia,
onde fora armado o pri
meiro altar, sendo o pa
lio transportado p e los
senhores Dr. Ary Perei
ra Oliveira, Tenente Le
onídas O. Herbster, Dr.
Priamo do Amaral e Sil
va e Dr. Alvaro Batalha.
Milhares de pessoas

acompanharam a procis
são pela Rua Marechal
Deodoro e Avenida Ge-

A Espada' Democrafica
Vibrando os Golpes
Finais no Facismo
- Os Acontecimentos Europeus -

Parque lea t r o fiuurani
o Parque Teatro Gua

rani, armado em frente
á estacão ferroviária, vi
sita maís uma vês a n.

cidade, apresentando e]
divertimentos á petizada
e tambem aos adultos.

O pavilhão se compõe
de balanças venezianas,
aviões, tiro ao alvo etc.
como tambem de um pe
queno palco, onde um

bom conjunto de artistas
�ua� .

melhores tropas, deleteia os visitantes com
[ustíílcando "essas pe�� suas comédias, schows e
das com a sUI;>remac�� numeros de cantos.
momentanea do Invasor .

r
Seu proprietario, sr.

O
. . Mario Tetto, não tem

utras neíícías poupado esforços para
apresentar ao pub 1 i c o

um elenco artistico que
muito se recomenda, tais
como Irene Lopes, Ma
rio Caldas, Nena Batista
Roberto Dias e Ana 'I'et
to. Os espetaculos são

puramente famil i a r e s,
podendo ser assistidos
por qualquer pessoa.

A invasão

A semana registou o

maior cometimento mili
tar desta guerra e de to
dos os tempos: o assalto
a fortaleza do Atlantíco,
que os nazistas diziam
intransponivel, mas que,
o poderio belico das Na
ções Unidas e seus he
roicos soldados levaram
a efeito na madrugada Pelas duas e meia ho- Os jornais do mundo

de 6 do corrente. ras da madrugada de 6 inteiro, as estações de
Os valorosos soldados do corrente, o general radio e todos os moder

americanos, inglezes e Eísenhover, chefe supre- nos meios de publícída
canadenses serão lem- mo do exercito de in- de estão sucessivamen
brados pelo mundo ínteí- vasão dava' a conhecer I te dando informações so-

1'0 como os salvadores o seu manifesto ao mun- bre o andamento dos
da civilisação e dígní- do e a seus soldados, de combates.
dade humanas. Eles, a- que iniciava o assalto a O povo vibra de entu-

queles bravos, não de- fortalesa de Hitler. siasmo tendo havido

Iendem apenas as suas
.

Já então 4.000 navios, grandes comicios no Rio

pátrias, mas o que no acompanhades de cente- e outras cidades brasí
universo existe de mais nares de lanchas de pe- leiras, resaltando o acon

sublime - a liberdade, o queno porte, escoltados tecimento, esperando-se
direito de pensar e de pelas esquadras ameri- ainda para o fim deste
viver humanamente. cana e inglesa chega- ano o tim da guerra.
O cancro do totalíta- vam a costa francesa, O presidente Getulio

I rismo que ameaçava o emquanto 11.000 aviões Vargas telegrafou, ao

mundo e que ja se alas- despejavam metralha e Presidente Roosevelt
trara os lares cristãos regimentos paraquedís- congratulando-se com a

dos brasileiros, está as- tas nas fortificações e invasão e .íazendo votos
sim com os seus dias na retaguarda das for- pela vitoria das forças
contados para todo o ças fanaticas do exerci- das Nações Unidas.
sempre, morrendo nas to alemão.
mãos dos soldados da A supremacia aerea

democracia, dessa mes- foi completa, pois os a-

ma democracia que eles' viões da Luftwafe não se Com a queda de Roma

dignaram aparecer, o que antecedeu tres dias

que facilitou grandemen- da data da invasão, to
te a operação e a co- mau rumo diferente e

roou de pleno exíto. politica italiana a luta
Ao amanhecer, muitas, naquele setor.

baterias costeiras ja tí- O rei Vitor Emanuel Bebés. O casal Maria
nharn silenciado e os ex- renunciou a coroa a Ia- Antonio Schmitt registou
pedicionários fincavam vor de seu filho o Prín- em 2'8 de maio o nasci
pé em di-versas praias cipe Humberto de Pie- mento de uma 'filhinha
entre o Havre e Cher- monte, tendo tambem o que na pia batismal to
burgo, para dali não Marechal Badoglio re- mou o nome de Arlete
maís se afastarem, em- nunciado ao cargo do 1 Maria.
quanto a Wehrmacht não ministro e estando o no- Em 30 de maio tam
se render incondicional- vo rei da Italia organí- bem o lar do sr. Arno
mente. zando .n�)Vo �overno com I Müller e sua esposa D.

a partícípação .d� todo� Lili Stahl Müller, regís
Os primeiros exítes os partidos polítícos, ate taram o nascimento de

que .o povo se. pos s a seu primogenito Liliane.
Dentro de vinte e qua- mamfestar livremente Dia 5 do corrente o

tro horas as tropas ex-. nas eleições. casal Teresa Wolf Rau-

pedicionarias haviam as-
.

As força;s do 5° Exe�- Waldemar Rau registou
segurado as cabeças de CIto AmerIC�no e do 8. o nascimento de seu Ií
de ponte e avançado uns Inglez, o leao do deserto lhínho Mario.
10 quilómetros no terri- I avançam veloz�ente elf
torio da, espoliada Fran- às tropas alemãs que fo-

ca. gern desordenadas, \ j
.

As ultimas noticias tendo aquelas ultrapas
adiantam que alem de sa?o Roma de uns 20

diversas vilas, os alia- quilometros,
dos ja tomaram a impor-
tante cidade de Bayeux,
distante 24 quilometros A BON O
de Oaen em direção
nordeste e onde se com- - Familiar -

bate ferozmente. •

As zonas invadidas são O sr. Interventor Fe-
as da Normandia, dila- deral do Estado decre
tando-se ja os desernbar- tou o "Abono Famílíar"
ques numa extensão de a todos os Iuncíonaríos
mais de 200 quilometros. ativos ou aposentados,

Os alemães confessam fixando o quantum em

em seus comunicados as Cr$ 40,00 por filho ou

derrotas sofridas nos I dependente.

declaravam estar podre
e que se desfaria no

primeiro golpe.
Salve soldados da Cru

zada da liberdade, da
qual o Brasil se orgulha
de fazer parte.

primeiros embates, ten
do ja sido desbaratados
diversos regimentos de

Dia 8 do corrente fes
tejou seu aniversário ne

talicio o jovem Ireneu Pe
ters filho do sr. José Pe
ters,
Tambern a 8 comemo

rou seu natalicio a senho
rita Irrngard, dileta filha
do sr. Francisco Voigt.
Ainda a 8 festejou mals

um aniversario o sr. Fran-'
cisco Fischer Junior.
Hontem viu passar sua

data natalicia à senhorita
Alzira Piccolli professora
em Ribeirão Molha.

Notas Sociais
Aniversarios

A luta na Italia

de vêz que o uso desses
engenhos constitue infra
ção florestal, ficando os

transgressores sujeitos a

multa de 500 cruzeiros e

p�isãO de quinze dias.

Cei. Jóaquim ,Amliral e Silva.
Em visita a seu filho

Dr. Príamo- do Amaral e
Silva, digno Promotor
Publico da Comarca
acha-se nesta cidade,
acompanhado de sua

exma. senhora o sr. CeI.
Joaquim A�ral e Silva,
abastado capitalista re

sidente em Rio Negro.
Soe. D. America. Dessa

associação recebemos
comunicação que mudou
sua denominação para
S. D. Acaraí,

Fesla de Sanlo Anlon;o. R e
alíza-se terça-feira dia
13 em Retorcidr a tra
dicional Msta de Santo
Antonio.
Grande surpresa a co

missão organisa para
todos quantos hão de
dirigir-se a�uela festa.

Nomeação. Tendo o sr.

Renato Sans, secretario
da Prefeitura Municipal
solicitado exoneração
por transferir residencia
paca Ouritiba, foi nomea
do em substituição o sr.

Luis Gomes.

Casamentos. No sababo
ultimo realísou-se o ca

samento da senhorita
Maria Gadotti com o sr.

Reinoldo Ueker,
Hoje terá lugar o en

lace matrimonial da se

nhorita Erna Koehler,
dileta filha do casal Ale
xandre Koehler, com o

senhor João Espindola.

Parque Tellh'o Guarani

Hoje e todas as noites

agradaveis dlver
sões pera todas as

-e-e- idades -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 10 de Junho de 1944

-

(Continúação do número das hastes cortadas. Ca-

1.225). so a cultura necessite
de uma adubação quími-'

PREPARO DO SOLO:-
ca, esta deverá ser feita

O terreno deve ser .des- antes da capina. Preci
locado, arado e gradea- sando de uma adubação
do, deixando-se a terra azotada, aplica-se o Sa
bem pulverizada e livre litre do Chile, em cober
de ervas daninhas. tura, em dias de sol. De
ADUBAÇÃO:- Em so- pois do segundo corte,

los pobres deve-se pro- convém fazer -lIma nova
.

ceder a uma adubação adubação com estêrco
com estêrco de curral de curral, bem curtido,
bem curtido, com uma em cobertura.
antecedência de 6 a 8 Colheitas: _ Quando o
semanas do plantio. Quan florecimento se tenha
do não se tiver a quan- generalizado, isto é, 3 e
tidade de estêrco neces- meio a 4 meses, após a
sária para a cobertura brotação, desde. que não
do solo, deve-se aplicar tenha faltado chuva, po
o estêrco dentro dos sul- de ser colhida. É nessa

cos, abertos com uma ocasião que a percenta
profundidade de 20 cm., gern de óleo é maior e
mais ou menos e distan- a sua qualidade melhor.
tes 60 a 90 cm. uns dos A colheita deve ser pro
outros. Em

.

seguida, Ie- cedida em dias de sol,
cham-se os sulcos, os cortando-se as h ast e s

quais são abertos 8 a rentes ao chão. usando
15 dias antes da planta- uma foicinha de cortar
ção. capim ou alfange. Ao se

Os adubos químicos proceder ao corte, vai
devem ser aplicados 8 se espalhando em cama
a 12 dias antes do plan- das finas sôbre o terre-

Ficou Radicalmente�--------IIIIIj-------- tio, dentro dos sulcos, a
no, afim de murchar um

Á\ 1l\\(())lLTC IHIIEITD1K\Mo . §frIHI1T1l1[71IE
uns 15 cm. de profundi- pouco e, em seguida,' re-

Curado &1UJ lr �!Vl1 IL 'U � (lade e misturados com colhidas a um rancho
a terra. ou galpão, onde ficará
CANTEIROS: - A partir a secar por espaço de

de junho, feitos os can- 12 a 20 dias, em coma

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL teiros como se fossem das pouco espessas, sen
para uma horta, fazem- do revirada todos os di
-se sulcos rasos (2 a 3

as, para apressar e ígua
cm.), distantes 10 cm. lar a seca.
uns dos outros. Cortam- Não convém deixar a
-se os rízomas em peda- erva exposta ao sol du
ços de 5 a 10 cm., os rante muito tempo para
quais são postos nos não prejudicar a produ
sulcos um em contínúa- ção do óleo. Depois de
ção aos outros. colhida, uma parte é 10-
Deve-se proceder ás

go destilada, precisando
regas e aos demais tra-

a outra de vários dias
tos culturais. Logo que para se-lo,
as plantas atinjam 20 RENDIMENTO: Calcu
cm., mais ou menos, são la-se o rendimento mé

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00. arrancadas e transporta- dio em 200 quilos de óleo

A G Ê N C I A
das para o local defini- e até mais, por alqueire,
tivo, devendo serem plan- tudo dependendo de con-

.laraguA do Sul tadas antes de murcha- díções favoráveis. Sendo

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 _ End. Tel. «1 N C O»
rem.

- o primeiro corte feito
PLANTAÇAO: - Pode- de dezenbro a fevereiro,

Matriz: I T A J A Í -se proceder a plantação o segundo deverá ser
, . diretamente com o espa- procedido de março a

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Jo'inville; çamento de 60 a 90 cm. maio, havendo casos de
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador, entre as fileiras e de 20

um terceiro.
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do a 3� cm. entre as mudas, DURAÇÃO DA CUL
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas. porem, devem ser to�a- TURA: Depois do segun
SUB-AGENCIAS EM: Indaial.Hamouia, Sâo joaquim.e Tijucas, das certas prec�uçoes. do ano;,em nosso clima,
ESCRITORIOS EM: Concórdia, Gaspar, Taió Urussanga e Plantam-se os ' rizomas, 'deve ser renovada a cul
Araranguã, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e as hastes e galhos �a- tura, sendo, talvez, pre-

Rio Negrinho
.

duros. Caso se adote es- ferivel fazê-la anualmen-
Faz todas as operações bancarias no Paiz; como t� processo, é necess�- te, pelo processo de mu-,
cobranças, descontos e· caução de titulas de expor- rIO que se escolham ri- das encanteiradas, tudo
tação e outras operações d e credito; passes para zom�s maduros e bem dependendo ainda de
as principais praças do Paiz, rriediante taxas modicas. enraizados plantando-se experiências.

em tempo chuvoso, co- Brotando a menta de-
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS brindo-os com terra pul- sordenadamente ao inci-

distrito em primeiro de no- verízada e evitando-se d o eA disposição. sem aviso, com retiradas livres para t
• • ar-se o segun o an, -

vernbro de 1.92b, domicili- quaisquer. importancias ,'20/0 o mato. ,DepOIS de 8 dí- mitindo um excessivo
ada e residente nesta ci-

Com aviso previa (retiradas diarias até as começam a aparecer número de hastes e cri-

dIadeH, sfendo filha dde �ar- 1.000,00) 3 % os brdotos, delve�do-�� ando, assim, um estado
os a ermann e e n -

Deposites Populares Limitados (até 10 proce .er as rep an as
. de concorrência prejudí-

rhídes Mari'a Dutra e Sil- a 20 días após com ri .

I b
.

U mil cruzeiros) depositas iniciais
"

a ,- era ao seu om creci-
. partir de 20,00 subsequentes a

zomas prévimente en- mento deve-se proceder
partir de 5,00 4 % canteirados. ao co�te á enxada: de

Prazo fixo de 6 meses 5 % TRATOS CULTURAIS: todos os brotos que nas-

Prazo fixo de 1 ano 6 % Não toler�ndo a m�nt.e cerem entre as primiti-
• - • • 1 ervas daninhas, as filei-

vas fileiras numa faixaOs Juros sao pagos ou capitalisados semestralmente
ras deverão manter-se d 30 d' I

A
.,

b d
' .

d d
e cm, e argura,

economia e a ase a prosperr a e _ -perleítamente li!llpas. D�. . , , .

Deposite as suas economias no
.

pois de procedido o prI-. ,(Contmua no próximo

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A meiro corte,. passa-se a numero). .

enxada par limpar e es-
H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 áS.15 carificar O terreno, ehe- "nUnel'ern ne('t� (,ulhl

'

Sabados: Das 9 ás 11,00 gando-se terra aos tocos l} U Ilu

Petróleo em Chamas -

2a. pagina

A Cultura da
Hortelã Pimenta

" (Foto da Inter-Americana)

Explosões e chamas destroem os depositos de petroleo de Ploesti, na Rumania,
durante um ataque levado a efeito em pleno dia pelos bombardeiros norte-americanos.

O bombardeio constante dessa região tem contribuido para o avanço das tropas so
viéticas que Re encontram em território rumeno.

Roupas feitas, chapéos,
gravatas, sedas, case

miras etc. etc.

RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO�e�lstro Lml'

CJS� ßnluniu lo�iHSI O snr, Aristides Teixeira
U U Pinto, residente em Porto

- Sempre Novidades - Alegre, enviou o seguite ates-
tado como acto de reconhe
cimento ao PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE por
te-lo curado de uma velha
bronchite:
IIImo. Snr Domingos da
SIlva Pinto - Pelotas.
Amigo e Snr

.

Atesto que ha longos anos I"_sairia de uma torte bronchi-
te e que us-i diversos pre- Banco lndustria e Comercio
parades para combatel-a sem

'

que nunca conseguisse me- . de Santa Catarina S. A.
Iborar em meu estado saude.
Já' cansado de sofrer, resolvi

e tomar vosso preparado.
, PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, e apenas com

alguns vidros desse peitoral
consegui ficar radicamente
curado.

Saudação do vosso obro -

ARISTIDES TEiXEIRA PINTO.

Porto Alegre,
Confirmo este atestado. Dr.
E. L. Ferreira de . Araujo
(firma reconhecida)

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 10. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,

Fornece tambern cadeiras tipo
-ccZ i P P e r e rn

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

Luiz Lorrenzzetti
Laura ôchulz.
Ele, solteiro, brasileiro,

lavrador, natural de Novf
Trento, onde nasceu aos

15 de junho do ano de
1.922, domiciliado e resi

. dente neste distrito em

Itapocuzinho, sendo filho
.ilegltímo de Francisco Lor
renzzetti e de Helena ôte
fan i.
Ela, solteira, brasileira,

lavradora, natural de Iara
guà do Sul, onde nasceu

aos 28 de agosto de 1924,
domiciliada e residente
neste distrito em ltapocu
zinho, sendo filha legiti
ma de Mathias ôchulz e

de Madalena Demarchi ----,------

Schulz,
'

Iaraguà do Sul
b--6-44

José Bail e Eulalia Ha
fermann.
Ele, brasileiro, solteiro,

contador, nasceu no Esta
do do Para.ié em sete de
outubro de 1.919, domici- E para que chegue ao conhe
Iiado e residente no Esta- cimento de todos mandei passar o

do do Paraná, na cidade presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

de Rio Negro, sendo filho será afixado durante 15 dias.
de José Bail e de Ezidia Si alguem souber de algum
Pereira da Luz; impedimento, acuse-o para os

Ela, brasllelra, solteira, fins legais.

domestica, nasceu neste ARTUR MÜLLER, Oficial

EDITAL 1.b59

r-l--------------------------------�------.--l------------��l!nhDriJ!

Licença N. 5 I I de 26 de
Março de ,1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

EDITAL N. i.seo
,

va.

leragué do Sul
b-6-44

sua casa

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tambem em

o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
( I

I
......................................� l I �

Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
Contra ne- de Cabeça TI!rminól- termina a dôr'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO
FAZ SABER a todos os que o presente edi
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tal de citação, com o prazo de tri nt a dias virem,

_---------------.-------------.....;.------------N_._._ ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa,

que, estando se procedendo a execução por parte
da Fazenda Municipal contra MAX LUZ, e tendo

Oficial de Justiça certificado não haver encontrado

o devedor Max Luz, que se encontra em lugar in
certo e não sabido, cita e chama-o a" comparecer

ou fazer-se representar neste Juizo, dentro do pra

zo de trinta dias, para apresentar a defeza que ti

ver, na execução que lhe move a Fazenda Munici

pal sob as penas da lei, E para que chegue ao

cultura, pera que irres- conhecimento de todos, e do executado se passou

ponsavelmenre não' fiquem 'o presente ed i t a I que será afixado ás portas. do
milhares de crianças bra- Forum, no lugar de costume, e p':lbllcado pelo Jor:
eileires nascidas nêsses nal local. Dado e passado nesta cidade de Jaragua

grupos, mals conhecida- do Sul, aOJ; doze dias do mes de Maio de mil BO

mente, - coloniais estran- vecentos e quarenta e quatro. Eu Ney F r a n c o,

gelras, transviadas da Es�rivão.o subsc�e,:i. ,�assina?� Ary Pereira. 91i-
consciência nacional. verra, JUIZ de Direito". Esta conforme o original

ôörnente com a Campaha do que dou fé

Neclonalisadore. obra edu Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1944.

caclouel, que vem sendo

posta em pratica com to

do o carinho e enrerêsse

pelo ônr lnterventor Fe-
deral no Estado, ônr Dr. P t B a c S

b I ídi
- Nerêu Ramos, norteando re OS X r n O

e o 1 lOIna naCIO-1 em todos os municipios
do Estado Catarinense,
atravéz -uma campanha al
tamente de valor nacio

nal, é que consegurremos
formar' uma mentalidade

puramente nacional. sem

que preciso sejam decre
tos de nosso governo. mas
tão somente decretos bai
xados por suas próprias
consciências. Tudo isto O publico esportivo deve saber:

Caixa Postal, 19 FUN O A. O O EM 1919 Telefone N. 39

Como Nasceu
Jaraguá do Sul

Continúação do número a n t e r
í

o r

De Domingos da Nova, existem regular número formações de composí
passsar�m os direitos de de polacos naquele dís- ções dos trens que de

propriedade da Colonia trito, os quaes, pela tra- mandam a São Francis

á firma constituida pelos díção, cultivam em geral co.

snrs. Drs. Cezar Pereira os terrenos montanho- E' por esse motivo que

de Sousa, Tavares So- sos. àquela vila, cujos mora-

brinho e Angelo Piazera, A vila de Hansa é d o r e s compõem-se de

a qual mais tarde liqui- grande centro ferrovia- ferroviarios, vindos de

dada, ficou a Colonia ario, com oficinas pró- nacionalisados de outros

com o snr. senhor Ange prias para reparos, visto Estados, teve sempre

lo Piazera. Tambem es- que, estando situada ao maior cunho de brasili

ses tres colonizadores pé da serra' serve de dade.

fazem [ús a gradídão
dos jaraguaenses pelos
grandes serviç os presta
dos ao desenvolvimento

das terras que viriam a

ser b actual munícípío.
Em 1911, com o adven

to da estrada de ferro
São Paulo· Rio Grande,
o des envolvimento to
mou grande incremento
Durante as diversas fa
zes da colonização os

elementos que a com

punham. Continuaram a

manter suas aglomera
ções de origem.
Assim o vale do Jara

guà continuou a ser po
vôado pelos ungaros em

sua maioria, Rio da Luz
e Rio Cerro pelos ale

mães, Barra do Rio Cer
ro e Retorcida pelos ita

líanos e Ilha da Figuei
ra e Itapocú pelos pri-

\ meiros colonos nacionaes
vindos com Jourdan.

Hoje está quase desa

parecida a determinada

hegemonia colonial e os

colonos de diversas ori

gens constituem quasi
um só bloco e se asse

melham, muito especial
mente depois de que em

1914 Orestes Guimarães
iniciou a nacíonalísação
das escolas ruraes, ensi
nando a todas as crian

ças que eram brasileiras
e que com taes somente
tinham por patria o Bra
sil. A geração daquela
epoca para cà eliminou

grande parte dos pre
conceitos de origem ra

cial e começou a comun

gar um só pensamento-
o nacional.
Dentro de poucos anos,

com as sabias leis e di
,

rectrises educacionaes

Iv do atual governo do Es
tado de Santa Catarina,
estarão completamente
desaparecidos os elos

que persistiam em tradi,...
cionalmente transmitir
as -novas gerações os

ensinamentos e amor que
não eram brasileiros.

,

O distrito de Hansa
MI============================la

teve a sua colonisação
iniciada pela Sociedade
Colonisadora Hanseatica
com séde em Hamburgo
e, como era natural, per·
tence especialmente �o
colono almão e de ori
gem alemã as palmas de
seu grao de desenvolvi

mento, sendo no entan
to de notar que tambem

Parque Teatro Guarani

Hoje e todas as noites

agradaveis diver
sões para todas as

- idades -

agradaveis diversões

pera todas as idades
- no Parque Teatro Guarani -

Hoje e todas
as noites

Edital de Citação
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San

ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc

o
nal COInO lingua de'

cultura

Ieraguä do Sul
5 - 6 -1.944

O Escrivão
NEY FRANCO

Atenção publico esportivo: amanhã o

grande encontro de futeból entre os qua
dros pretos x brancos, desta cidade, na

cancha do Baependí, com inicio ás 15 ho

ras. Será sensacional esta partida, pois
ambos os conjuntos contam com ótimos
elementos.

O plano de Educação historia de heróis, . que

Nacional, traçado em di- outros não eram sinão,
retrizes dentro dos princi- velhos militares europêus,
pios basicos do bem or- deixando na .Ierérgtdede e

ganizado problema naclo- no descaso os motivos his
nal de educação - A tóricos de nosso país,-em
Nacionalização e o ensi- afronta' á Soberania Na

no, veio, enfim. ao encon- clonei.
tro de todos elementos Precisemos c o n seguir Clemenceau do Amaral e Silva
dissociadores, que sobre- seja o nosso belo idioma,
modo, retardavam a mar- aplicado diér larnenre nos ----.-----

cha da nossa construção lares, nas reuniões fami- Roupas feitas, chapéos,
política nacional. Iiares etc, etc, com lingua gravatas, sedas, case-

O nosso belo idioma, de vinculo tradicionais ar- miras etc. etc.

antes da campanha ríacio- raigados aos costumes e .•

nalízadora, em muitos nu- a hi�tória de �os�a Pátria, CaSH HnloDIO TO�IDS
cleos de formação allení- e nao ao mves, como

.

gêna, era desconhecido simplesmente - língua de - Sempre Novidades -

por completo, qual fosse
um idioma estrangeiro e

estrangeiros f os s e rn os

brasileiros que, aqui nas

cidos e amparados pela
constituinte e acobertados

por esta .terra dádivosa
Brasil, os quizesse roubar
direitos de nacionalidade.

Mas, facilmente se ex- __ em Retorcida __

plica êste lapso nacional,
ou bem n:elhor dizer, a I Domingo dia 4 de Junho. Ás 19 horas: Inicio das Novenas
condecendêncja dos go-

.

I .'
.

vêrnos passados para com TERÇA FEIRA, - DIa 15

os que aqui chegavam : - Haverá 2 missas: - uma RS 7.30 e outra ás 9,30
Entram as relações com

o meio ffsico; por demals

recllídade de nossos diri

gentes no atender as nes

secidade de muitos nucle
os quasi mi totalidade for�
mados de estrangeiros e,

por conseguinte, permitin
do-lhes fosse usado em

escolas brasileiras, como
Iingua ofícial,-idiomas
alemão, polaco, italiano
etc. ,vindo assim, fortemen·
te incultir na meritalidade
dos filhos de estrangeiros
aqui nascidos, o amor por
uma pátria ficticia e um

Dia t3 de .Junho de t944

Reolizar-ss á a traôicionol e grandiosa Fésta
em honra ao Glorioso

SANTO ANTONIO

Que:- Pela F. C. D.
foram deferidos os seguin
tes pedidos de registro de
Atlétas: pera o Baependí,
Eugenio J. Silva, Emilio
Nazarlo, Elpidio da Silva,
Ernesto Kuehl, João Giro

la, Heinz· Mahnke Ary
Fruet, Geraldo Marquardt,
Ervino Enke, Arno Müller.
Lorenço Ersching e Pedro

Kopiaki; pera Sociedade
Desportiva Acaraí, Rober
to Murara, Orestes Mura

ra, Arduino Murara, Leo

poldo Stahl, Eugenio
Stahl, Hercilio Ferreira,
Waldemar Maba, Amando

I
Emmendoerfer Victor Em-
mendoerfer, Francisco

Maes, Juliano Murara,
Faustino Girola e Alidio
Floriani.
Que: - A Sociedade Des

portiva America, pera sa

tisfazer as exigencias do
Conselho Regional de l:

Desportos, acaba de mu

dar a sua denominação
pare d de Sociedade Des
portiva Acaraí.
Que: O zagueiro jara

guaense João Girola pre
tende ingressar no São

Lourenço de Rio do Tes
to; será que deixará o

Baependí I?
'

Que: O Acaraí está
passando uma serie crise
de kieper, emquanto isto,
o Baependí possue para
por um na reserva outro

de center-alf e mais um

na linha aiacante; "inte
ressante"l ,

Que: O Seleto; do Gua-,
ramirim, para o campeo
nato de 44, não poderá
contar com o concurso de
um ótimo elemento,' que

• se acha registado pelo
Afonso Pena S. C. de
Joinville. "Ignoramos o

nome do Atléta".

Que: O D. Pedro, de

Corupá, está se preparan
do para o campeonato do
corrente ano.

Que: O simpatico Gre
mio- Olimpico Baependi
fará realizar. uma grande .---._-----
noite dansanIe, a 24 do Agradaveis

corrente, intitulado "Baile Diversões

de Chita", com o concur para todas as idades
so do Jazz-Peú, de Join,... - no Parque Teatro Guaroni-
ville. I Hoje e todas as noiles
Que: A comissão tecni- ... ••__..

I

ca do Baependí organi
zou uma grande tarde es

portiva pare amanhã,' rra
ra-se do grande encontro

entre os quadros pretos x

brancos, dos elementos

pertencentes ao Baependí,
será dura a tarefa pera
ambos os lados, pois os

pretos possuem bons ele
mentos como: Emilio,
Cecy, Pedro, Zê- Boi, os

irmãos "Sablés", Mane

quinha e Congo etc.
.

Que: Para o dia 18 do
corrente o Baependí con

vidou os fortes conjuntos
do Afonso Pena de [oin
vile, para duas interes

santes partidas de futebol
entre os 2°8. e primeiros
quadros.

3x2

em s�guida terá início

Grande Fésta popular
1"'"I"'I"IIIII"II"IIIII"II"'1III"'I"IIIIL1'II"I"1"11"'.)"11"11111"11"111111'11"111111'11'1,.,1'11""111'11"IIIIII'II"I.I"II"n.I'·II"�

que constará de barracas, rifas, chur.rasca

da, jogos, doces, bebidas, tiro ao alvo,
tombolas, etc. etc.

A Fésta será aqrilhantadê! pela excelente orquestra
do Snr. Arno Müller

Não percam pois esta formidavel Fésta de

8ANTO ANTONIO

A Collfti&sáo

Fabrica de Moveis EstoCados

"CRUZEIRO"
Procure transforma:- �m�:1i!j� seu lar num maravilhoso

e el,:ga�te mundo, cheio � ,�� � de e�cé)ntos, bele1â e

eleg���I�, usando os tJl � maravIl!lOsoS e modernos

mobIlIarias estofados, tapeçarIas, decorações,
dormitórios complet.os, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da

Fabriea de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá do Sul

.................................n o •

............................................................

Artigos pura pre
sentes só n a

Casa Real

,

Loja e escritório, à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca. 136

FONE 45

defronte o Oine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

•••••••••••••••••••••• u
u •••

..........................................

-

.

Material Escolar
tem sempre em stok
,LIVRARIA AVENIDA

Proibicão
,

Aviso que fica termi
nantemente proibido pe
netrar em meus terrenos
sitos na TUa Funil Estr..
Itapocú-Hansa, seja pa
ra caçar ou outros fins,
não me responsabilisan
do pelo que possa acon
tecer aos infratores.

.

Junho de J1lli!4

ADOLFO ANTONIC>
EMMENDOERFER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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._ Bombas para (I Invasão'

Decreto de 4 de Maio
de 1944 41

- Parque Teatro Guaraní

Hole e todas as noites

agradaveis diver
sões pera todas as

- idades -

Nas suas 'comprae
obsequio pedir
Café Mahnke

- Decreto de 29 de Abril
de 1944

o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul

RESOLVE:

EXONERAR: de acôrdo com o ert=. 92 § 1.o.�
letra "C" do Decreto-lei n", 70 I de 28 de Outubro

de 1942, Irene Airoso ocupante interino do cargo de

Professor, padrão "B", do Quadro-Unico do Muni

cipio (Escola Isolada "Duque de Caxias", de Jaraguá)

Comunique-se

as) Leonldas C. Herbster
Prefeito-Municipal

O Prefeito de Jaraguá do Sul,
Resolve:

D� acôrdo com o art. 15, item 4, do Decreto-lei n.

900 de 28 de Outubro de 1942,
NOMEAR:

o '9-en(;ral Eise�hower', Oomand�nte em chefe das forças das Nações Unidas na

fren-te ?c1denval, examma e_?l companhia do tenente general Doolitle uma bomba de

907 quilos em uma base aerea na Inglaterra. Bornbas como essa estão sendo utiliza-

das nos devastadores ataques realizados contra a custa da invasão.
"

(Foto da Inter-Americana)

Antonio Rosa, pera exercer interinamente, o

cargo de zelador do Cimiterio Municipal, desta ci

dade, padrão "C", do Quadro-Unico do Municipio.
,

.Comuntque-se
as) Leonidas C. Herbster

Prefeito Municipal

JP>refeRt1l1lra JMI1l1lIDltCRJD21R de
JJ2lr21g1l1l2l dl((}) §1l1lR'

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 25/5/1944

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
CÇ)CI;IRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

Ilha da Figueira, com a area de' 21·875 merrâ, Idem

idem, idem
7274 - Alida Fritz, bras., requer baixa imposto

s, agiota. Idem, idem, idem.
7275-Luiz Andreoli, bras., requer transferencia

s, engenho de açucar para João Lorenzi á estrada

Rib. Cavalo. Idem, idem, idem.
7276-Alvino Zinke, bras requer baixa s. esta

belecimento de generos alimenticios á estrada Ribei

rão Grande. Idem, idem, idem.
7277=-Dornlngos Furlani, bras., requer rransfe

rencia imposto pera Damiano e Francisco Menell,
um terreno á estrada Ribeirão Cavalo com á área

de 270.000 metr2. Idem, idem, idem.
7278-Heinz Rudolfo Kohlbach, Alemão, requer

licença colocar uma placa com os dizeres Oficina
Eletrica etc. Idem, idem, idem.

7279-Heins Rudolfo Kohlbach, Alemão requer

licença estabelecer-se com oficina mecanica á rua

Presidente Epitacio Pessôa. Idem, idem, idem.

7l>80-G. Rodolfo Emmenderfer, firas., requer li

cença estabelecer-se com escritório de -guarda-livros
á rua MaI: Deodoro da Fonseca, 25. Idem, idem,
idem.

Hoje e todas
as noites

agradaveis diversões
pera todas as idades
- no ParQue Teatro Guaraní -

Material Escolar
7254 - Ernesto Klemann-Requer transferencia

de imposto s/, um carro lavoura pera nome de AI-
tem sempre em stok

berto Hoeft. A vista da informação, como requer.
LIVRARIA AVENIDA

7255-Reinoldo Paulo-Requer transferencia im- • _

posto um terreno com á área de 220.000 metr2. síto

á estrada Rib. Grande do Norte pare Francisco Ni

coletti. Idem, idem, idem
'7256-José Reiser, Hungere -requer rransferen

cia imposto um terreno com à área de 121000 metrã.

sito a estrada Iaragué, pera Arno Lescowicz. Idem,
idem, idem.

7257-José Reiser, Hungaro -- requer transferen

cia para Alvino Rowe, imposto um terreno sito à es

trada Iaragué, com a área de 121.000 metr2.
'

Idem,
idem. .

7258 - Carlos Giolow, brasileiro, requer trans

ferencia s/ um troly para o nome de Germano Gio

low. Idem, idem, idem.
7259 - Hinsch, Irmãos, bres., requerem licença

estabelecer-se com fábrica de sub-produtos de frutas

citricas, á rua Benjamin Constant. Idem, idem, idem.

7262-Julio Matias jun. bras., requer transferen

cia para Paulo Matias um terreno sito a estrada Rio

Cerro com à área de 569749 metr2. Idem, idem, idem
7265 - Eisa Lucht" brasll , requer tranferencia

pera Hermes Roters, um terreno sito à estrada Tres

Rios com à área de 78500 metr2. Idem, idem, idem.
7264--Hermes Roters, bres., requer rransferen

cia para Ela Lucht Kohlbach,- com à' área de 15000
metr2. a estrada-nova Retorcida. Idem,· idem, idem.

7265-Erich Haerchem, bras., requer transferen-

cia s/ bicicleta para Afonso Rahn. Idem, idem, idem. 7260-Edgar Barg bras., requer construção chl-

7266-José Gaspere, bras., requer transferencia queiro na propriedade de Frederico Barg á rua Mal.

pera s. nome um terreno adquerido de Francisco Deodoro da Fonseca n. 972 assinado termo de pro

Belegante. com à área de 125000 metr2. á estrada messa. Á vlsra da informação, como requer.

Tres Rios do Norte. Idem, idem, idem. 7.294 Pedro Zimmermann brasiteiro, requer

,7267-;-Rudolfo' Baade, bras., requer licença cons- rrensferencla imposto um terreno á estrada Ilha Fi

truzão mausoléo na sepultura de Elsa Berta Sofia, gueira com a área de 72.711 metr2. para Ervino

inhumada cemitério municipal á estrada Rio Cerro e Ehlert. Idem, idem, idem

respectiva inscr�ção. Idem, idem, idem. I 7295-Bertoldo Hornburg, brasileiro, requer trens-

7260 -- Erico BIosfeld, bras., requer transferen- ferencia s. nome um carro lavoura adquerido de Ger

cia para o nome de lndustrtas Reunidas. Jaragua S/A.
: mano Hornburg. Idem, idem, idem.

um t�rreno com a área de 5000 metr2. à estrada Ja- 7250--Carlos Hass, brasileiro, requer vistoria

ragua-Idem, idum, idem. em .suas casas síras á rua Mal. Deodoro da Fonse-

7269 Arno Zinders, bras., requer transferencia ca (fundos). Idem, idem, idem.

imp?sto um terreno"com á área de 25000 metr2. sl- 7280-Llrsula Brueckheimer, bras., requer Ileen

to a estrada Jaragua pare Bernardino R. da Silva. ça construção exigencia sanitária Departamento de

Idem, idem, idem. Saúde. Idem, idem, idem. I

'

7270- Joaquim Demarchi, bras., requer transfe- 7261--Vv. Agnes Breithaupt, bras., requer Ileen-

rencia imposto para Marcelo Demarchi um terreno à ça construção instalação sanitaria s. casa síta á rua

estrada Rio da Luz, com a área de 49474 metr2. José Bonifacio, 157. Idem, idem, idem.

Idem, idem, idem. 7552-Germano Pavanello, bras" requer alinha-

7271-Rudolfo Kruger, bras., requer para Emi- mento e nivelamento si terreno à rua IMal. Deodoro

Iio Kruger um terreno á estrada Rib. Macuco Gran- da Fonseca. Idem, idem idem.

de, com á área de 500.00U metr2. Idem, idem, idem. 7291-Anselmo Rocha, brasileiro, requer Iicen-
----.------ 11---1-----..

7272-Felix Schwirkoski, bras., requer transfe- ça estabelecer-se com barbearia à rua Mal. Deodoro Grandioso sortimento Agradaveis

rencia imposto para Augusto Radre, um terreno com da Fonseca n. 215. Idem idem idem. de Albuns paraFotogra-
Diversões

a area de 150.000 metr2. a estrada Ribeirão dos Secretaria 'da Prefeitura Municipal de Jaraguá fias acaba de receber para todas as idades

Monos. Idem, idem, idem. do Sul, em 26-5-44. '

'

Tipografia Avenida. - no Parque Teatro Guaraní -

,

7275-Ervino Ehlert, bras., requer tran,sferencia p. secretário Avenida Getulio Var- Hoje e todas as noites

imposto para Bertoldo Bruns, um terreno a estrada JOÄO DA SILVA NEVES gas, 350.

'Dia 24/5/44

Decreto de 6 de Mato
de 1944

O Prefeito Municipal de Iaragué .do Sul"
Resolve:

De acôrdo com a letra '�A", § 1°. do art. 92 do de

creto-lei n. 700 de 28 de Abril de 1944, digo 28 de

Outubro de 1942,
EXONERAR:

ALICE MURARA, do cargo de professora, pa
drão "C", do Quadro-Unico do Municipio (Escola
isolada) "Vtror-Melreles" de Itapocú-Hansa.

í

Comunique-se
Leónidas C. Herbster
Prefeito Municipal

as.)

Edital de' Citacão,

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, na forma da lei etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de ci

tação, corn o prazo de trinta dies virem ou dele

conhecimento tiverem ou Interesser possa, que, es

tando se procedendo a execução, por parte da Fa

zenda Municipal centra ARTUR GLADE, e tendo o

Oficial de Justiça certificado não ter encontrado Q

devedor Artur Glade, que se encontra em lugar in

certo e não sabido, cita e chama-o a comparecer ou

fazer-se representar, . neste Juizo, dentro de trinta di

as pera epresentar a defeza que tiver, na execução

que lhe move a Fazenda Municipal, sob as penas

da lel. E pera que chegue a noticia ao conhecimen

to do mesmo, se passou' o presente edital que serà

afixado no lugar de costume e' publicado pelo iomal
local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci

dade de Iaragué Sul, aos vinte e quatro dlas do mês

de maio de 1.944. - Eu, Ney Franco, Escrivão o

subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de

Direito. -- Está conforme o original, do que dou fé.

Iaragué do Sul, 24 de maio de 1.944
•

O Escrivão
NEY FRANCO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 10 de Junho de 1944:

Decreto-Lei 'N' 121 Portaria de 15 de Maio
At a-o

.

'

. ._ . 'de 1944
. enç·

Cria curso noturno de altebetíseção. Previno aos meus ví-
O prefeito M�nicipal de jaraguá. do Sul, na O Prefeito de Iaraguä do Sul, resolve: zinhos para não deixa-

conformlda�e do disposto do �rt. 12, Item
.

1. do
A D MIT I R :

rem vagar seus animais
Decreto-Lel 1202, de 8 de Abril de 1959, em minhas plantações.

D E C R E TA:
. A Complementarista Maria Henck, Pqra como Fi�a tambem proi�i-

/ extra numeraria-mensalista, exercer na Escdla Mixte do a qualquer pessoa
Art. 1°. - Ficam criados cursos noturnos de "PRINCEZA IZABÉL" de Pedra-Amolar Alto, .a fun- caçar ou pescar em mí

alfabetlseção pera maiores de 14 anos, .funcionando çäo de professora com o salario de cr$ 250,00, core nha propriedade sem o

nos Iocaes e dentro dos horarios esfabe!ecidos pelo rendo as despezas por conta da dotação 9.511 do meu consentimento.

Prefeito Municipal, observada em tudo que forem a- orçamento vigente. Não me responsabiliso
plicaveis, as leis e regulamentos que dispõe sobre pelo que acontecer aos

o ensino primario do Estado.' Comunique-se trangressores.
De ordem do sr. Pre- Arr. 20.-Destinam-se os cursos noturnos espe- as) Leonidas C. Herbster

1944
feito Municipal torno pu- cialmente a alfabetisação dos maiores de 14 anos e

Prefeito-Municipal Rib. Cacilda, 25/5/

blico que durante o cor- menores de 18, que desejando trabalhar, estão obri- FRANCISCO LUI

nmte mês de JUNHO, ar- gados a satisfazer as exigencias constanre do arti-

Decreto de 30 de Medo 3x3

recada-se na Tesouraria go 14. alinia "F", do decreto-lei Federal n", 5.616,
da Prefeitura Municipal de 15 de Setembro de 1941. d 1944de Jaraguá do Sul e na Art 50.-0s cursos serão desdobrados em tan-

,

e
Intendencia de Corupá, tas classes quanto a tornarem necessarias e dentro

O imposto territorial re- da dotação' orçarnenrarla resperlvas.
lativo ao exercicio de I Art. 4°.-0s professores dos cursos noturnos

1944. serão escolhidos livremente pelo Prefeito Municipal,
Não satisfazendo o pa- como melhor lhe convier do Interesse do ensino

gamento no referido mês, com a colaboração ou . por proposta da Inspetoria
ficará o contribuinte su- Escolar Estadoal, e perceberão a gratificação até

jeito á multa de 20'/. so- cr$ 150,00 (Cento e cincoenta cruzeiros) mensaes.

bre o imposto no primei- Art. 5°.-Este decreto lei entrará em vigor ne

ro mês, sendo então fei- data de-sue publicação, revogada as disposições em

ta a cobrança judicialmen- contrario.
.

te. Prefeitura Municipal de jaraguá do Sul, em 4

Tesouraria da Prefeitu- de Maio de 1944
ra Municipal de Jaraguá,
1 de JUNHO de 1944.

Parque Teatro Guarani

Hoje e todas as noites

agrada\Ceis diver

sões para todas as

- idades -

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

5a. pagina

o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul

RESOLVE:

............................................................

:::::::::::::::::::::::::::::;;;:::!::::::::::::::::::::::::

Cure seus ma les e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia NovaEXONERAR: De acôrdo com o arr. 62 § 1°,
letra "A" do decreto nv. 700 de 28 de Outubro de

1942, Renato ôans, dó cargo de Secretario Munici

pal, desta Prefeitura

Comunique-se

as). Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento rra praça e ofe

rece seus artigos á
t

•

preços van ..ajosos.

as). Leonidas C. Herbster Decreto de30 deMaio de 1941: Rua MaL Deodoro, 30 - JARAGUA
Prefei to ..Mun icipai :::i;::;;;;;ii::::::::::;:::::;;;;;;ii:;;;;::;;;;;;;;;::::::

........,:
.

FAZ 8 A B E R aos que o presente edital de "ELIXIR DE NOGUEIRA"
citação, cem o prazo de trinta d ias, virem, ou dele

CONHECIDO HÁ .. ANOS

conhecimento tiverem, ou interessar possa, que, es- VENDE-SE EM TÔDA "ARTE.

taudo se procedendo a ex e cu ç ã o por parte da

Fazenda Municipal contra JOSB BERRL e tendo

o Oficial de Justiça certificado não haver

pncon-Itrado .0 exeeutad� José. Berri! que se encontra em Po rque
lugar incerto e nao sa bido, Cita e chama-o a com-

.

parecer ou fazer-se representar nêste Juizo, dentro Comprar cadernos, la-

do prazo de trinta d ias, para apresentar a defeza pis.; penas, canetas, erc.,

qua tiver, na execução que lhe move a Fazenda na Tipografia Avenida?

Municipal, sob as penas da lei. E pa ra qU€ chegue Porque ésra é a casa

ao conhecimento de todos, e do executado, -se pas- especialista neste ramo e

sou o presente edital, que será afixado no lugar por isso pode oferecer

ele costume e puhlicado pelo jornal local. vantagens em· preços e

Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do qualidade.
Sul, aos doze dias do mAS de Maio de mil 1l0VA-

centos e quarenta e quatro. I Eu, Ney Fr-anco, Es

��������������������_���_���������

crivãs o subscrevi. (assinado) Ary Pereira �liveira

Juiz de Direito". _. Está conforme o origina I, do

que dou fé.
Jaraguá do Sul, 12 de Maio de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

, I=F<ACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

••precUe - ... :L�m�an�ia �ací�nal a� ���ur�� I�íran�a
AGENTES LOCAIS

Com"9pcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

pare todas as idades
- no Parque Teatro Guarani -

Hoje e todas as noites

Não comprem! G U A R D A CH U V AS,
S O-M 'H'Lt '1 N-H A S,

� t UM GERADOR DE-SA,ÚDE.-·

LIGAS, CINTAS, E SUSPENSORIOS, MALAS E BOLSAS.

sern primeiro verificar os preços destes

artigos na casa

Agradaveis
Diversões

Erico Bruhns
.

Jaraluá �O Sul
RIJA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

\

PET.DLIIR
111111:011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO CAPILÄ_R
POR EXCELÊNCIA

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

O Prefeito Municipal de jaraguá do Sul

Resplve:
NOMEAR: De acôrdo com o arr. 15, item 1°.

do Decreto- Lei n. 700 de 28 de Outubro de 1942

LUIZ GOMES, pera exercer o cargo de Secre

tario Municipal, padrão "M" do Quadro-Unico do

Municipio.
Comunlque-se

as) Leonidas C. Herbster
, Prefeito-Municipal

Edital de Citacão
. . .

O doutor Ary Pereir-a Oliveira, Juiz de Direi

to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San

ta Catarina, Brasil. na forma da lei, etc.
•

O escrivão
NEY FRANCO

É UMA DOENÇA ."AvlsSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MíLIA E "ARA A "ACA. COMO

UM eOM AUXILIA" NO TRATA

MENTO D�SSE G"ANDE I'LAGELO
USI: o

A SIFIUB SI! APRESENTA SOB

INÚMERAS I"ORMA•• TAIS �MO:
REUMATISN.

ESCR6FU�
ESPINHAS

FlsTULAlI

ÚLCIE_

ECZEMAS

F1!RIDAS

DARTRO.

MANCHAS

Hoje e todas
as noites

agradaveis diversões

para todas as idades
- no Parque Teatro Guarani -

A nossa SEÇÃO 'DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer milhas de distancia de suas posições anteriores.

pedido de instalação de luz e força. (Foto da Inter-Americana,'

.aRA •••Isa DIIWU�Hra 1!lIGIII�.
IJalUJIMGS !ia ES••Q'I�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LII�LA.
com valvula elevadora acionadas por motores, trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

AJrtng(())§ IE�etJrnC(())§ 'ID21Jr21 (Q) �21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, QLOBOS e I

ARANDELAS.
/

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer \ capacidade.

í

Na Nova Guiné Holandesa
Forças ameri

canas ahando
nam os seustruns

por tes. depois de
•• I

o pruneiro .exer-
cito invasor ter
se apoderado d a

praia de Holan
dia, n a Nova Gui
né Holandesa. Es
te ataque colheu
os japoneses de
surpreza, isolan
do u m exercito
de 60.000 homens
do inimigo, o co

locou as forças
americanas a 400

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jaraguâ do . Sul, 10 de Junho de 194( 6a. pagina------------�------��------------��

provisadas algumas dan- .-----._---
ças, numa alegria comu- Hoje e todas
nicativa, terminando ho- as noites
ras mais tarde. agradaveis diversões

para todas as idades
• no Parque Tealrp Guarani •

Teatro GuaraniParque
Aniversários
D. Alice Monteiro

Fez anos, sexta - feira
ultima, asnra. d. Alice
Schneider Monteiro, es

posa do snr. Evaristo
Monteiro, adeantado co

merciante, neste distrito.

HOJE Todas

Pensão Familiar
Vende-se esta bem afreguezada Pensão,

Bar anexo, sita a Rua Preso Epltacio Pessôe,
proximo ás estações Ferroviária e Rodoviária.

- Tratar- na mesma -

com

607,

e -as Noites
Nair de Castro Carnei- .1--------------------111

��i, i�::f: âfs\�l��� fede- Clinicà �e· OI�os, Ouui�os, nariz, fiarlunta

Com o brilhantissimo·
de todos os anos, reali-
zou-se, quinta-feira, nes
te distrito, a tradicional
procissão de Corpus --- rII

Christo, para a qual aflu
iu grande massa de povo,
percorrendo as ruas Ge
tulio Varga, Coronel Fer
nando Machado, Jara
guá e Nereu Ramos. Du
rante todo o trojeto, to
cou a banda de musica
do Seminário do Sagra
do Coração de Jesus,
sob a regencia do padre
Aluisio, tendo feito se

...........................................................................................................................

salientar. ainda, pe Io :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::

brílhantísímo que deu a D
esse ato religioso, o cô- .r.

ro composto de alunos
daquele competente euu- Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
candário, sob a direção
do padre José.
Muito cooperou, tarn - !�!��!!!�!!!�!!�!!?!��g!!�!!��!!!!!�!!!!!!g!!!������::::::�!��!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!�!g!!!!!!�����n-H!�� ��!!�����!,�!

bem, para o realce des-
sa procissão, os

altares·1armados em diversos
pontos do percurso peloAgradaveis zelo das irmãs do Colé-

Diversões gio S. José unde foi da-
pare todas as idades do a benção do S. Sa-
• no Parque Teatro Guarani·

I'
cramento a todos os pre-

Hoje e todas as noites sentes.
...................... Correspondente

\

Luz, Oswaldo Duarte,
Henrique da Cunha Frei
tas,' Hermann Günther,

\ Oscar Bornholdt, Emilio
Bolduan, Paulo Kaesemo
deI, Lauro Carlos Blunk,
Leopoldo Wulff, Henri-

. Por m�tivo da passa- que Ferraza, Raul Mas

gern do seu aniversário saneiro,Maximiliano Bag.
natalício, foi alvo de uma gio, Edürdo C. Lenz, Ja

significativa homenagem, cob Mansur, Carlos Zim

neste distrito, o Tenente mermann, Ernesto Oes

Leonidas Cabral Herbs- tereich Filho, Willy Ko

ter, ilustre Prefeito Mu-. erner, Heinz Wulff, AI-

nícípal. berto Moser, WernerWe-

Q t Ieí ltí ber, Augusto Fuchs, AI- .---1-----
uar a - eira, u ima, berto Maffezzoli e Boni-pelas 17 horas, foi - lhe

oferecido, bem como a
facio Gonçalves.

sua Exma. Familia, no Saudou o homenagea
Salão, Central, um gosto- do, em rapido improviso,
so cliurrasco e farta be- o snr. Waldemar Luz,
bidas, no qual tomaram justificando as razões da

parte as seguintes pes- homenagem, que era um

sôas : - Snrs. Carlos

TOSi-1
franco testemunho do

ni intendente distrital' apreçá com que S. S. e

Waldemar Luz, escrivã� tido neste distrito, coope
distrital, e sua exma. es- rando para a gr�ndeza
posa; João Tosini, Sub- do ��smo, _ como

.

uma:

Delegado de Polícia, e admínistração sabia e

sua exma. esposa; José honrada, ao conten.to. ge
Pasqualini, coletor esta- ral dos seus m_umClpes.
doal; Marcélo Massari O tenente Leomdas res

Junior, escrivão federal, pondeu; em seguida, fa
e sua exma. esposa; Eu- zendo um apanhado da

genio Marchetí diretor sua admínístração, como
de G. E. Tereza: Ramos' referencia especialmen
professor José Lazar� te a este distrito, cuja
Coelho Otto Hillbrecht arrecadação das suas ...----...------.-------� -------------

Neto e' sua exma. espo- rendas tem. sido,' quasi I Dr. Wal�eml·ro Mazurec�en-- EM J 0,1 N V I L L E
sa; Dr. Fausto Brasil e toda ela, empregad.a nos procure
sua exma. esposa; major �elhoramentos aqui rea- .

Antonio Gomes da Rosa lIzado. Ambos os orado- "'-"AGa. 'm\ mi' &&1i.1lI11ir1\\ IE' BOTEL TROCADERO
Dr. Manoel de Abreu: res Ioram bastante acla- �N�N gr,r, �N���

Aluízio Carvalho de Oli- mados. Rua Mal. Floriano n.: 152 - JARAGUÁ AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES
/ ASSEIO - MORALIDADE

veira, Oscar Pinto da ßm seguida, foram im- Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças HOTEL - BAR - RESTAURANTE
- Partos ,Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

!:m$!i!!!!!!!m=li=m!!E!i_!i=!!=ii!!ii!!!i=!i!!El;lm=m�i!lii lndutotermia _ Bisturi-e1etrico _ Electro-cauterização RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

III
.

III - Raios Intra-vermelhos e azuis. I
;�Febres' (S.eZÕ8S. Malárias, -I'IRI

........------____..

III
-

Impaludismo .-
\

.

M leit T dei
-

... ����@iIliI!��@i1§I! ,,·"'_�@!8@i1§1!�El�� _
:,� a er as,. reme eira III 'III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - iii Dr. Alvaro Batalha -_ MEDICO

I� :1:1:1
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASS E

I� "Capsulas Antisezonicas
:'. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNA,S E, TROPICAIS,

:I'I�I- Minancora" I DOENÇAS DA PELE. \

:,: '1-
._ Eletricidade Médica _

III Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

:1:-11-' I

Em Todas as Boas Farmaeias m Raios Ultra Violetas e Ínfra Vermelhos
::: E um produto dos Laboratorios' MINANCORA m .

- � A lOS ?C�. _ "I�, .

T' "11 Set' :.. Duetor MédiCO do Hospital Sao José
_.- -. OIllVI e - ta. a arma -

IR11!1!!!!II!E!i=!li!E!!:=!!E!Ui!E!!!=!!=!!=:!E!!!!!!ii!!!!i!E!!!ii ��!���!������;.,�����
I

Pelo presente levamos ao conhecimento de to- �'!!'!"!"!�'!!'!"!"!'!!'!"!"!'!!'!"!"!'!!'!"!"!"""!"!"!_ .......

dos, que é rigorosamente proibida a entrada em CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO H

��:t���o�ropriedades em Itapocusinho, sob qualquer
DR. SADALLA AMIN· ·11

Aos que 'não observarem o presente avise serão
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS,. UNICO Nos:H

aplicadas as penalidades da lei. .'

i ESTADOS. DE SANTA CATA.RiNA E PARANÁ !i
SOCo Ind. "IrA" Lida. «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H

..Joinville - .U
tiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Procissão de Corpus·
Christo .

f8PflßCUlOS fifnmnHMfnU fßMllIßRfS D. Wanda Krummer
Na mesma data, tam

bem festejou sua data
natalicia; snra. d. Wan
da:Kramer, esposa do
snr. Bernardo Kramer,
procurador da firma 'A
dolfo Baemule, deste dis
trito.

Com elenco artistico de ·1 a. ordem

DEPOIS DE UMA TEMPORADA NA

'EXPOSIÇÃO-FEIRA DE LAGES, ON
DE ALOANÇOU GRANDE SUOESSO,
AGORA ENTRE NÓS, OOM SEU PA
VILHÃO lNSTALADO DEFRONTE

Á· ES·l'AÇÃO
Viajantes

Ur: Fausto Brasil
Esteve, neste distrito,

em companhia de .
sua

exma. esposa o dr. Faus
to Brasil, ilustre clinico,
residente no Rio Grande
do Sul e que, por muito
tempo, empregou sua

profissão entre nós, an

garíando, assim, um gran
de número de amigos.

Coluna de
Cornpá

Tenente Leonidas Herbster

D. Nair de Castro Carneiro

Em companhia de sua

filhinha, seguiu, quarta
feira ultimo, para Lagu
na, em vizita a sua ta
milia, a exma snra. d.

A V I 5 O

Iaragué do Sul, 5/6/1944.

Dr. Arlninio Tavares
Professor Catedralico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan. no Ria de Janeiro.

Ex-Interno. por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATAR1NA

Dr, Lúcio Corrêa
ADVOGAD®

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

comarca de residencia.

Residência: J O I N V tt L E • Rua 0110 Boehm M. 210 - Fone 333.

LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

ELETRO- OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Consêrto de Radios em geral

ItRua CORONEL PROCOPIO GOltlES N. 856

O Paraíso das SEDAS e

TEOIDOS FINQS -

ICASA BYLAARDT
�

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA WO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

O SABÃO

,,�\)�O VIRCt;.J �DA CJ..._ �
O� 'n'fTZn INDUSTRIAL
JOINVILLE

(Marca Registrada)

"Virgem . Bspectclídcde"

Recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comurn .

.................................1.

• J

da CIA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile ; ��.:oÃ� ytRCtltf
�l ....

i Esp ECIAll DADE
�:" , '"
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