
Do snr. Dr. Lourival
Camara, ilustre diretor
do Departamento de Es
tatística, recebemos, com
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JARA.GUi DO 'SUL Sabado, 19 de Maio de 1945 Sta. Catarina' N 1271:: legrama:• . d
«Florianopolis, 12 5.45.

Congratúlações :díotivo
decorrencía aniversário
bem feito períodíco, que
tanto tem auxiliado cau

sa estatística nacional.»

Convocada pelo sr. In- membros do diretorio Roberto Marquardt, José
terventor Nereu Barrios, central do partido: Pre- Müller, Carlos Hass, Max
teve lugar no dia 12, a sidente Dr. Nereu Ra- Fiedler e Fidelis Wolf.
grande reunião dos ele- mos; Vice-Presidente Dr. Alem dessas comís
mentos que apoiam a po- Altamiro Guimarães; Se- sões estiveram presentes
litica .

situacionista para cretario Dr. Rogerio Ví- ao conclave OS srs. Ten. "25 mil habitantes, 11 °
a fundação do Partido eira; Tesoureiro CeI. Lo- Prefeito Municipal, Emí- município do Estado em
Social Democratico em pes Vieira e mais 25 lio Silva e Lauro Braga. renda, o mais alíabetíza
Santa'> Catarina. membros. Por telegrama, decla- do, 5 mil eleitores, e ...

Florianopolis apresen- A representação raram sua solidariedade ia continuar, quando al-
tava um aspeto festivo, ao partido os srs. Gíar- guem no quarto proxímo
com um movimento in- Jaraguaense dini Lenzi, Candido Zan- bateu violentamente na
comum 'dado a grande Jaraguá do Sul tez-se ghelini, Otaviano Tissi, parede e bradou:
concentração de pesso- representar por duas de- Basilio Sehíochet, Mano "Jaraguá, meus senho
as vindas de todos os legações, cada qual re- el Alves de Oliveira e res, é «terra ocupada»,
recantos do Estado, de- presentando uma corren- Angelo Floriani, de Ne- não tem direito a dar
monstrando o prestigio te politica. reu Ramos, e Otto Wag- palpites" O sr. Luiz Carlos Pres
dó eminente catarinense A primeira estava cons- ner,. Emilio Piazera e Era .. Brederodes que

tes vai falar ao povo no

que preside os destinos tituida pelos srs. Mario Walter Breithaupt de Ja- falava. , protximg dIC'a 23 ddo Vcor-do Estado. Tavares da Cunha Mel- raguá, O silencio foi absoluto. ren e, no ampo o as

Pela m!lnhã teve lugar lo, Artur Müller, Arnol- O distrito de Corupá Era verdade. co da Gama, no Rio; em
uma nnssa mandada ce- do L. Schmitt, João O. Iez-se representar pelos Jaraguá, "terra ocupa

uma manííestação que Francisco, Joinville e

lebrar pelos soldados Müller João Emmendoer- snrs Waldemar Luz Jo- da", mesmo depois do lhe será feita.. Jaraguá, cada um �em
brasileiros que tomba- fel', Henrique Piazera, sé p'a,squalini', Arno Krel- clariin de liberdade que

Parece que LUl� Car- d�as corl'�I!tes p�r�Ida
ram !lo front, estando a Angelo Rubinj, Virgilio ling, Carlos Tossini e resoou pelo Estado atóra, los.Prestes e�tá fI�ando� l'It:ts_na politiçamun�clpa�

. D?-atriz repleta de auto- Rubíní, João, Lucio da Gessy Rodrigues' Alves: continuava'�da... <mUlio.. falador; ê. é pela E�tadualmente, corp.o �I-
�ldades e pov:o. . . Costa, Euclides Vieira Logo que seja promul- Todos baixaram a ca- boca que o peixe se ZIa o professor LIbOl:lO,
A assambleía P?htica Garcia e Antonio Seh- gado o Codígo' Eleitoral beça. Eram condenados, perde. tod�s dão incondicional

te.ve lugar no cmema mitt. vão ser organisados os defensores da ocupação, apoio a? snr Nereu R!l-
RItz, às 15 horas. A segunda estava re- diretorios e resolvidos os Incapazes de aspirar' li- No nosso Estado é a mos. SIm, que eles nao
Já às 14 horas era di- presentada pelos snrs casos municipais. berdade e de defender linha São Francisco que embarcam em canoa Iu-

ficil de conseguir um
. \" justas aspirações do .seu mais dá que falar. São rada ...

lugar no amplo salão �!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�,
povo.

Mais de um milhar de REV'IST SEMANALconvencionais, no que o . A candidatura do Gal. .

Estado tem de mais re- A volta da 'FEB _ Gaspar Dutra, continua
presentatívo ali estava. a empolgar o povoNumerosas delegações Onde estoré Hímm'ler? .:. brasileiro. De todos os
de todos os municipios. pontos do pais defluem
Na hora marcada, deu E S

-

F:.
. adesões de todas as elas

entrada na sala o sr Ne- m' ao rencisco ses sociais! Como 'a de
reu Ramos, recebido por Santa Catarina, as con-
üma estrondosa salva de As ultimas noticias tí- mára veneno. venções de Campos, no

Ipalmas. xam para junho a ehe- Goering,Kettel, Kessel- Estado do Rio, e a de
Constituida a mesa, gada ao Brasil do prí- ring, Ruastedt e Doenitz, Cuiabá, em Matto Grosso

pelos srs. Altamiro Guí- meiro escalão dos seus são prisioneiros de guer-
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ii!ii!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!ii!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!i!õiiii!!!!!!!!!!!!!!!!iimarães, Dr. Gustavp Ne- bravos soldados do Ex- ra.

ves, Dr. Paulo Bauer, pedicionario. O sr. Minis- Mas onde afinal esta- ..--------------.---------_-.-----III!!!!!
Dr. Contrim, snr. Alber- tro da Guerra ja organí- rá o chefe da Gestapo?
to Stein e outros, foi zou o programa de re- É esse o serviço que es
aberta a sessão pelo cepção, pois embora, de- tá agora empolgando os
sr. Nereu Ramos,' que vído ás dificuldades do argutos agentes da poli
foi aplaudido pelos con- transporte, eles não che cia secreta Ingleza,
vencionais, quando refe- guem de uma so vez, ...

riu-se ao sr. Getulio Var- todos eles terão uma Os navios alemães
gas e general Gaspar condigna acolhida. continuam a chegar aos
Dutra, candidato do Par- Segundo dados ate portos aliados. Dos 70
tido à futura Presidencia agora divulgados, o Cor- submarínos que piratea
da Republica., po Expedicionario teve vam no.Atlantico, alguns
Falaram ainda, entre 2.053 baixas, sendo 330 já por 60 dias, mais dá'

outros oradores, os srs. soldados e 7 oficiais metade já se entregaram
Dr. Ivo de Aquino, sobre mortos, 158 prisioneiros as forças navais ingle
o programa do partido, e os restantes são feri- za e americana.
Dr. Rogerio Vieira, Dr. dos.
Mario Mafra. sr. Alfredo
Campos, Dr. Carlos Go- Continua-se a rpergun-

.

mes de Oliveira, Dr tar onde estará Himmler.
Ivens de Araujo. -, Hitler, pres.ume-se
Entre estrondosas sal- que morreu carbonisado:

vas de palmas foram O �cadaver de Goebels
aclamados os seguintes foi encontrado, pois to-

Mud'as Frutíferas e
.

Ornamentais
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakíselros, Macieiras,
[aborlcabeíras, elc.-Roseiras, Dehlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

==MAIS UM
JARAGUAENSE

MORRE PELA PATRIA

ANO XXVII

,

A CONV'ENCAo POLITICA
,

.,

E.M FLORIANOPOLIS Hotel Lipmann, Itajai. toram, provas eloquentes
Uma comissão de ele,,: da pujança do Partido

legados à convenção do Social Democrata, do

A fundaça-o' do' n.S.D...Aclamaço-es P. s. D. ali' pernoitava. qual aquele ilustre mili-
Cl Altas horas, num quar-

. tar é candidato.

aos . snrs, Getulio Vargas, Nereu '��ed:;faU�:�:r : u�o��:
seus chefes, numa das

Ramos e Gal. Euríco Ga�par Du1ra ��e��ä�� g� p��lfd��ãO
A comissão executiva dÓU: �:�;ti::�!�ra��::�

da caderneta pe aponta
mentos, subiu a cadeira, onde querem meter tan

fez o elogio do novo ta gente de.cor, tamanho
"chefe" e relembrou a

e co:pos dIferentes.

grandeza de Jaraguä: A� tem que cab�r, �e-
publicanos, constítucío-
nalistas, liberais, socia
listas, comunistas e tan
tos -outros, cada qual
querendo fazer valer o

seu programa.
Mas vai ser dificil,

muito difícil, acomodar
toda aquela gente.

Chegou o snr. Otavio
Mangabeira. Chegou e

anda em grande asaíama
para ver se consegue
remendar (perdoem o

termo) aquela camisola

/

NI) conferencia de São
Francisco da. Califomia,
os delegados das Nações
Unidas tem se visto em

apuros para resolverem
os impasses da Polonia,
da Austria e agora a

questão de Trieste, ocu
pada por forças' do Ma
rechal Tito, que daque
le porto quer se apos
sar para a Jugoslavia..
Os inglezes e ameri

canos notificaram ao
Mal. Tito, para retirar
suas forças pois a pos
se daquela cidade será
dicidida na Conferencia
da Paz.

Hontern correu ce- o Corpo Expediciona
lere a' noticia de que rio, 'seguindo no 2�.
a exma snra. Paula escalão.
Hey Ferreira, viuva Na Italía, tornara
do saudoso Major Ju- parte no assalto a

lio Ferreira, antigo cú- Monte Castelo, onde
letor Federal nesta cí- os nossos se cobriram
dade, recebera comu- de glorias.
nicação ofidal do' fa- Era estimadi,ssimo
leciIilento de seu fjlho nas' rodas esportivas
Antonio. e sociais desta cidade,
Dessa participação pelo seu cavalheiris�

constava que Antonio me?, e fina educação.
Ferreira,. morrera em E O' segundo filho
ação contra o inimigo, deste municipio que
no dia 14' de abril. perdeu a vida em de-

O
.
bravo Jaraguaen-

.

feza da libe:rdade e da
se, contava 23 anos I justiça, honrando a Pa
de idade. Apenas ter- , tria que tanto queria.
minara o curso gina- No proximo nume

sial, foi convocado pa- ro publicaremos o co

ra o serviço do Exer- municado recebido pe
cito e escalado para la progenitora do fa-

I ORQUIDEARIO' CATARINENSE

I
CORupA

Sucessores d� L:" Seidel, das Secções, de:

1_'_'_a._r_r;_U�I��_e�=-s�e_._'a_._a_ot�é_a_s__'
I PEÇAM CA 7ALOaO ILUSTR.ADO
�----_.

Santa Cqta�na

Ainda o nosso ani...
•

versann

As republicas Latino
Americanas homena
nageiam o Presidente .

Roosevelt, enviando
terra para o s.eu lugar

de descanço
WASHINGTON - (S.lH.)

Em tributo às sólidos
qualidades da Politica
de Bôa Vizinhança, de
Franklin Delano Roose
velt, os governos' das re
públicas latino-america
nas .combínaram recen

temente enviar terra, de
cada um de seus países,
para o túmulo do gran
de lider democrata, em

Hyde Park.
A mencionada terra,

enviada de ávíão para
os Estados Unidos para
ser utilizada nas cet'i
mônias finais do sepul
tamento, foi retirada das
raizas da Árvore Pan
Americana, no Parque
da Fraternidade, em Ha
vana, Caba, a qual foi
plantada à diversos anos

atrás, com a terra for
necida pelas 21 republí
cas latino-americanas.

.lecído.
A enlutada c familia

nossos p�zames.

MISSA
O Revdo. Padre Ví

gario convida as

exmas. autoridades e

a todos os paroquia
nos, para assistirem
a santa missa que se

celebrará dia 21 do
corrente, (segunda
feira), as 7,30 horas,
por alma do soldado
expedicionario .. Anto
nio Carlos Ferreira,
recentemente tomba
do nos campos de ba
talha, na ItaUa, e ex

aluno no Grupo Esco
lar "São Luiz".

. ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO 'Jaraguá do Sul� lC}·· d��de. 1945
.

2&. pagipa,

Esportes
'Prefeitura Municipal
de Jaraguá do' Sul
Requerimentos despachados

. Em 26-3-45.
380-Paulo Rath, bras. requer transf. imposto terreno
vendido a.Adolfo Leírzke., com area de 103.750 mã.
sito a estrada Itapocü. Corno requer.

8 tAt
·

390-W. Weege & Cia. Ltda., firme brasileira requer

. ··a n .0,
.

n .0 n I Otransf. imposto de um camínhãozínho vendido a .

Bauer & Schulze. Corno requer.
383-Giocondo Pedri, bras. requer licença para es-
tabelecer-se com uma oficina de rnarclneíro a esrra- r

da lrapocusínho. Idem.
C D393-Gustavo Blies, brasileiro requer licença pera EM RETOR ·1 . A.

negociar ambulante com ayes e críma de animais. "

_

/

!��:H:�%� l�r����n��:cÍ�t�le�o, ��Whe:,,:,�anj�rd::'n: t==;;;;;;:;;:':;;';=:"='A'�"':;'';;;�;�=9_i,
com 150.000m2. sito a estrada Tres Rios do Norte. ii INICIO DAS NOVENAS
Como requer. .

m
ii

391-Walter Schuhmacher, brasileiro, requer. rrensfe- !.:.i:.:.i A.IHJl.1D...._I"E'.I�.� ai. "3 a� \11:11 ..11.186

fi'
. F C

rencia imposto de terreno vendido a Hermes Rothers, 'li!gRCA�"� S ilIIlR. m1aR J1 W1S (�HJ'l!I1e1i!l9

Opcom area de 13.000m2. sito a estrada Retorcida. Idem'll! Haverá 2 míssas« uma ás 7,30 e outra ás 9,30 Il erane · ·

231-José Felisbino, bras. requer licença para sub ::::" ..

.
"

l;:::: W No campo do Opera-

����:���ir;.it�:r,:::,�:::Ch�qu::O:il:::á P:�XO::: Il "b""''"�;'=�i�;i�i''�i;Ã'=i;í�i;;''''='''' I �fti��dl�i:Lt�7�� .bife-se para sua casa sito a rua Domingos R. Nova. �
�

00 r da taça óferecida por

��;;i0�{ª:e fr'i:�e:;,aretér ������i�e G��!�-â� I era'n'd·e Fe'sta- Popular I :�Ei�;.;.::t�:Uli;;281-Henrique Koprnann, alemão, requer alvará de 00 00 perdeu para o E. C. Alí-habire-se para sua casa sito a rua CeI. Procopio G.
00 00 ança, por 1 a 9. Esteg�9Oli�j�:'��::ann, brasileira -requer- alvará de 00 que constará de barracas, rifas, churras- 00 i��d!Q��� 10�0 O;�ra���hablte-se para sua casa recenconstruida a rua Mare- 00 cada, jogos, doces, bebidas, fíro ao 00 F. c., também derrotouchel Deodoro da Fonseca. Idem. 00 1 t b 1;..

�

t t I 00 essa equipe por 1 a O,395-CarJos Bauer, brasileiro, requer rransferencla 00 avo, om o ""s, e c., e c. 00 passando a posse da ta-:imposto de uma garapeira vendida a Paulo Rosa. W A Iêsta será abrilhantada." pelo excelente 00 ça disputada.Como requer. zes
W _381-Guilherme Moeller, brasileiro requer licença 00 "Iazz' Band IOI"nvI"llense" � Imposto lerr·,tor'l!llpera construir um xiqueiro nos fundos -de seu terre- 00 .,.J .,.J zes Uno a rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, median- 00 Na-O percam pois, esta iormidavel Fêsta . de IJ. Ed I"ta' I

te assinatura de termo de promessa. Idem.

� m:s371-Ricardo Fischer, brasileiro, requer 1.ic�nça pera ....Santo Antonio" 00
'

construir um maosoleo na sepultura- de Regina Fis-
.

'. _ 00 De ordem do sr. Cole-eher, in�umada no cemiterio municipal de estrada 00, .

.

' A Cornlssao
w ror, torno publico q�e noIrapocustnho. Idem. 00 .

.

'. ' zes corrente mez de Melo er-37�-0"0 Flet� bra�leiro, requer licen�� para cons- OOOOOO��OO��OOOO���OO�OO��OO� recada-se nesta Coletoriatruír um maosoleo na sepultura de Emllia G. Rusch
o imposto acima, referen-lnhumeda no cemiterio municipal desta cidade. Idem,
te ao r-. semestre do pre-350-Edmundo ßrusch, brasileiro, requer licença pa- de terreno a(lqu'irici� de Ernesto Poerner, com area
senre exercicio.ra mandar construir um maosoleo na sepultura de de 97500 m2. sito a estrada Rio Novo. Idem. :! � :: g Os contribuintes queEmila Wacholz, lnhumada no cerniterío municipal de 386-Sebastião Murara, brasileiro, requer transferen- = CI') � CI) deixarem de pagar. noRio do Cerro. Como requer. cia [rnposto terreno compra?o de Luiz Lunelli com Coa g r:::::t � prazo referido, poderão361 - Lauro Schmitz, brasileiro requer licença pera 641.5óom2 sito a estrada Rlb. Grande. Idem.. ...

� satisfazei-o no mez demandar construir um maosoleo na sepultura de Ivo 38õ-Orro Meltchert, brasileiro, requer transferen�la � Junho proximo com aSchmitz, ínhumedo no cemiterio municipal desta cí- imposto terreno adquírido de R. Hackbart e Francts-
multa de 20%, fim o qualdade. Como requer. co Hoeller com 155,500m2. sito a estrada faxinaI.
serão extraídes as certí-362""':'Ernesto Rux, brasileiro, requer licença mandar Como requer. , dões de dividas pare terconsrrulr um maosoleo na sepultura de Ricardo Rux 384-Gustavo Ruck, bras. requer transf. impost? de ,..

logar a cobrança execu-ínhumado nó cemiterio municipal de Rio Cerro Idem terreno vendido a José Ramos com 1.250 m2. stro a
riva.3M-Rudolfo Koegler, brasileiro, requer rransferen- estrada Izabel Idem. .

,.

.

Coletoria Estadoal. deela imposto de terreno vendido a Alfredo Blanck, c. 3R3 - Antonio Oliveira, brasileiro, requer _transferen -

Jaraguá do Sul, 2 de
aree de 138.500 mt2. sito a estrada Tres Rios .do cia imposto de uma casa vendida a Bruno e Milda

Maio de 1945.Norte. Idem. Fisoher a rua Vidal Ramos. Idem.. Heleodoro Borges353-Mathias E. Daniel, brasileiro requer transferen- 398 R�dolfo Oesser, brasileiro requer transferencla
escrivãocia impostQ de terreno vendido aAlbrecht Mathias, imposfo de terreno vendido a José Martendal, com

com 211.136m2. sito-a estrada R. Cerro, Idem. 148.150 m2. sito a estrada R. Paula .. ldem.
.351 . Emilio Lehmke II, brasileiro, requer transferen- 388-Gabriel Gesser, brasileiro, requer

.

transferencla
cia imposto de terreno vendido a Martinho Rengel, imposto d� ierreno adquirido de Conrado Erdmann,
com area de 25.000 m2. sito a estrada Rio Cerro. com 161.000m2. �ito a estrada C. do Morro Idem.
Idem, idem.

'Secretaria, da Prefeitura Municipal389-Alvino Mayer, brasileiro, requer 'transferencia
de Jaraguá do Sul, 21-3-45. LUIZ aOMES

imposto terreno' adquiriaô de Adolfo Potapoff, com Secretário
area de 232.900 m2. sito a estrada Rio Paulo. Idem.
387-Edinundo Poernel', bras. requer transf. imposto

Realízar-se-há
RESULTADOS DOS JO-

00 ',GaS REALIZADOS
00 No Rio:-Vasco 6 x São

I
Cristóvão 1. Bangü 4 x

Flamengo 3. Fluminense
1 x 'Canto do Rio O. Bo-
taíogõ 1 x Bonsucesso O
América 1 x Madureira O
EM SÃO PAULO: - São
Paulo 3 x Corinthias 2.
EM SANTOS: - s.n.R. .2
x A.A. Santista O.
EM JOINVILLE:�O Amé

o torneio

Edital
De-- or'dem do sr. Pre

feito Municipal t.omo pu
blic'o que dUI'ante o CO['

rente mês de Maio, ar

recada-se na Tesoural'ia
da Prefeitura Municipal
dp Jaraguá do Sul e na

.

... Intendencia de Corupá, a�����������.�� Chocolate e ,Pr.alneés�.�\2m8'�.��.��.��.��.��.��.��.��:��;� Taxa de Fiscalisação e\@
• • • • • • • • • •

das melhores fábrIcas do
serviços diversos (linmi-

;
· R 'd-' R i' d �

pais sempre a venda no
oa-:ão Pllblica)· .' 'Tosse, Asma, Bronqude, ouqul ao, es fIa os e

•.

C
-

neO I Não satisfazendo o pa-

ßPBRUnO Rf8PIRßIÓRIO asa K gamento no referido mês,

I TO::;:a:O::��;:::; :0:°:7 do ·1 :;::;:;:�:::;:;:::: -..: ���;��i��H;:7���i;
I Pl!ilnfill dI! ORgien Pl!lnll!DII! I ��m�allnia �acio�al.u� S��ums I�iran�a ��e'�����),��d�{�!E; o PEITORALMAIS CJONDE()IDO NO BRASIL @j AGENTES LOCAIS de 1945.

@) I @ A Com9pcial Ltda. FRANÇA VOSGERAtJ
X(®@.i.®_@i..®®.i®®.i®®i®�®i®®.i®@,;®@,i@®;®@it IARAouA DO SULr

. TesoUl:eil'o

Produtos da ICCM. 5A. Blumenau Cont;'a Dôl' de Cabeça .yI!rminól· ter'mina a dôr

L..�A�l�am�e_d�a_R_i_O_B_r_a_n.c_o o_a_i_x_a_P_o_s_t_a�1,_4.7 .·1;...�--------..----�------,------��-----------------------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COR�R[I o 00 POVO

1

Comemorando a vitória das Nações/Unidas, o

Departamento dos Correios e Telégrafos emitiu a

série de selos abaixo descrita, que já está à venda

na repartição pos�1 des� cidad�
�c�ru���a�P_o_d_��,_19_'���������_F�U_N�D_'_A�D�O���M�1�9�19�������������fune

N.39

Sêlo alusivo a Sauc/ac/e,' é O primeiro da serie da ANO XXVI JARAGUÁ DO su� SABADO, 19
I

DE Maio DE 1945,

vitória. Seu valor é de cr$ 0,20 e simbolisa a ho

menagem que o Brasil inteiro rende aos seus mor-

����.dViS,ou militares, vitimas da guerra conrra o Os nossos
Representa o selo, um recanto de cemiterio,

onde �á sombra de caseurlnas ve-se a cruz de um
.

�����: Um anjo deita Pé�alas 'de rosas sobre a I ,val entes
,

Sêlo alusivo ti Glória, constitue uma homenagem
aos nossos combatentes. -.d dRepresenra um soldado de nossa força expedi- 5O a OS
cionaria ladeado pela figura de uma jovem que sim- I

Haverá como de costume churrasoo, doces,

boliza a "Glória".
b bid t di tim t

Nessa hora maznlflca nazl-faclsta. Soldados,
e I as e ou ,l'OS lv_er I en os,

.

Sêlo alusivo ti Vitória, é a peça central da série e M

de selos que tem o seu nome. Seu valor é de . . . .

de vibração e de jubilo, marinheiros e aviadores. Boa uSlca

Cr$ 1,00. e!ß q�e o mundo livre e_s- como os valentes que f.or- A todos convida A OOMISSÃO

Representa uma alegoria aos povos que se
ta feliz com a cesseçao rneram o nosso ôervlço

'

uniram na guerra. E composto por simbolos do tra- ?a .Iuta ,na E,uropa, de de Saude,. s�ubera� hon- OO�OOOOOO�IOOOO�OOOOOO�

balho, clencías e artes. Tem ao fundo duas' figuras Iusnça e relembrar os rar o pavllhão eurí-verde,

alegóricas tocando as trombetas da "Vitoria". nossos soldados, aviado- hombreando-se, na luta

Selo c/a Paz, tem o valor de Cr$ 2,00 e constí- res e.marinhetros, que, nos cruel e custosa, aos me- O
tue uma alegoria dos ternpos de trenquílldede, paz campos de batalha, tanto Ihores combatentes desse

e produção que, finalmente, recomendam agora para
contribuiram, com seu des- choque de morte que, afi-

a humanidade.'
temor, espirito de sacrífl- nal, cessou com o triunfo BOA TROCA

O motivo escolhido é representado por uma cio e
_

decisão. pa.ra. a esmag�d5>r e. decisivo Pastéis, émpedas' e ou-

fígura feminina de barrete frfgio simbollzendo a de- dobtençao de�f�a VI!Orl�, das Naçoes Umda�. '. tras guloseimas de confei

mocracia.
esse magrn rce vítorta Que guar�emo�, pois jaria são de .díficil dlges-

Selo c/� Cooperação, .
,é O ultimo dos selos da' que assegu�ou . paz. e Ii- t�da n_?ssa vibração

- es�a tão e custam dinheiro de Quando não intervêm

"Série da Vitória" e tem o valer de Cr$ 5,00. berdade, Intellgencla e vIbra�ao. de que, no Ola maís pera o valor nutritivo
fatores estranhos, as íun

o O motivo deste selo representa um planisfério progresso _para o mundo da Vitorie, �emos mostras que têm. Um copo de leí- ções do organlsmo reell-

queebrange toda a costa leste dos Estados Unidos de amanha.
,

pare recepcl�)Oar, quando te ou uma fruta são mui- zarn-se com regularidade.

até as imediações do Canal de Suez, ao norte, e do A�r?s.tado a tremenda de seu prOXIm? regres�o, to mals úteis ao organls- Por isso é que, por exem

centro da Inglaterra, a(é o coração do continente carnlflctna que enlutou e os nossos queridos heróis, mo e relativamente mals plo, sentimos fome e sono

africano, ao sul.
destroçou terras belas. e E esse .0 .dever de todos baratos. em dererminedas horas do

Nesse mapa se vêm as localidades que cons- florescentes, que destruiu os brastlelros.
• Quando tiver de fazer dia. A falta de horário pas

tituiram 0 chamado "Corredor da Vitoria", tão tri- t?d.� o _esforço de uma uma refeição ligeira, tome refeições é uma das cau-

lhado pela avlação aliada ne reunião de elemenjos slvlh�açao, avançada, o um copo de -leite ou coma sas de mal estar geral e

necessarios á luta centra as forças nazi-facistas, nas
Brasil olhou pare sua.s for- uma fruta substanciosa. de várias pertubações di-

batalhas decisivas travadas desde fins de 1941 na çaa armadas e sennu-es TORNE os seus SNES. gesrlvas, como falta de

Africa ao sul da 'Russia e na defeza da Australia. preparadas pera cumprir apetite, pêso no estorne-

Gravando-se tal rote, perpetua-se a "Coopera- � a�ta missão que I�es artigos conheci-
I CASTIGO DE QUEM go etc..

ção" inestimavel dada pelo Brasil aos seus bravos cabl�. De fato! �xercIt�, dos atravéz
COME DE MAIS Evite a mé digestão e

aliados na luta pela cause comum.

- Marinha e ,Avlaçao, agi- O Só é bem dlzerido e a-
a Indtsposíção geral, Ia-

gantados sob o governo AN'UNCIO
e zendo refeições a ,horas

realizador do presidente
• proveitado o alimento hem certas. SNES.

Getulio Vargas, tendo á
mastigado. Quando se

frente de seus respectivos
come ás pressas, masrl-

comandos autenticos ehe- Para anuncios gando e engullndo os ali-

fes, capacitados e dignos PREF'IRA
mentos num abril e fechar

mostram-se à altura do
de olhos, obriga-se o es-

momento grave. Nos ma- este jornal. tôrnago a trabalhar mais.

res, nossos navios passa.
Como consequêncíe, po-

ram a desempenhar, sem .. ii dem sobrevir má d.igestão,
descanso, num patrulha
mento intenso e - arduo, a

tarefa dificil, mas vencida
com brilho e coragem, de
defender nossas aguas.
Por seu turno Exercito e De conformidade com o art 25 dos Estatutos,

Aeronáutica, formando a convoco os sors. socios quites, para uma Assem

FEB, tomaram o rumo das bléa Geral Ordinaria, no dia 24 do corrente mês, as

terras da Italia e foram 20,30 horas na séde do Club, a-fi:n de proceder a

frente a frente com as leitura do relatório, e a realisação da 'eleição da

hostes da opressão, de- nova diretoria.

senvolver, um a um, os i

golpes desfechados pelo 2x1

- STJ\. CATARINA N. 1.276

OO_E����m

FESTA DA S.S.TRINDADE
Ern Alto

-

Jaraguá (Bankhardt) terá lugar
no dia 27 do corrente 'a TRADIOIONAL

Festa da S.S. Tríndcde -.

pêso no esromago e
-

pri
são de ventre.

Lívre-se de pertubações'
dlgestíve, mastigando bem

os allmentos.. SNES.

Preceito do
Dia

REFEIÇOç:S SEM
HORARIO

VENDE.SE

UM APARELHO DE

Radio-receptor_
Ofértas á Rodolfo Reinert

JARAGUÁ DO SUL

SELARIA
1 Motor Caminhão Ohevrolet Gigante 1941

1 Motor Caminhão "V-S" 1937

1 Motor Eletrico 5- P.S'

Todos usados e em bom estado.

Por motivo de doenças,
vendo a minha selaria,
optimamente instalada
nesta cidade e com

grande clientela. 3x1

OSCAR SCHNEIDER
Jaraguá do Sul

! ,

.. Clube Aim,oré.

Banhéiras W.O. e Pias de ferro esmaltado

Oanos Galvanizadús 3/4" e 1"

Oonexões
Oimento Americano

Oal
Telhas Francesas

BRErrHAUPT & OIA.--J�raguá do Sul

,

COMPRA-SE

OSCAR ARTUR MEISTER

-Secretário'

OOOO�mooool���mi!OO

IErlD1cst� lCS§m21IDIID1Como lufaram os nossos
FERRARIA carta do Ten. .Sobral sobre Carlos Walter HertelUma

FabrIcação de Ferramentas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA _ARADOS
O snr. Walter Hertel, re- desde que nossa Forçâ' passagens de combate em sching, Otacilio Soares,

si<:lente nesta cidade, re- Expedicionaria entrou em Que Carlos W. Hertel to- Germano Karger, Alfonso

cebeu expressiva carta do combate. mau parte, continua a car- Klein, \ Estefano Meier,

�nr, Tenente João Salva-
. Agora, por motivo de ta:" Seu filho é ,conheci- QLiilherme Emmendöl'fer,

dor Sobral sobre a atua- doença tive que me afas- do até pelo comandante e todos os bravos de

. ção na luta na frente ita- tar deixando meu pelotão,' do Batalhão, pela sua bra- Jaraguá do Sul que tanto

OOOOOO�OOOOOOI�OOOO� Iiana, do �eu ·fiIho Carlos tal um pai que se afasta vura e seus dotes moraes nos honraram na' Eu-

Walter Hertel. de seus 40 filhos que nun- e é estimado por todos ropa, deverão estar de

o: 000 =0 Diz a missiva: " ...
to- ca hesitaram em cumprir os seus colegas e supe- volta em bre've' e, en-

II II mo a liberdade de lhe es� todas as missões que nos riores". tão iremos demonstrar-lhes

1
.. I

crever como testemunho foram confiadas, e todas Carlos Walter Hertel, o quanto este DOVO se

Novo e Moderolsslmo de minha amizade ao bra- executadas com exito sob Alberto Vasel, Jorge Er- orgulha deles.

.

vo, valente, disciplinado e a proteção do Creador

I sortimento de Albuns e Cantoneiras para fotourafias I her�ico, seu filho Carlos contra as balas do feroz e
:::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::.;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

RECEBEU �IPOGRAFIA AVENIDA
que até 20 de fevereiro esperimentado inimigo.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::

Jl , s_e_fv_iu_so_b_m_eu_co_m_a_n_d_o,__D_e_po_i_S_d_e_d_e_sc_re_y_e_r_as Dr. Alvaro Batalha'� MÉDIUO

0= ... =0

Rua Marechal Deodoro da �'onseca, 183

JARAGUÁ

AGRADECIMENTO
O abaixo assinado, grandemente sensibilizado

agradece em nome dos progenitores do menor

EDGAR lABIL falecido neste c:listrito em 8 do

corrente, ao sr. T.enente Leonida.s Herbster, ilus":
tre Prefeito MunÍcipal deste municipio, pelo au":
xilio prestado no momento aflitiVo em que apela
mos ;para S. S., afim de serem prestados todos os

socorros medicos, na çidade de Jaraguâ do
.

Sul,
ao nosso pranteado morto.' -.,

Pela maneira gentil e humanitaria de S. S.,
cujo gesto. ficará eternamente gravado em nossos

corações, os· sentimentos da nossa profunda gra-
tidão. Corupá, 11 de máio de 1945.

HANS E. ROEDL

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROpiCAIS,

DOENÇAS DA, ,PÉLE.

Eletricidade
I

Médica _

E

Geraldo Ballock
Induto,termia.,. Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultr.a Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

,

Diretor Médico do Hospital "São .José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

ESCRIl'ORIO DE REPRESENTAÇÕES EM· GERAL

ßceitu Reoreseotacßes, em �ualquer Ramo.·
DA.-�E :R.,EFER.:lit::N I(C][A�

Rua Marechal DeodGro da Fonseca, s/numero

Jaraguá, do Sul -:- Santa Catarina
........................................................................................ �

.

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

:::::::::::: : ::: :::::::: :::::::::::: ::�:::::::::':::::::::::'::::::::::;�::::::::::::::::::::;::::;:: ::::::::::::
::::::::::�:

Anunciem nesta folha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul,19 de Maio de 1945
--------------------��

4a. pl!gina

���>J?A$t�OO:W3i<�=��
Posto Ru'bmt FAUSTINO RUBINI �.

- PROPRIETARIO ,

, Rua Marechal Deodoro, 158
Oficina Autori2ada c:cFORD»»

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustível e Accessoríoa

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lerrba para Gasogênid
Si v. S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

lS'I'<l que será atendido :por hábeis profissionais em mecânica,
I:'u.l e elétromecânica

�W3ií�,�1M���'�
' .. l'·....

-

.'.',
_________________�_;;:;.,.'_. .-'�----------....--c.-------------

... SIFIL.I. SE A,.RESENl"A 508

INÚMErtA. P'ORMAS. TA'. COMO:-

REUMATISM.

ESCRÓFULAS
E:SPINHU

FlsTUUUI

ÚLCIlR_

ItCZEMAil

I'ltRIDAil

DARTRM

MANCHA.

<

IIBANcõTiousTRTiEcoifRclõ'oIIc'iiAiTirilüi
ii Fundado em

�:p�::e�7:��:�;A�9:5 CR$ 6.000.000,00 II
I.i.· DEPEIDEICIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H

Araranguá J' d S I ii
li Blumenau AGENCIA: aragua OU::
ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

ii

ii Caçador End. Telegrafico "INCO" i.ii.iii Canoinhas
ii Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 H
ii Cresciuma MATRIZ: I TA JAt!!
ii Curitiba Faz todas as operações bancarias no Pais. como cobranças. descontos. iiii Curitibanos emprelltlmos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ii
ii Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valóres 11m custodia, medlenite !l
ii Gaspar taxasmodicas. ii
ii Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
ii Indaial ..

H Ituporanga A Disposição, sem aviso, com retiradas livres. ii
ii Jaraguá \

do Sul pera qualquer importancia 2° /0 H
ii Joaçaba _Com Aviso de 30 días e retiradas livres ii
ii JoinviIIe de Cr$ 1.000,00 3°"0 i.·!.·ii Laguna D

.

P Iii Lages eposltos OPU ares, com limite de Crê 50.000;00 H
ii Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 H
ii Orleans

�
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

ii Piratuba Com AVIso de 100 dias 5% ii
ii Porto União. Prazo Fixo de 6 meses 5010 '.;.1ii Rio de Janeiro II

ii Rio Negrinho Com Av}so de 120· dias 5 1/2% ii
ii Rio do Sul Prazo FIXO de 12 meses

.
6% ':i:l::ii S. Francisco do Sul I Os luros são pagos ou capllaUzados semestralmente

ii· S. Joaquim A
.

b d id d !.;i;li iij�cas Depo�t������o:o!a�no

ase a prosperr are iiii Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii

i:!: .' �íä:fr�nga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ·.;::;i.Aos sábados das 9' às 11 horas

ä::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

Gait;s Pianadäs I
de 8 a 120 baixos

'B A N O O N E O N S

HARMONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas·
e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Represenbmte:
PAU LO KOBS - SERBA ALTA - (ex-S ..Be:;to)
Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - Sta. Catarina:::l}:::::;:::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::;��:::: '

ii Correio �o Povo ii O L·li A;e. Getulio Vargas . 350 ii. .' "1Vroii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ::

II E�ad��Uis!� �\rru.a II
li ii ------�-------------------------------------._------:.__--_..!.-
!i ASSIlUTURA ANUAL ii

II e-s 25,00. li
ii DIR. RESPONSAVEL ::

II A R T U R M Ü L LER II

II ��8G::::�::':Mello II
ii H. Comercial ltdo. ii
::::�):::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::f?:::

®Y® (§)1'@).@Y@ @!@
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia �ova
dé ROBERTO M. HORST

que não deve faltar
em nenhum lar:
«PEQUENO DICIONARIO
BRASILEIRO
DA LINGUA PORTUGUESA'

Tip. Avenida.
OI ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHEQDO HÁ II ANOS
V_DE-" .... TODA ,.ARTE

oo�oooo�oooooooo��oooo�oooooo

I Adolt Herrn. Schultze 1Il·
2:Z:5 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da' 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 _

�
00 INSTALAÇOES .eO.:VIPLETAS DE: 00

;
. Dorn.itorios 00

S�las, de rantar m:c!

Copas 2:Z:5

00 Escritorios·· 00
00 Movei- rusticos e outros. m� MOVEIS AVULSOS COMO:'

.

00.
m:c! Cadeiras, m:c!
2:Z:5 Poltronas fixas e giratorias 2:Z:5

00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos antros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, �ub��tite 00
00

indo as Caixas Registradoras du m:c!

00
elevado custo.-·--- - -- 00

100 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 73 00
00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina �00.

.

�.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO
EM JOINVILLE

.

a que dispõe de maior .

.

'

. procure

sortimento na praça e ofe-' �os apreciados moveis "Cruzeiro", o-presado amigo encontrará os meios indíspensaveis para harmo HOTEL TRoeADERo
rece seus artigos á �Isar a de�ora�ão d? seu. lar, dando-lhe e.leg�ncia e c�lDforto.. Dispomos de dorrnitories e salas de

. Jantar de imbuía, cristaleiras avulsas, escrltorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação AMBIENTE DIST'INTO OTJMAS REFEIÇÖESpreços vantajosos. tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões,
-.

ASSEIO - MORALIDADE
Rua Mal. Deodor.o 30 - JARAGUA

---- ACEI!AMOS ENCOMENDAS, Pi'RA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----
HOTBL - BAR - RESTAURANTE,

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22

®.;.® ®.;.®�@J.®)OficinaáR.Marechal'De.odorodaFonseca,136.-JARAnUÁDOS U L "- R_U_A_VI_S_C_ON.,D_E_D_E_T_A_U_N_A_Y_JIi_'._1_8_5_

ESTOFARIA "CRUZEIRO"

• • ••
c.:���::::::::::,::::::::r::r:g:::::;:·�ß2IIr=�:::!!=!I=!!=!!=:!=!IIIII Banco Popular e Agrícola

.

!I! n ARROZ li
H

.

Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU 11 III. .

EM III
:: AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, lbírama, Itoupava, ::

I'ii CASCA "1'1'H
-

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rh)' do Testo e Rodeio :: '11

tl: ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS �� Õ compramos qualquer m

Ig
Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre . 2010 •• �I. quantidade �I

:.1.:.1 í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 .... .".!'.I' (nlenhO RHH ltd!l 1'1'..1'com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 5% U Uu
g Dep. ínlclal Cr$50.000,OO cjretlredas sem. s/aviso Cr$ 20.000.00 . 4% :: III'

.

.

I�
g' Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas ..

!:!i=:i=m!!!ii!!l=i!=l!=iili
mjaviso prévio- de 50 díes 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 días 6'/.

..

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. ::
:: Deverá ser dado o aviso prevío de 2 meses pera retirada.

Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ..

;; 'radas semanais sern evíso até e-s 1.000,00 5'/. •

!l�.l:.:: Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.
I:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100,000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

I::
retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros sernanels . . . . '. . 6'/.

f::.•
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,

..

passes, deposltos em contas correntes, depositos de valores, etc. etc.
..

I:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS' EM TODAS AS PRAÇAS, DO PAlZ {.. Serviço atencioso e rápido �l��
___IIIIIjI .11 ::,::�::..::�::..::..::.::�::..::I\::��::..::..:;�.t:::::::::::��g:::::283

CALCADOS
.,

I

-IRGb-
ÃO os MELHORES

E MAIS BARATOS

Produto da: ;

Industria de alçados
�

Gosch Irmãos SIA.
JARAGuÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Oaixa Postal, '11-1-

FRACOS E ANtMlco8 I

TOfMM.

VINHO CREoaorADO
··SILVE.IRA"

.......- .....
To....
R••fri.cI..
.Bl'onquitu
ElCrofulo••
Connl••c......

VINHO CREOSOTADO
ej; UM ••RADOR D.8A(iDB.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL Q. 1827 de 12/5/45.
Alvim Waldemar Adam e

Maria licoluzzi

Ele, brasileiro, solteiro.
operario domiciliado e re

sidente nesta cidade de
Ieraguä do Sul, sendo fl

Artur Müller, Oticial do lho legüírno dos lavrado-
Registro Civil do 1° Distrito res Gustavo Adam e de

N S h V da Comarca J aragná do Sul. Hedwig Adam.
ossa enora r Estado de Santa Catarina Ela, brasileira, solteira,

I
ATÊNÇAO! Brasil:

I

domestica, domiciliada e

'd C· A CASA
- Faz saber que comparece' residente nesta cidade de

, O
. aravag10 ERICO BRUHNS,. ram no cartorio exibind:? os Iaraguä do Sul, sendo fi

documentos exigidos pela lei lha legitima do falecido
NO DIA 27 DO CORRENTE TERÁ LUGAR '. por motivo de '

uma' reforma em sua loja, afim J� se habilitarem pa�a José Nícoluzzl e de Mer-

I
está procedendo uma liquidação total de :

casar-ve: cedes Trenilní Nicoluzzi.
R t

·

d 25 de Abril a 30 de Julho deste ano.
\

x. eIn e oPCl a, . ,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! EDTAL n. 1826 /11/5/45 Cópia. recebida do ofi-
d] trIl]Alllr�1Il\1I'íld]� f'P<R''fl-1I] rpUll«)flll1l\<R'1I] Verdadeira Queima... Alfredo 8ierr e OlUlia 8ossham- cíal do registo civil de
lW. lW.\.\Jlll�ll.\Ul1Ul.'@!l. 1l�u>1l@ �llll&ll.\UI..J)@ . Preços verdadeiramente baixos Guaramírim rnuniclplo de

U AI q] oU l' mero Joinville.e JDOlPlill1.l:ar M<ru. mhagro§a � Ele, brasileiro, solteiro, EDITALn.1828de i4/5/45.«NOSSA SENHORA DO CARAVAGIO» 1=-=============================================
(padroeira. da capéla local) Edgard Americo Frenzel e

P A R A F E R IDA 5, Elly lemke Mey
A qual constará de missa solene cantada' Ele, brastlelro, solteiro,
pelo côro local, seguindo-se os Iestejos com E C Z E MA· 5 I comerciante, domiciliado
TOMBOLAS-RIFAS- LEILÕES - BEBi. ,1 N.flAMA ÇÕ:-E Sr ed reJsident� dnes!a I cidaddee aragua o out, sen oDAS - OHURRASCAD.A�- DOOES-CAFE' C O 'c [ I R A 5 I

filho legitimo de Felipe.

-E TIRo' AO ALVO- Frenzel e de Martha Fren-
· A comissão de festeiros convida a todas as auto- F R I E I R A 5 � zel.

rídades e povo em geral para assistirem os ES P I N H A 5, ETe. Ela, brasileira, víuva, do-
grandiosos festejos. NUNC R EXISTIU IG.UR L mestice, domiciliada e re-

Todos ã Retorcida sidente em Guaramirim'
mumClplO de "]oinviNe,

.

--0-,.-A-N-JO--P-R-O-T-E-T-O-R-n-E-S-E-O-S-F-I-L-B-O-S-'-É-A-'
-

;���� T����git�mad�e t3�
Lemke.

x

EDITALn. 1829 de 14/5/45.
Dr. Francisco Goltardi e

Yvone luz

Ele, brasllelro, solteiro,
advogado, domiciliado e

residente ne cidade de
Rio do Sul, sendo filho
legitimo de Emilio Olívlo
Gorrardí e de Herc'Iia All. .

ves Gotterdl.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domlclliada e

residente nesta cídade de
Iaragué do Sul, sendo fi
lha legitima . de Nestor
Gonçalves da Luz e de
Eleonora Werner daL uz.

x

EDITAL n.1830de 14/5/45.
Alberio Dorn e Els8 Müeller .

.

8asl.·
.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador. domiciliado e re

sidente em Itoupava, m. de
ßlumenau, sendo filho le
gitimo de Guilherme Dorn
e de Berta Dorn.
Ela, brasileira, víuva, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no

lugar Rio Cêrro, sendo fl
lha legitima dos lavrado
res Gustavo Müller e de
Hulde Ristow.

r

GORRBIO DO POVO Jaraguá do Sul,19 de Maio de 1945

Emprêsa Sul BrasiIeir� deEletricidade S.A. .-.ASSOMBROSO�
Matriz: . .JOINVILLE É O SORTIME�TO DE ARTIGOS PARA

A. ESTAÇÃO/DE INVER�O QUE A

CASA SONIS

(Sob Administração do Governo Federal)

Na. • ••SI. 8IS.I... IIEGUIII.
••••I••S EM ES••QUI�

Umarlínha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros' de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos �

� MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

.•.MII.... 81 MI.lçi.
BOMBAS para uso domestico e fins Industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profuríd�dade.

.

oferece a sua distinta clientela a preços modi
'COSo Vejam sem compromisso. Para o seu tra
balho de tricot e crochet, procure a C A SA

-

S O NI S que lhes .oterece um belo sortimento
de LÃS E LINHAS.

Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul,
auxiliarás para o progresso da cidade e Ia
zendo suas compras na Casa Sonis, auxiliarás
para o progresso da cidade e para o teu pro-

prío progresso.
Aguardem a liquidação dos lecidos de AlGOOAO em Maio prolimo.
CASA SONIS de Francisca Buch

,

...

ArtIgos lERetrIco§ jara o Rar
Sortimento completo-a variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

. ARANDELAS.
'Avenida Getulio Vargas N. 146

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer' capacidade.

A nossa SEÇAO ,DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a' nualquer
pedido de instalação de luz e força.

- .

BDUDeiem Desto fol�H

J o I N V.IL L E

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo Civil do
Distrito de Corupá Muni
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

Edital N. 850

JOSE ÇOElHO E ADELE STUI

Ele, solteiro, operario,
domiciliado e residente
em Serra Alta, neste Es
taoo, com vinte e oito
anos de idade, nascido'
em Jaraguá do Sul, nes
te Estado, em quinze de
dezembro de mil nove-

---------------------------------------

centos e dezeseis, filho
legitimo de Silvam)" de
Borba Coelho e de Deo
linda de Borba Coelho,
jà falecidos.'
Ela, solteira, de proíís

são domestica, domicilia
·

da e residente. neste dís
trito, com vinte e seis
anos de idade, nasdida
em Indaial, neste Estado
em vinte e seis de no
vembro de mil novecen
tos e .dezoíto, filha legí- �timo de José Stui e Ca-

'. tarina Stuí, domiciliados

I
e residentes neste distri
to.
Corupá, 11 de maio de

1945.

Hemorróidas e Varizes -LOM88IGUEIRA MINANCORA
Tratamento sem operação Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQQER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

iemedios

Compre hoje mesmo uma

.

LOMBRIGUEIaA
MINANCOBA para o seu tilbinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

Para varizes (nas pernas) e hemorr6idas inter
nas, use via bucal. Para hemorr6idas externas,
use a pomada e tome juntamente o líquido.
NBIJ enclJntrando em Formadas e Drogarias,
peça para a Caixa Postal 18 74 '_ SBo Paulo.

�
1

oooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooo

LOTHAR/ SONNENHOHLI
- RUa Marechal.Deodoro da Fonseca N_ 84 -

I'JARAGUÁ DO �UL. SANTA<�A-TARINA
,

f,J,,=::::0���==sõ�����I€�:��=1· .1(ulrlrna moda) Sedas e Casemiras
JI 00

II Capas de Gabardine (�rtigos finos)

II .,001(das melhores) TernÓs Feitos

Jl Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em .Geral II
It Radios (das melhores marcas} Jl ;Jt Acum�ladores'

-

,Oficina Mecânica II 00

�tffi�;i'ii=:'.f'��:=i'r�'i�8=�=���"i��'"ii'M'i': I
�oo�oooooo�oooooo�oooo�oooo�oooooooo�oo�oooooooooooooo

Apresentaram os docu
mentos exigidos pela lei.

Si alguem' souber de al
gum impedimento oponha-o
na forma da Iei,

· Lavro o presénte para ser

alixado no !ogar do costume.

WALDEMAR LUZ-Escrivão

580. pagina

Empregada
PROCURA-SE UMA
BOM ORDENADO

Ver e tratar na Pensão
.

Familiar
•

lavrador, domiciliado e re-

sidente neste distrito, no

no lugar Ieragué Alto,
sendo' filho legitimo de
Adolfo Bierr e de Luíza
Bierr. ,

Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no
lugar Ieregué Alto, sendo
filha legitima dos lavrado
res Francisco Bossham-.
mer e de Anna Bossharn-
mero

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente: edital que
será publicado pela Impren -

.

sa e em cartório pnd� será
afixado dui ante 15 dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse o 'para os

fins legaes ...
ARTUR. MULLER-Olicial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 21, a senhoríta
Teresa Bürger; Dia 22;
o sr. Augusto Tomelin;
Dia 23,' o sr. Adolfo Kna
ben, residente em Gua
ramirim, o menino Brau
lio Bruhns, filhinho do
sr. Erico Bruhns,

O dia 23, registou tam
bem o natalício da me
nina Alverita, Iílha do
casal Arno-Lídia Krel
ling, residentes em Co

, rupá,
Dia 24, Francisco, fi

lho do snr. Pedro Pedro
ni. Tambem à 24 trans-

(S.I.H.) Maio .,' Coluna de Tankes Norte-Ame- correu o natalicio do sr.

rtcana avança por uma estrada na Alemanha que Harry fladlích, atual
parre da cidade universitária de Heidelberg. '(Foto mente-servindo no cor
do Serviço de Informações do Hemisfério).

'

'po expedicionario; Dia
25, o stlr. Paulo Sohn.

NOTICIAS LOCAIS

Casamenlos. Realisar-se-ão
hoje os seguintes casa
mentos: Erich Kühn com

a senhorita Adela Ra
duenz; Alex Prust com
Paulina Verbinen; Faustino
Demarchi com Lídia
ôrrunkís: Silvino Pln-
cegher com Irene Michels
e o sr. Luiz Gonzaga Ai
roso Sobrinho com a se-

Ja tínhamos encerra-
EDITAL n. 1832 de 16-5-45. do a paginação desta Trata-se de José Zape-
Bertholdo Lehnert e ce- ulti�a folha, �(Juando la, expedícíonarío, filho

cllla Rusch 'OUVImos no radio, que de AntOnIO Zapela, re-
I •

no dia 14 de abril, em sidente em Itapocuaínho.
Ele, brasileiro, solteiro, defeza da Patria, morre'l Mais um bravo que

lavrador, dornlcilíado e re- ra maís um jaraguaense. tombou pelo Brasil.
'

sídenre nesre distrito no

lugar «Jtapocusinho», sen
do filho legitimo dos la
vradores Emlllo Lehnen
e de Rosa Lehnert.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada é re
sidente rieste distrito, no

lugar «Irepocuslnho», sen
do filha legitima de Cär
los Rusch e de Ernma
Kiekhoefel Rusch,

X

EDITAL n.1833 de 16-5-45.

Ele, brasileiro, solteiro la
vrador, domiciliado e re

sídenre nesre distrito, no

I ugar Estrada Iereguä,
sendo filho legitimo dos
lavradores Roberto Bär
wald e de Anna Oltmenn
Bärwald.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliada e re

sidente neste distrito, no ----------------------

lugar Estrada jaragué, sen .._-

1�ee:t�b����íJ�ã�s T:������ e�aJ���s let�re�todOsB��= 1 Clinicn de OI�os, OuvIdos, "oril, fiuruunlo
com 80 anos de idade; mann e de Guilhermina
Erelvlna Piccolli, de 2 Marquardt Baumann.

I
Dr. Arl'ninio Tavares

Idlas, filha de Germano
.____

•

Professor Cotedrotico de Biologia do lostittuto de Educação de FlorianópolisPicolli, Terezinha, de 3
DL' I C

Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

días, filha de Henrique r. ourlva amara Hospital de Caridade de Florianópolis,

Spengler; Artur Floriani, Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro,

de 41 anos de idade, re- A data de 16 do

CO�-I
EX

..
lnterno, por concurso. da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro.

sídente em Nereu Ramos r�nte marcou o natalí- formado pela faculdade de Medicina da Ie Marielse Nagel, de 2 CIO do snr. Professor Universidade do Rio de Janeiro
mezes, filha de Arno Na- Lourival Camara, Díre- B L U ME NAU 'STA. CATARlNA
gel. tor do Departamento de'
Na resídencle de seu Estatistica, em Santa Ca- ---------------------

genro, sr. Nestor Luz, Ia- tarina. '

leceu no 'die 17 do cor:" Ao ilustre aniversa- .��'!!I"���!!"!!!!!���!!!!'II!'!'!!!!!'II!'!'!!!!"!!!�!!!!'II!'!'!�!!!!'II!'!'!!!!!'II!'!'!!!!!'II!'!'!��::
.

t é t b CLlNICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ' E GARGANTA DO iirente exma. sra. Ema We
..
r- nau e, que am em um I ' ::

ner. brilhante escritor, apre- DR.
-

SADALLA AMIN HA extinta contava 71 sentamos nossos cum- . ::

anos de idade, tendo seu primentos. CONJUNTO DE, APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
enterro se realísede hon- /' ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ �!!
tem, com grandeacompa- SACOS «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
nhamento. '

HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4

!::.'.:.1::.Ás familias apresenta-
• ,.Joinville _

mos nossos sentidos pe-
'

DE PAPEL
zarnes, vende-se na

TlP. AVENIDA

Aviso aos Caçado
res e Pescadores

·1

Proibimos terminante
mente a todas as pessoas
de caçerem e pescarem ���OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
nos terrenos de nossa

propriedade, não nos Fes

ponsabilizando por pre- Dp.
juizos que possarn ter as

pessoas que não saibam
respeitar as propriedades Escritorío : Mal. Deodoro da Fonse�a, 210 - Tel. 34

alheias. • Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 1r
Corupá, 18-5-45

'

Familia Rudolfo Scheibei,OO�OOOOOO��OOOOOO�OOOOOOOOOO

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca J araguá .do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

"

.Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para
casal-Se:

Ultima

Remoção - O protessor nhorita Elly Boege, filha
João Jamario Airoso Iol do casal Luiz-Marta Boe
removido da escola de ge, resídenres em Joinville.
Santa Luzia, neste mu

nicipio, para a de As- lascimenlos. No cartorio do

curra, em Indaial. registo civil foram inscri-
tos os seguintes nasci-

Radios lacrados - Comuni- mentos:
.

ca-nos o Dr. Delegado Mauríta Silveira f. de
Auxiliar de Policia, que Argen Silveira e Maria
os radios dos subditos Antonio.
.do eixo, que estavam Erelvlne.Ctístlna Piccol
lacrados poderão voltar li, f. de Germano Piccolli
a funcionar sem qual- e de Hildegard Freiberger
quer formalidade. Piccolli.

Conladoria Municipal _ Exo-
Teresinha Spengler, f.

de Henrique ôpendler e
nerou-se do cargo de dOI" .., h' h Scontador da Prefeitura

e IVIa oc IOC et pen-
gler.Municipal o sn Alfredo

I Arpo ßorchard, f. deMoser, que por 12 anos Ervino Boreherd e de
exerceu aquele cargo. Gertrudes Witt Borchard.

.

O s�. M�ser trans��- Alberto Schmidt, f. de
rIU resídencía para Taíó. Frldolíno Schmidt e de

Nascimentos _' No dia da Catarina Zimmermann
vitória, 8 do corrente. Schmidt.
veio a luz uma interes� Maria Amelda de Ollver
sante menina filha do ra, f. de Alfredo de Oll
casal Bernacdo Grubba veira e de Claudia. de 0-
Junior - Aurea M ü II e r liveira.
Grubba. Beno Raduenz, f. de Ri-
_ Tambem o lar do ca- cardo Raduenz e de Ema

• _

�sal Dr. Waldemiro-Herta Raduenz.
Mázurechen foi enri- Tereza Hlnrz, f. de Julio
quecido com o nasci- Hlntz e de Ade.la Mabbà
merito· de um menino. Hintz.

Rosa da Silva, f. de
João Manoel da Silva e

de Isolide da Silva.
Isolda Wackerhger, f. de

Adolfo Wackerhager e de
Olga Wackerhager.
Orllando de Oliveira

Motta, f. da Tharcicio de
Oliveira Motta e de Isau
ra Ruthes de Oliveira.

Obilos. Foram registados

EDITAL n. 1831 de 15-5-45'.
Alvln Lipinsky e'Gertru

des Krause.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re- Bertholdo Bärwald e Lili
sidente neste distrito, no Baumann
lugar «Garlbaldl», sendo
filho legitimo dos lavra
dores Carl Liplnsky e de
Alma Bork Llplnsky.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, domiciliadà e re

sidente neste distrito, rio
lugar «Garibaldl- sendo fi
lha, legitima dos lavrado
res Krause .e de Berta
Krause.

Aniversários

3-1

·Hora
Mais um heroi
desta terra

'"

Prisioneiros nazistas

I

Uma Estrada Alemã

A propaganda atravéz
o anuncio é muito mais
eficiente do que se jul
ga.

Um soldado norte-americano monta guarda
enquanto prisioneiros nazistas retiram seus feri
dos de uma casa na cidade de Hemmres, na

Alemanha. (Foto de S. I. H.)
T

Ur. Waldemiro Mazureehen

EXIJAM o SABÃO

e••a 81 SA'81
Rua ·lYIal. Floriano n. 152 - JÃRAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

Raios Intra.verrnelhos e azuis.

LUIZ DE SOUZA.
ADVO'GADO

da elA. WETZEL INDUSTRIAL .. Joinvile

............�� _ �
/

Bspactcltdcde"
(Marca Registrada) s(>..SÃ� 'f'RefÁ?

•••
EspECIAllDADE

, o ideal para eosinha, lavanderia e lavadeira,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


