
ROMA, maío (Intera
liado): Logo após â ren

dicão das forcas ínlmí

gas na Italia, o general
Mascarenhas de Morais,

Diretor: A R T U R M U·· L L E R Fundado em 1919
TELEfONE N0. 39 comandante em .c�efe �a
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comandados, na .qual
anunciava que a "ordem

de cessar fogo" acabava
de ser dada a todas as

tropas em iuta na Italia.

O comandante das for

ças brasileiras, que se

cobriram de gloria na

jornada heroica de liber

tação, declarou, entre

outras coisas:

"Desde o dia 16 de se

tembro de 1944, quando
a nossa tropa receoeu o

batismo de fogo em ter

ras europeias, a FEB,
percorreu, conquistando
ao Inimigo palmo a pal
mo, cerca de quatrocen
tos quilometros, desde

Lucca até Alessandria.

pelos vales dos rios Ser

chio, Reno e Panaro,

pela planície do PÓ. Li

bertou quase meia cen

tena de vilas e cidades;

sofreu, mais de duas ve

nindo a situação e dan- zes, mil baixas entre
'

do diretrizes aos caroli- mortos, feridos e desa

coso parecidos; fez o consi

Esse valioso documen- deravel numero de mais

to dos chefes da Igreja, de vinte mil prisioneiros
da Igreja que nunca Ia- inimigos, vencendo pelas
Ihou pelo S2U bom senso armas e impondo a ren

e profundo arnor ao ßra- dicão incondicional a

síl, será por nós publica- duas divisões inimigas.
do no proximo numero. "E, um registo deveras

- x- honroso e de, vulto para

Tambem no Estado as Divisão de Infantaria.

situações vão se esclare- Um dia se reconhecerá

cendo. O snr. Interventor que o seu esforço f�i
Nereu Ramos fez uma superior às suas pOSSI

excursão a Mafra, Cano- bilidades materiais, po

ínhas e Porto União, re- rem plenamente consen

cebendo grandes dernons- taneo com a nacão de

trações de apreço. dever e de amcr
'

à res

A oposição estadual é ponsabilidade revelados

chefiada pelos snrs, Adol-
. pelos nossos homens, em

fo Konder e Aristiliano todos os degraus e es

Ramos, os mesmos que calões de �hierarquia, e

estavam com o governo em todas as crises e cír

na mão na primeira elei- cunstancias da campa

ção depois de 50 e, ga- nha que neste instante

nhando por 2 pontos, dei- acabamos de encerrar.

xararn de tomar posse "Regressaremos com

da cadeira, porque, ii ul- feridas ainda sangrando
ttrna hora, escorregerarn dos ultimos encontros,
no "péo de sebo". A que- mas nunca, pela nossa

da foi tão violenta, que atuação, o prestigio e

será dificil levantarem-se o nome do Brasil perl
clitaram ou foram com

prometidos" .

Mais adiante o bravo

Partido Social Democrático -IConvite
Iniciamos hoje a pu- vos e a adoção de me- e de diversões para os tes do trabalho e das

blicação de diversos pon- didas que possam con- trabalhadores urbanos e doenças profissionais.

tos do programa do P.ar. correr para a sua maior rurais.

tido Social Democratíco eficácia, e a extensão 8-Melhorias das orga- C t d G
de Santa Catarina. de seus beneficios ás a- nizações e planos de as- ar azes a uerra

A publicação deste nu- tividades urbanas e ru- sistência e previdência

mero refere-se a organí- raís, objetivando a etetí- social, com aplicação dos

sacão social, cujos prín- va e permanente colabo- recursos em beneficio

cípaís postulados são os ração entre o capital e dos associados e no sen

seguintes:.. o trabalho, .no sentido tido de sua maior pro-

l�Reconhecimento de da paz social. teção e segurança.

que é dever indeclinável 4-Extenção da justiça 9-Extensão do seguro

do Estado procurar redu- especializada do traba- social a todos os cidadãos,

zir progressivamente as lho a todos os grandes inclusive' a interrupção

diferenças sociais, pro- centros de produção, as- e a destruição da capa

porcionando a todos í- segurando-se o· rápido cidade produtiva, as des

gualdade de oportunída- andamento dos preces- pesas decorrentes do

de, segurança e bem es- sos e da execucão . dos. nascimento, casamento e

tar. julgados.'. morte e combate à mí-

2-Defesa da institui- 5-Garantia de salàrio seria, quaisquer que se-

ção da Iamília, constituí- mínimo que, em emprê- jam as circunstâncias, a

da pelo casamento índis- go útil e regular e em dotada a base de contrí-

solúvel e organizada se- tempo de trabalho ordí- buição do Estado e dos Agdra, que está por

gundo os moldes tradí- nário não excedente de. individuos., poucos días o aparecírnen-

cionais de nossa legisla- oito horas diárias, pro- 10 - Desenvolvímento to do Codigo Eleitoral, a

cão e de acôrdo com a porcione meios índíspen- da organização sindical, atividade politica dos di

nossa formação religío- sáveis á vida digna, ao tornando-se efetiva e versos partidos que estão

sa, assegurando-se os di- sustento próprio e ao mais ampla a representa- surgindo entrou em gran-

reitos da mulher e esta- da familia. ção das classes em to- de agitação.

belecendo-se sanções e- 6-Protecâo adequada dos os orgãos e entida- Em toda parte estão -se

ficazes contra a íncúnía á saúde dós trabalhado- des que interessem ao organísando os diretorias

dos pais no cumprímen- res em tôdas as atívída- capital e ao trabalho. e comités.

to de seus deveres para des e elevação do nível 11-Adaptação dos am- Os maiorais dão entre-

com os filhos:. de vida, para assegurar bientes de 'trabalho ao vistas e deitam dernage-

3-Defesa tios príncí- -lhes alimentação couve- màximo de conforto pos- gicos discursos, revivendo

pios contidos na Couso- níente.: habitação higíê- sivel, atendendo-se a to- 'rernpos passados e prorne

lidação das Leis do Tra- nica, trato e educação. das as normas aconse- tendo uma vida cheia de

balho, com o aprímora-. 7-Amparo ás organi- lháveis no que se refere atrativos, onde não have

mento de seus díspostí- zações de "beneüciêncía á prevenção dos aciden- ré rnals pobrese, mais mi-

sérias.
'

O snr. Luiz Carlos Preso

tes chefe do Partido Co

munista, falou a seus a

deptos. Fez muitas pro

messas e, ainda mais que
os outros, foi ao ponto de

•
declarar que fará do Bra

sil,' o que o Stalin fez da
Russia. Prometeu distri-

LONDRES, maio (Inte- existir. Não há uma uni- la guerra. Mas o espe- buir gratuitamente as ter

ralíado) : O centro ner- .ca casa, no centro, que taculo de destruição, de- ras, como se no paiz, fal

voso da Alemanha hí- não tenha recebido o solação e morte que se tasse. terra pare lavrar.

tlerista não passa hoje impacto direto de uma nos depara em Berlim é Éra preciso que se lern

de uma vasta area arra- bomba ou granada. de deixar boquiaberto brasse que, o que falta,

sada, que localiza o que Fiz uma excursão pela qualquer veterano habí- são homens que queiram

foi a metrópole do mílí- capital alemã - presse- tuado à vida nos cam- trabalhar na terra. O dis

tarismo germanico. Ber- gue o correspondente - pos de 'batalha. curso foi longo, aplaudi

Iím de hoje lembra Car- partindo de leste, pas Dezenas de avenidas do, e motivou um bilhete

tago e como a antiga sando pelo centro e indo e ruas famos!ls em. toda azul ao, snr. Amilcar Du

cidade da Africa não terminar no sul. AChava-I a Europa, .mclusive _a tra de Menezes, diretor do

ressurgirá como cabeça me em companhia do Unter .den Linden, estao DIP, que o queria irradiar

de um monstro que lan- marechal do ar, Artbur destruídas de um extre-: por conta do governo.

çou duas vezes em trinta 'I'edder, do comandante mo a outro: A cidad� es- Chamado ao gabinete do

anos o mundo inteiro em militar de Berlim, gene- tà verdadeIramente Irre- General Dutra, foi dali

guerras pavorosas. Oral Berzarin, do Exercito
conhecivel. A Alexan- para o do sor. Ministro

correspondente da Reu- sovietico, e de jornalis-

t
der Platz, onde fica,va a da Justiça, onde exone-

ters, Harold King, e-scre- tas. sede da Gestapo, e um rou-se do. cargo.

vendo da capital alemã Vi Stalingrado, estive deserto de_ escombros.e Uma das manifestações

ocupada, diz:
.

em Londres durante toda de paredoes enegrecl- mais sensacionais

Berlim é uma cidade a "blitz", percorri inu- dos pelo fumo. Quem pa- e sensatas,

morta. Como metropole, meras cidades russas se- ra na Porta de Brande- cheia de verdades, foi a

deixou simplesmente de riamente danific.adas pe- burgo e olha em volta, proclamação dos Bispos
só vê destruição num brasileiros ao povo, defi

raio de cinco milhas. Em

B E R L I M,
- em cinzas e escombros

r:Mud'o] Frutíferas e' �
S Ornamentais

Laranjeiras P�cegueiros, Kakiseiras, Macieiras,
Jaboticabei;a�, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

• Coníf/eras, Palmeiras, etc., etc.

Peça� catálogo ilustrado

LEOPOL;-DO SEIDEL - Corupá

cem casas, não se en

contra uma que possa
servir ao menos de abri

go provisorio.
A chancelaria de Hit

ler, na Wilhelmstrasse,
tem um aspecto de um

grande tumulo äbando

nado. Foi atingida por
diversos obuzes e ainda

não é possivel dízer que
corpos estão soterrados

nos escombros de suas

solidas paredes.
Ainda há incendios ar

dendo, aqui e ali, e o

ruido surdo de minas ex·

plodindo a intervalos.

Vinte bandeiras sovieti

cas tremulam nos mas

tros do Reicb.ßtag, de

cujo edifício só se vê o

esqueleto e 'as colunas

da fachada. Desta vez,

foi mesmo incendiado ...
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OrC;LLldeas e Caotéas
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I PEO(JM CA7ALOQO ILUSTRADO

Esteve em nossa reda

ção uma comissão de

senhorítas da nossa so

ciedade para convídar .o

"Correio do Povo" e,

por nosso intermedio a

mocidade, legionarias,
socorristas e a popula
cão, para niais uma

Santa Missa que será

celebrada na matriz, no

dia 28 do corrente, às

7,30 horas, por alma do

saudoso ANTONIO CAR

LOS FERREIRA, heróe

da F.E.B.

.

Gloria a FEH

Na vitrine da Tipogra
fia Avenida estamos es

pondo algumas Iotogra
fias da guerra que gen
tilmente foram enviadas

pelo Serviço de íníor

macões do Hemisferio.

Entre elas está o ce

miterio da FEB na Italia

e a assinatura da rendi

ção total da Alemanha.

POLITICA

Os soldados russos ten·

tam retirar os escom

bros de algumas ruas,

porem o trabalho mais

se assemelha a uma ten

tativa de retirar a areia

'1ue cerca as piramides
do Egito. O comando do

Exercito russo afixou

nas praças mapas da ci

dade, pois é impossivel
a alguem orientar-se no

deserto em que foi trans
formada esta cidade.

Grande parte da cidade

ainda oferece enorme

perigo aos transeuJIt€ls,
dado o risco de colapso
de milhares de paredes
qne, estão para ruir, co

rno que no derradeiro

esp'asmo de morte . da

orgulhosa capital do

ex-Grande Reich.

novamente.

A segunda eleição, ga
nhou-a o snr. Getulio

Vargas, dando o golpe de

10 de novembro, conser

vando em seu posto o

atual intervenror catari

nense, que, digamos .de

passagem, fez o mais be

néfico governo que já
tivemos.

-x-

No município, a primei
ra eleição foi ganha com

62% pela corrente conser

vadora, então orientada

pelos srs. Artur Müller,
Arnoldo Schmidt, Angelo
Rubini e outros. No si

tuacionismo estavam os

srs. Waldemar Grubba,
Roberto Marquardt e seus

companheiros, os quais
distribuiram muitos chur

rascos mas tiveram pou

cos votos, pois sofreram

a mais fragorosa derrota.
Na segunda eleição, em

1957, venceu o integralis
mo, tendo o segundo lu

gar a correnie da qual
fazia parte o sr. Artur

Müller, corrente essa que
tôra valiosamente engros
sada por elementos que
abandonaram os derro

tados.

Essa eleição, foi ga
nhá pelo -integralismo,
porque, dentro do situa

cionismo e, por serem

.contrarios a politica es

tadual" formou-se uma dis-

(Continua na ultima pagina)

sidencia chefiado pelo sr.

Major Julio Ferreira, que,
incontestàvelmente, tinha

expressão politica.
Assim mesmo, o resul

tado foi o' seguinte, na

eleição para vereadores

Integralismo 5

Partido Liberal 2

Dissidencia O

Agora, ninguem sabe

como vai ficar a politica
do municipio. Existem

duas correntes, mas den·

tro em breve e, pelos da

dos anteriores, já se pó
de fazer um calculo do

resultado ..
-x-

Noticiando a delegação
que representou o muni

cipio na convenção do

P.S.D. em Florianopolis,
esquecemos de mencio

nar o nome do snr. Wal

demar Grubba, e no tele

grama de Nereu Ramos,
dando sua solidariedade

ao mesmo vartido, os

dos srs. João Rocha e

João Correa Filho.
-x-

O Codigo Eleitoral de

verá ser promulgado no

dia 28 do corrente, en

trando em vigor logo em

seguida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jaragna do Sul;:26 'de Maio de 1945
---------------------�------------

- '(JORREIO DO POVO

Prefeitura Munic�pal
de ,Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

Em 4-4-45

2&. pagina

Ataque ao amanhecer
�

375-Artur Hansen, brasileiro requer licença pará
reformar um tanque onde represa agua p/sua índus
tria sito a estrada Garibaldi. Como requer.
9894�Francisco Lui, brasileiro requer licença para
construir um tapume na altura de 4 metros, pera
aproveitamento de agua do Rib. Cacilda na propne
dade de Frederico Maurisen, para industria a ser
instalada no referido ribeirão. Idem.
400-Paulo Neitzel, brasileiro, requer transferencia
imposto de terreno vendido a J\lbano Kanzler, com

área de 3.294 m2. sito a estrada Nova Retorcida. -

1404-Procopio P. Lima e Reinoldo Stein, brasileiros
requerem permuta de terrenos, situado o pertencente

.

a Procopio P. Lima a rua Barão do Rio Bran�o, e

o pertencente a Reinoldo Stein, a rua Presidente

G f. de Alberto Werge; 289 Esreíano, f. de GustavoEpiraclo Pessoa, ambos edificados. Idem. Ministerio da
"
uerra Arbeit; 290 Alvim Waldemar, f. de Gustavo Adam;403-lgnacio Steinmacher, qrasileiro, requer tra��fe.

, 292 Julio, f. de Maria Alves Rosa; 29? <!�rmano, f:rencía imposto de um engenho de açucar adquirido
5a. Região Militar _, 5a. D. I. _ 16a. C. Recrutamento de Germane Lenz; .294 Olivio,. f. de Vírgllío Dama,de Llrano-Rosa sito a estrada Rib. dos Hugaros. -

JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR DE JARA- -295 Walter, f. de Rlcard Drews, 2?6 Walter C. <!. f401- Erminio Oamprecher, brasileiro requer rransfe-
GUÃ DO SUL _ CONVOCAÇÃO DE SORTEA- de Frederico C. A. Vasel; 297 MIguel, f. �e MIguelrencia imposto de terreno vendido a Arnoldo L.
DOS DA CLASSE DE 1923 _ êa. CHAMADA. Leitholdt; 298 Helmuth, f. de Alberto K?hm, 299 Bru-Schmitt, com 40160 mt2. sito a estrada Itapocusinho,

. no, f. de Roberto Viergutz; 300 Laudellno, f. de Hen-Idem, idem, idem.
( .' O

. !�n. Leonid�� .

C. Herbster" presldente da
rique de Oliveira Cunha; 301 Olivio, f. de Max Wurz;411 Marcos Souza, brasileiro requer transf. imposto J. A. Militar do M�mclplO de Jaragna do Sul, Esta-
.302 Willy, f. de Frederico Michaelis; 305 H�lmut�, f:de bicicleta vendida para José ôchmtrt, Idem, idem do de Santa Catarina. .

de Germano Iensen: 304 Jorge, f. de Jose Weller,412-Eduardo Batista; brasileiro requer licença pera FAq_ SABE� ql1�. foram co�vocad?s pera o
305 Ferdinando, f. de Oito Wuryz; 306 Vitold, f.. deestabelecer-se com uma oficina mecanica a estrada Serviço do E�erclto �tIVO os se.gUIntes dlg�� sorre-
Eduardo Geoverzley; 307 Guerino, f. de Pedro BasItapocusinho, como requer.

.

ados da relação ebaíxo transcrita, os quais deve-
sani; 308 Arno, f. de Oto Arndt; 309 Rudolfo G. Gus-406-João Mercarro, brasileiro requer licença para a- rão apresentar-se de 5 a 19 de Ju�ho do cor�ente tavo f. de Frederico Gumz Junior; 310 Erich, f. debertura de uma fllial a estrada Iaragué esquerdo co- ano na séde desta Iunre, no pr�dlO da Prefeitura .Rica�do C. B. Friedel; 312 Procopio, L de Vidal lorno, requer. Municipal, afim de serem encamlnhados aos Cor-
sé de Paula; 313 João, f. de Miguel Iamotka: 31�405-Cutelaria Iaregué LIda. requer licença para es- pos para que foram designados.

. _ Roberto, f. de Augusto Kant; 306 José, f. de Josetabelecer-se com fabrica de Cutelaria a rua Barão Os que d�ixarem <!-e apr�sentar-se ficarão su-
Manoel Fernandes; 518 Felipe, f. de Carlos Ra�tum;do Rio Branco. Como requer.

.

jeitos as penalidades esfabelecídas �os regulamentos 519 Leopoldo L. M. f. de Oto Koch; 320 MIguel,416-Frederico H. A. Vasel, brasileiro requer transfe- militares e Codigo Penal do Exercl!o. f. de Inacio Wasch; 322 Arnoldo, f. de Carlos �Fdrencia lançamento nos livros desta repartição, dos, E, para que ch.egue ao co�hec.lmento de t?�o.s. mann; 323 Acecio, f. de Lucio Carneiro; 324 Elol, f.impostos em nome de Alberto Vasel, pera o da re- lavrei o presente edital que sere aflxa�o no ed.lflclO de Manoel de Oliveira Alves; 325 Bertoldo, f. d�querente. Como requer. da Prefeitura, séde dtstríral de Corupa e publicado Carlos Viedemann; 526 Albano, f. de João S,tefam;417-,;-Walter Karsten, brasileiro requer transf. impos- na imprensa local." . _ 327 [ulíns,: f. de Gustavo Frledernann; 328 Jose, f: deto de um botequim e casa de pasto sito a rua Pr�- Eu, Artu� Muller, escnvao, � subscrevo.
Tereza Papp; 329 Oswaldo, f. de Fernando Wald.rIch;sídenre Epitacio Pessoa, vendida a

. Schram & CIa Jaragua do Sul, 19 de MaIO de 1945
MO Walter, f. de Antonio Langer; Ml.Herbert, f. deque continuará no mesmo ramo. Como requer.

A Müller Ten. Leonídes C. Herbster Erich Enke; 332 Sebastião, f. de Antonio de Souza413-Guilherme Víebrantz, brllSileird?d re9uWer'lltranKsfe� ��u;reta�o Preso J.A.M. Soares; 3M Werner, f. -de João Larsen; 334 Herb�rt,rencia imposto de um terreno ven I o a I u an-

f
.

de Augusto Bhorn; M5 Leopoldo, f. de Mlnachen com área de 25.000 mt2. sito a estrada Pedra

I
ALISTADOS EM 1942 Behnke; 3õ6 °Rudolfo, f. de Leopoldo Kreis; 337d'A�olar. Como requer.

.

'Hedvig, f. de Victor Lantek; 338 Edmundo, f
..
de414-Guilherme Vlebranrz, brasileiro, requer transfe- 228 Kurt Karl Behling, f. de Emil· ßehllng; 229

Adolfo Rudolfo Duwe; 339 Harry G. f. de Floríanorencia imposto de terreno vendido á Rodolfo Brandt, Luiz, f. de Lourenço Prerrí; 230 Guilherme, f d� J?r- Emmendoerfer; 340 Severino, f. de Antonio.,..Borge�;"com á area de 75.00 mtsê. sito a estrada Pedra
ge KarolI; 231 Afonso,:f. de Ricardo C. F. Mílnitz:

341 Afonso Stenger, f. de Tomaz ôrenger; 342 Erníd'Amolar. Como requer.. 232 Iulins, f. de Oto Pískc: 2M Leop01do, f.. de AI-
Iio Paulo f. de Germano Tesch; 343 Harry, f. de'415-Rodolfo Begalke, brasi�eiro" reque�. transf�ren- villa Müller; 234 Casemiro,. f. d� Jose K�rd��;. 235 Gustavo' Behling; 344 Andreas, f. de J?sé Wasch;cia imposto de terreno vendIdo a. La�dIllllo CIrola, Acasio Jungton, f

..
de JoagUlm Dla� d.e OlIveI. a, 236

345 Ricardo, f. de João Luiz do NaSCImento; 346com área 87.500 mt2. sito a .es.trada RIO N<?vo. Idem. Wally, f. de HenrIqu� Klem; 237 SIlVIO, f. de .Carlös Francisco, f. de Manoel Borges; 0,47 Walter, f
..

de
,

396 -Carlos !3erthelsen, brasIlel�o, requer IIcenç� pa: Tomelin; 238. Anton!o, f. de Clem.ent� Bertl; 239
Alinda Liesenberg; 348 Ervim Paulo, f. ;de HenrI.guera construir uma casa de madeIra para moradIa a Ewaldo, f d� FrederICO Feldhaus FI_I�O, 240 Walde-
Kruger' 549 Arnoldo Alberto O. f. de Rlcar.do Grutzestrada Rios Correias.. Idem: . . . mar, f. de Pedro P. Soare�; 265 QUlIt�no, f. de Ber� mache;; 350 Henrique H. f. de Emilio Ver�men; 351397-"'-Alberto Jacobsen, brasIlelr�, r�quer- Itcença p�- nardo Freiberger; 241 Joao, f. Ant?nJO Urbowsky, Gerhard, f. de Carlos Schunke; 352 Estamslau, f. �e'ra: cO,n&tr\l.ir. uma casa de moradIa a estrada Izabel. 242 Leopoldo, f. de Martha Hoepfer, 243 Çarlos .f. Francisco Mokwa: 353 Afonso, f. de Estevam PmIdem idem.

. . . d� Valentim Leski; 244 C<?nrado, f. de !"1artmho PI� ter; 354 João f. de Franz Kluge; 355 Gentil,. f. de399-Gustayo Schulz, b��sllelro, requer IIce�ça para nheiro da Costa; 24� PI<!Cldo, f.. d.e Jacmto Ropelat,
João Vensão; 356 Roland Filipe, f

..
de .GUlI.hermeconstruir uma casa de 1IJ010s em sua proprIedade a 246 Paulo� f. de Jose Joao N?_vaIs, 247 Hugo, !. d� Grutzmacher; 357 Ovidio, f. de Antomo MmattJ; 358estrada Izabél. Idem idem� '.. _ Emilio Krueger; 248 SebastJao

_

f. de ,Oto WIsch, Rudolfo H. Guilherme, f. de Guilner.me Duwe; 35_9394-Augusto Persuhn,' brasl�el!o,. requer reduça? ALISTADOS EM 1942. 249 Joao �erblana, f. de
Paulino, f. de Bernardo Augusto Jumor; 361 T�rclimposto de sua (imposto predIal) SI!O a rua Presl- Antonio Felipe de Souza;. 2�0 AntOnIO,

_

f de Ana
Iio, f de Francisco Gesser; 362 Eloi, f. de Regmal-dente .Epitado Pessoa, 1476, por nao estar a' mes- Severiana Mafra; 251 Suslmlro, f. de Joao Este.vam do Fernandes' .363 Alban'o f. de Adolfo Menel; 364ma ocupada por equilinos. A vista da informação:- Rabelo; 252 Joane;5 C. F. r. de Alberto SchneIder; Susimiro, f. de João Estev�m Rabelo; 365 Henrique,Mantenho o atual lançamento. 253 Paulo, f. de Erico Funka; 254,Gustavo, f. de
f. de Tomaz Hoch; 366 Braz, f de Trajano PereIra;Alberto Kusfer; 255 Arnoldo Augusto,. f. .de Carlos
367 Irineu, f. de Olegario Alves; 369 Be.rnardo, f. de

Strelow; 2õ6 Br�no, f. de AI�erto FrIedel, 257 Bo-
Cristiano Quost; 370 Leopoldo, f.. de �Icolau .�che-424-Eurico Schmidt, brasileiro, requer licença' para leslavo f. de Joao Gentowskl, 258 Donato �. f �e niwsky; 371 João, f. de Vladislau WOIJenowskl, ?72mandar pintar externamente o predio de Armando Manoel' J. Soares; 259 Harry, f.,de Fre�erIc.o. Sle- Jovito, f. de Pedro Fernandes Oliveira; 373 OdOrICO,Knecht sito a rua Hercilio Luz. Como requer. werdt; 260 Francis�o, f. d� Fran�l�co Stel�rleIn, 261
f. de João Felix de Souza; 374 Bertoldo, f. de Adol-423-Carlos Blunk, brasileiro, requer transf. �

impos- Inado S�verino, f. d,: Fehpe AlUISIO Flach, ?62 Pau-
fo Krutzsch; Ö75 Wendelin, f. de. Oto .Re�so; 376to de um terreno adquirido de Emilio. Piazera, com lo G. C. f. de FrederICO Butendorf; 26� IIarIo, f. de
Francisco f. de Ricardo Kruger; 377 HIlarIO, f. deárea de 500.000 mt2. sito a estrada Pedra de Amo- Bertoldo Presfini; 264 A.rno, f. de HenrIque Pa�sold; José picoii; 378 Emilio, f.' de Germano Ni�klsdorft; Ilar. Idem.

"

,

266 Firmino, f. de Jeron.�mo Marten��I; 267 Joao, f.
379 Alfredo, f. de Carlos Altpadel; 38q LUIZ f. d�422- Adão Ludwinski, brasileiro, requer transf. im- de Leopoldo .Muschalskl, 268 GeneslO, f. de Carl�s Severino Pedri; 381 Hugo, f. de FrederICO Westphal,posto de um terreno vendido à Estanislau Ludwins- Wolf; 269 Heinz,' f. de Leo�oldo, Mahnke; 270 .Ioao
382 Inacio, f. de Adolfo Larsen; 583 José, �. de Euki sito à estrada Rio Novo, como requer. José Jacó Nunes, f. de Jose Jato Nunes; 271 Fr�n genio Trentini; 384 Hercilio, f. de João Lmo Fer-

'
.

.

- continua - dsco, f. de Carlos Arent; 272 Evaldo, f: de Francls-
nandes; 3R5 Eurico, f. de Germano Holt�; 386 O!O,co Schmauc�; �73 Juvenal, f. �e Juvenc�o Manoel �a f. de Jens Berthelsen; 387 C?ireo, f. de .LUlz Fran�ls:Silva; 274 VItOrIO, f. de Candldo Alves, 275 ErVIn,
co da Rosa; 388 João Antomo, f. de ÇJUllherme �ems, IOO�OOOOOOOOOOOOOO;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO f. de Johan Sacht; 27� Waldemar, A

..
L. f. d� An.to� 389 Lourenço. f. ele Francisco Gald�no; 390 GUllher

Seidemann; 277 HenrIque, f. de Alvm Gester�elch, me f. de Guilherme Wendorff; 391) Rudolfo, f. de
LUIZ DE SOUZ-A. 278 Richard Julins, f. de Teodor �eske; 179 Joao, f. Alf�edo Berwaldt. ALISTADOS EM\ 1941. 1 Bene-Dr.

de Henrique Eliso; 280 Dealmo. MIguel, f. de Valen� dito, f. de José Stuy; 2 Bertoldo,. f. de Adolf.oA]I) V O GrA ]I) O tim Spies; 280 Brur.o! f. de. GUIlherme C. F. Voge!, Krutzsch; 3 Alberto, f. de Pascoal Sq:hlOchet; 4 GUI-
. . 282 Carlos, J. de Jose Herelsmann; .2�3 Rodolfo GUI-

(herme f. de Guilherme Wendorff; 5 Leopol�o, f. deEscntorlO: Mal. /D�cd�ro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Iherme A. f. OUo Kokler; 284 Arsellno, f .. de Manoel Nicolà� Schewinsky; 6 Valeriano, f. �e Albl�o �an-Rel'lidencia: BenJamIm Constant, 136 - Tel. 12

I
Jesuino; 285; Ernesto. F. Walter, f. de GUI�herme. Le- ghelini; 7 João Lucio, f. de

Alexan�:e
da SlIva, _8

. mertz; 286 Aquilino M. L. de. August� Joao Frel.ber- João, f. de Guilherme Huetl; 9 ErIC , f. de. JoaoOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO;OOOOOOOO�OOOOOOOOOO ger; 287 Fau�tino, f. de VItorIO Morettl; 28& AlbreIcht, Eberhard; 10 Erico, f. de Alvin Rathu ,de; 11 CIrcum,
f de Luiz Francisco da Rosa; 12 Alfr�do, f. de Se
�erino Minalti; 15 Adolfo, f. de Ferdin,and? Krueger;COITRA CUfA, 14 Alois, f. de Wendelin Schmidt; 15 �mllI� Frede
rico, f. de Augusto Dunque; 16 Elecicp Jose, f. �e
Narcizo Fe:-razza; 17 Eloy Antonio, f.\ de AntOnIO
José de Souza; 18 Gerhard, f. d? Ricàrd� Roeder;
19 Gilda, f. de Alex Bertolli; �O Herme�egIldo, f. de
Arnoldo Manes. l

Soldados de in
fantaria norte-ame
ricana atravessam
um campo á luz
indecisa da ma

drugada para ata
car uma bateria
nazista oculta num

bosque na . frente
ocidental. (S.I.H.)

10-4-45 '-

{

Anuncios? '

I

pUblique-os nestá folha'
\

Caso
Tô�i;éo CAP��AR
POR••EXCELÊ�(IA

PETIDLIIR
111111[111

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas do
país sempre a venda no

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS
AfECÇÕES DOReal
COURO CABElUDO.

defronte o eine Buhr

..............................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
............................................................
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�� em �sputa de duas lindas taças o�recl·

ANO XXVI
- JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 26 DE' Maio DE 1945 - sn CATARINA N. 1.276 das aos vencedores pela S. E. Guarani

----------------------------'"""':"--------------- Realizar-se-á um gran-I nhã com grande chur-

Exped IICII o'na'r I-o
o Marecl1al do Ar britânico e:rd�0�aei�.E.n8uA�X�Í, �ft���deat'c�e���as, doces"

, louva a liderança de onde serão disputadas Á noite haverá contí

duas magnificas taças nuação com um grandío

Eisenhower entre diversos quadros so baile, que será abri

desta localidade. lhantado por um famoso

AnfonlloFerrBllra
vi�?:U�r��������cÍ��� ;�:Sp�r�ida�o�S��;en����� Ci� à�09R���ste�! �n�: Jaz_z.----<�-

das forças aliadas na Eu- o segredo destes triunfos.

ropa, Marechal do Ar E o segredo está em que

britânico Sir Arthur Ted- o general Eisenhower é a OOOOOOOOOO�OO�OOOO$OOOOOOOOOO�OOOO�'

der, em seguida à rendi- personíflceção dos espiri-
'

çäo íncondicíonal da Ale· tos de equipe aliado que FESTA DA S.S.TRINDADE
manha transmitiu pelo' ra- deu aos nossos combaten

dio um tributo a seu ehe tes a união de proposítos

fe, general norre-arnerica- que constitue a sua força
no Dwight D. Eisenhower Os soldados, marinhei

pelo espirita de equipe ros e pilotos das Nações
demonsrrado na tarefa de Unidas derrotaram a Ale

ligar as diversas forças manha, porque aprende
aliadas em um exercito rarn como combater e rra

vitorioso. belher conjnntamente con

Referindo-se ao supre- rra o inimigo comum, e,

mo comandante, Sir Artur se aprenderam tal, foi de
usou das seguintes pala- vida ao exemplo' de seu

vras: . "Neste momento supremo comandante".

culminante das nossas -,

fortunas, o meu primeiro
desejo é render homena

gem ao grande lider sob

cuja chefia e insplráção
servi desde fevereiro de

Identica carta foi en- de 1945. Tunis, Sicília,

viada aos progenitores Itália, Normandia, a liber

do expedicionario João ração de Paris, a traves

Zapella que também sia do Reno e a invasão

tombou no mesmo com-' final da Alemanha são

bate no dia 14 de abril. honras de batalha que

JOÃO ZAPELLA conta- poucos capitães da hisro

va 23 anos 'e éra filho riel podem igualar.
de Bortolo Zapella e de Sei que todos os ho-

Rosaria Zapella. mens e mulheres das Na-

Conforme haviamos ao Brasil, tornando-se

anunciado realizou-se na um legitimo orgulho e

segunda-feira a santa grande incentivo para

missa, mandada celebrar os seus parentes, amigos,

pel'alma do soldado An- camaradas e compatrio
tonio Carlos Ferreira, tas.

falecido no. dia 14 de Perdeu deste modo a

Abril em combate, na Pátria, um fiel e dedica

Italia. do servidor, e por esse

Foi celebrante o rev.: motivo, apresento-vos

Pe. Otto, estando o côro bem como á Família do

da Matriz sob a regen- soldado Carlos Ferreira,

cia do rev. Pe. Alberto, em nome do Exército, as

vígarío da Paroquia. mais sinceras e sentidas

A Igreja estava re- condolências.

�l�ta de .autoridades e Canrobert P da Costa
Iíeís, que foram teste- Gen, Bda" Secretari� Geral do M.G.

munhar seu reconheci-

mento e dirigir preces
ao bom Deus por quem
soube sacrificar-se pela
Pátria e' hum.anidade.
É a seguinte, a carta

recebida pela sra.
,

dona
Paula Ferreira, progeni
tora daquele bravo ex

pedicionario:-

Secretaria Geral do
Ministerio da Guerra.
Em 4 de maio de 1945.
Sra. Paula Ferreira.

Bastante pezaroso co

munico-vos, de ordem

do Exmo. Sr. Ministro, o
falecimento em opera
ções de guerra na Itália

no dia 14 de Abril do
corrente ano, do soldado

ANTONIO CARLOS FERREIRA, da
F o r ç a Expedicionaria
Brasileira.
Lomento sinceramente

ter de vos transmitir

essa infausta not i c i a,
mas é oporturio e con

Iortador, principalmente
para os parentes mais

proximos, saber que sol.
dado Antonio Carlos Ferreira
em t e r r a éstrangeira
soube honrar as tradi

ções gloríosas do solda
do brasileiro, demons

trando, no campo de ba

talha, nobres virtudes
morais.
Entregue inteiramente

ao serviço da Pátria,
cuja honra defendeu com

o sacrificio da própria
vida, deu assim um su

blime' exemplo de amor

......._�....._�

A viuva Paula Ferreira e família vem

agradecer de todo o coração' o ato

de caridade religiosa do Grupo Esco

lar São Luiz, mandando celebrar uma

missa por alma de seu saudoso

filho, irmão e cunhado

ANTONIO CARLOS fERREIRA,
.

.

falecido em operações de guerra na Itália.

Também agradecem a tod�s
as pessoas que os confortaram

neste duro transe, visitando-os, envi

ando pêsames e assistindo o áto

religioso.

��m�arl�ia �aci��al ue �e�um� I�ira��a
AGENTES LO�AI§

A Comgpcial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

.A propaganda atravéz

o anuncio é muito mais

eficiente do que se jul
ga.

l!�m
no

Alto Jaraguã (Bankhardt) terá lugar
dia 27 do corrente a TRADIOIONAL

Festa da S.S. Trindade -

Haverá como de costume churraseo, doces,
bebidas e outros divertimentos,

Boa Musica

Á todos convida, A 00MISSÃO

00000000000000000000100000000000000000000

I Decreto de I de
maIO �e 1945VENDE-SE·

Comunique-se
LEONIDAS HERBSTER

Prefeito Municipal

1 Motor
1 Motor
1 Motor

Oarninhäo Ohevrolet Gigan te 1941

Oaminhão "V-.8" 1937

Eletrico 5 - P.S'

O Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, re

solve NO:MEAR:
De acordo com o art.

15, item II do decreto

lei rr 700, de 28 de ou

tubro de 1942,
Justino Pereira Lima, para

exercer as funções de

Auxiliar de Agente de

Éstatistica, Padrão "F"

do Ouadro-Unlco do mu

nicipio

Todos usados e em bom estado.

Banheiras W,O, e Pias de ferro esmaltado

Oanos Galvanizados 3/4" e 1"
Conexões
Cimento Americano

Oal
Telhas Francesas

BREITHAUPT & OIA.--JRraguá do Sul

====N�o====ss====a�S====e'====n====h====o===='ra��! Decreto-Lei N. 135
o Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, de

do Caravagio conformidade com o

, disposto do art. 12, ite.m
I do decreto -lei n: 1.202

I
NO TlIA 27 DO OORRENTE TERÁ LUGAR de 8 de abril de,1939

DECRETA:

em Retorcida, Art.. Fica denomidada

"Rua Gumercindo da

a íradlcíonal � íésta Jrellngn([))§21 ���t�' ta��!u��faD���
e ]p)([l)]p)llllll21Jr da mnll21gJr([l)§21 ��r��r��o�imt�! e�tJ':�:

«NOSSA SENHORA DO OARAVAGIO» prolongamento até a

(padroeira da capéla local)
estrada Francisco de

Paula.
Art. 2: Este decreto-lei

entrará em vigor na da

ta de sua publicação, re
vogadas as dísposíções
em contrario.
Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul, 9 de

Maio de 1945 .

LEONIDAS--HERBSTER

Prefeito Múnicipal

A qual constará de missa solene cantada

pelo côro local, seguindo-se os festejoacom
TOMBOLAS-RIFAS-- LEILÕES - BEBI

DAS -,OHURRASOADA-- DOCES-OAl!-'E'

--E TIRO AO ALVO-

A comissão de festeiros convida a todas as auto

rldades e povo em, geral para assistirem os

grandiosos festejos.
Todos ã Retorcida

o rio Reno Portaria de 7 de
,maIO �e 1945

Atravessando

iii!=!iilE!!!!=!!=!i=!!=i!=!!=i!=!iEEI!=U!!!i!ii!!Iiã!::';

m -'
-

.. -

F b (S
-

M I'
.

III.
'1"1 e res

ezoes, ·.a arras, "I'"
.. _

Impaludismo
'

II, 'Maleitas, Tremedeira I�
i

- OURAM-SE RAPID!MENTE COM - iii

I "capsU=�a�::::�OniCaS I
m m
iii Em Todas as Boas Farmacias �i
iii É um produto dos Laboratorlos MINANü(�)'RA �i
iI

- Joinville - Sta. Oatarina - ii
ii!i!!!II!!!i!ji!IIEiii!:_liEEiIEEii=!!!!!iiIil_I:!!i!iii: '._::ii

Engenheiros do e-
O

_

Prefeito Mcnicipal
de Jaraguá do Sul, re-

xercito norte-ame- ç1.�e
CONCEDERLICEN .

De acordo com artigo
ricano dirigem a 145, item I. do decreto

Ieí n: 700 de 28 de outu

travessia de tanks bro de 1942
Á Juliana Kolas da Veiga

no rio REmo, feita Coutinho, ocupante do car

go de professor Padrão

por balças motori- "B" do Quadro-Unico do

municipio, de 40 dlas, a

zadas. -S.I.H.-
contar desta data.

Comunique-se
LEONIDAS HERBSTER

Prefeito Municipal

.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO 'DO POVO Jaraguá do Sul, 26' de Maio de 1945
-----------'=

48,. pagina
I "

II'iiiC'O'''iNDUSTRii'f'C'OMEO'CiÕ'OEICATAR'iNA=S/A'.r�RubinI:���=�
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii ,

Rua Marechal Deodoro, 158

ii CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii Oficina Autorizada ccFORD��

'::.I:.:i::::.' �BEr[uu�mS�q::u!e���I.AS
EM: AGENCIA�j:;:Aguá do Sul

c�$ 4.000.000,00 11
8'ecção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Rua CeI. Emilio [ourden, 115 Combustivel e Accessorios.

Caçador End. Telegrafico "INCa" Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

I:.i:.· g������f: Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

Cresciuma MATRIZ: ITAJAt Carvão e L.enha para Gasogênío
:: Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.

Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante
taxasmodicas.

gi:��a Abona em C JCorrentes os segu,intes juros: H
:�:;���nga A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

2% !::,.!::jaraguá do Sul pare qualquer importancia

joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

li joinville de Cr$ 1.000,00
li Laguna Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00
ii Lages dep. iniciais a partir de Crct 20,00
II Mafra

IUJ

ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
H Pi ra tuba Com AvisD de 100 dlas 5%
:; Porto União PraZD FixD de 6 meses 5%
H Rio de Janeiro tDm AvisD de 120 dlas 5 1/2%
ii Rio Negrinho

/1

II Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%
ii S. Francisco do Sul Os juros lião pagos ou capitalizados semestralmente

'.!!., iTS'�u'/b�ac:ra;ouim �po�t������!o:ia�nobase da prosperidade "::::1::1:::::::Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

ii U!us�anga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 hDras
:: VIdeIra .

Aos sábados das 9 às 11 horas

11::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::1

Si V_ S. necessitar de um, concerto no seu Caminhão,
ou automóvel. procure esta Oficina bem aparelhada,

!9"<l que será atendido por hábeis. profissionais em mecânica, Ç'I:(]
� e -elétromecãníca ' lU!

��'������WM����"'o'u /0

HARMONIOS - PIANOS

Gait�s Pianadas I
� I'\V."""" �

'r"'���'IL1 k�ÍJ hlê4 �â�itL
É UMA DOI!NÇo\ ""AvlsIIIMA
MUITO P'EHIGoOSA "ARA A FA-

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

MíLlA E PAR... Ao RAÇA.� COMO

U\1 SOM AUXILIA" NO TRATA

MF'NTO DÊ.SE GRANDE P1..AGELO
U _. Ó Instrumentos para

Orquestras,Bandas
e .Jazz-'Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representante:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)

, ,

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos" de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á 'R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22
nUA VISCONDE D'E TAUNAY]\'. 18'"

Oficina éÍ R. Marechal Deodoro da' Fonseca, 136. - J A R AG U Á DOS U L .....

K

, u_

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST EM' JOINVILLE

procure

HOTEL TROCADER.O
< AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á'

preços vantajosos.

Rua Mal. DeodDrD, 30 - JARAGUá
, "

@.i® @l.® @)..® @.i®

:: ::.:.:.::.:.:.::.::.::.:;��.:.:.::.::.::.::.::.::.::E.::*::.::.::.:.:.::.::.::.:.:.::.:.:.:::::�::.::::::g:�� lir=ll=ll=n=ll=;l=llil
m Banco Popular' e Agrícola m iii ARROZ iii

�� Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU :: iii EM iii
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, 1"'1: CASCA :1"':1Jaraguá do Sul, President,e Getulio, Rio do Testo e Rodeio

"

..

�:: ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS �i compramos qualquer Iii
f ,DepDsitDs com jurDs- d disposição-(sem limite) retirada livre 2% •. Di quantidade �i

Á disPDSição cDnla especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 :: 1:"1: 1:"'-1'
com retiradas semanais' sem avlso até e-s 20.000,00 • . .. 5% fnuenho RHU ltd!t
Dep. inicial Cr$50.000,OO cjreriradas sem. sjavíso e-s 20.000,00 4% 1: iii

U Ou. ííí
DepDsilDS CDm aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas

•. S:Si=II=ll=Il=ll=il=i;i!

mjavlso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dies 6'/. ..

Dep. a praZD fixo-Por: 6 meses 51/2'/.; Dor 12 meses 6'/.,
..

..
Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses pare retirada:

Dep. pDpulareS-(Iimite até Cr$ 10.000;00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti

.. radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5'/.
;: Dep. limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com {:

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/. ..

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. Inicial cr$ 50.000,00 com

..
retiradas sem avlso até 2.000,00 cruzeíros semanais . . . . . . 6'/.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, ::1passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

I'

.. MANTEM CORRESPONDEN'l'ES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

..

Serviço atencioso e rápido======
..

( .3
_________________-__••r�:::::?'::·::·::·:·:l������::

CALCADOS
,

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

TOll••
."

�

c') Resfriad••
"', Ll ÖronQuite.

,!-'"l

I,
,

�:- ,1 ::'rcrotufo,.

I � ,:1 �Clnvale5cençu
1 ' ',} ,Ti EOSOTADO

F" ACOS E ANa;:MICOS I

Produto da: Tomeml

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

V�NHO CREOSOTADO
··SILVEIRA"

IlIprtpjl_ .. -=

1- Caixa Postal, 11 -1-
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Ternos Feitos II 00
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�
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00 TUDO POft PREÇOS VANTAJOSOS E BARATISSIMOS 00
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Edital

Aos cinco do corrente quando nazistas crimino

faleceu com a edade avan- samente fanatisados, as

çada de oitenta anos no sassínararn o chanceler

hosplral São José, o se- Dollfuss da Austria, com

nhor Iohannes Tepassé. prehenderam que Hitler o

Quem era Iohannes Te- qual ele qualificou como

passé? segundo Calígula, fatal-

Iohannes Tepassé era mente arrastaria a Alerna

decendente de um daque- nha para a guerra ,e pa

les refugiados francezes re o abismo. O extinto

que tiveram de ebando- viveu mais de vinte anos

nar sua parrla persegui- em nosso rnuníciplo onde

dos pela furta de Robs- mostrou-se sempre como

pier, Danton, Murar e ou- homem honesto e bom.

tros Jacobinos fanaticos. cristão.

Em 1791, o jovem ofí- E:.:. como intimo amigo

cial de Luiz XVI, René Te- do falecido mando resar

passé abandonou a Fran- uma senta missa em su-'

ça e chegou a Alemanha fragio de sua alma que

em busca d'uma nova será celebrada em 6 de

patría. Achou-a na bela Junho proximo. Para esre

Vestfelíe onde ficou e ato religioso convido to

enraizou. Tornou-se ale- dos estes que sabem pre

mão e todos os seus des- zar, não o homem de fi

cendentes ficaram bons nanças possuidor de grari

alemães, o que eles pro- des fortunas, muitas ve

varam em muitas guer- zes adquiridas por meios

ras que a Alemanha teve pouco recomendaveis,mas,

com a França. o homem simples, homem

O falecido senhor Te- do povo, honesto e bom

passé, apesar de ocupar chrlstão,

humilde posição social loharmes Tepassé, velho

era um profundo conhe- amigo. Tua jornada já

cedor da historia univer- terminou e, eu teu amigo

sal, coisa que, falta com- que, tantas vezes te rra

plerarnente a tantos ho- duzí as noticias da

rnens de alta posição "A Noticia" está aqui nes-

social." re vale de Iagrirnas; dia

Era bom alemão e bom porém, virá em que nos

cristão, grande admirador reencontraremos nessas

de Schiller, Goethe e regiões, onde não há mals

Heinrich Heine, nunca po- guerras, onde não ha odio

rem, pertenceu a estes que nem vingança, onde reina

sonharam d'um legar no a' paz eternamente, a paz

Sol a custa de mares de de Deus.

sangue e de lagrlmas. Do Descanse em paz.

Nazismo não quiz saber

nada e, era um destes Henrique Theodoro

poucos que, já em 1954 Harger

PARA FERIDAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES,

COCEIRAS,

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

De ordem do sr. Pre

feito, Municipal torno pu

blico que durante o cor

rente mês de Maio, ar-
,

recada-se na, Tesouraria

da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

lntendencia de Corupá, a
Taxa de Fiscalisação e

__ �

,

_

ser�iços d_iversos (Ilomi-

ASSOMB -=:lOSOnaçao Publica) �

Não satisfazendo o pa-

gamento no referido mês,1- ,

-

ficará o contribtrinte su- É O SORTIMENTO ])E ARTIGOS PARA

jeito á multa de 20% so- -"

bre a referida taxa no A ESTAÇAO DE INVERNO QUE A

p�imeiro mês, sen?O�Il�ão CASA SONIS
feita a cobrança judicial-
mente.
Tesouraria d a Prefei

tura Municipal de Jara ...

gpá dó Sul, 2 de Maio

de 1945.

FRANÇA VOSGERATJ

Tesoureir.o

TORNE os seus

artigos conheci
dos atravéz, o

ANUNCIO.

oferece a sua distinta clientela a preços modí

coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra

balho de tricot e crochet, procure a OA SA

SONI S que lhes oferece um belo sortimento

de LÃS E LINHAS.

Para anuncios

PREFIRA
este [ernal, Geraldo Ballock

,

.

ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul,

auxiliarás para o progresso da cidade e fa

zendo suas compras na Casa Sonis, auxiliarás

para o progresso da cidade e para o teu pro-

Bceilft Ruoresentocões em �uolquer HODiO
Aviso aos Caçado
res e Pescadores

Imposto Territorial
Edital.

IDÁ-�� �EF���NC�A�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina
prio progresso.

Proibimos terminante- Aguardem a liquidação dos lecidos de ALGODÃO- em Maio prox,imo.
mente a todas as pessoas

'"

de caçarem e pescarem CASA SONIS de Francisca Buch De ordem do sr. Cole- 1.
__

nos terrenos de nossa
ror, torno publico que no

.

propriedade, não nos res- Avenida Getulio Vargas N. 146 corrente mez de Maio er-

ponsabilizando por pre-
recada-se nesta Coletoria

r--I----------------
juizos que possam ter as

o imposto acima, referen-

pessoas que não saibam 0=
�o =0" te ao 10. s��estre do pre-I ATENÇAO!

respeitar as propriedades It .

sente exercicro.

I
A CASA

alheias. 1 N Md·· 1 Os contribuintes que

C
.. orupá,18-5-4.5

OVO e O ernISSIm.o deixarem de . pagar no ERICO BRUHNS,

� F I d

prazo referido, poderão por motivo de uma reforma .em sua loja,

u-1 aml.la Ru 0110 Schelbel

I
sorlimenlo de Albuns e Canloneiras para fOlograflas

J
setlsfazel-o no mez de

I
está procedendo uma liquidação total de

RECEBEU TIPOGRAFIA AVENIDA Junho proximo com a 25 de Abril a 30 de Julho deste ano.

Buuucl·em uest� folh� It
t multa de 20%, fim o qual !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

U Ilu 0=
"O

=� serão extraldes as certi- .,

dões de dividas para ter
Verdadeira Queima...

I, I?gar a cobrança execu- l Preços verdadeiramente baixos J

�®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®,!®@Y@)@Y@)@Y@)@Y@)®,!®@r@l@))! tlv8�letoria Estadoal de D... IIIIIIIIIICI

{@

-

@) Jaraguá do Sul, 2 de

@.Tosse,Asma,Bronquite,Rou.quidão,Resfriadose@>.·Maio
de 1945. . Ws.'.ía��s.'.ías.'.ía�W

(@ Ó
@) Heleodoro Borges

OOOOOOOOOO�OOOOI2::6:S2::6:S�2::6:S�2::6:S2::6:S�

I
TODU A§ MOLESTUS DO ßPßHflHO ßISRIOPIßHJ �

e.criváo

JE ]f IID e § t o ]Le § § lDDl 2l1ID IID

I' Enc;n=a::iV:i;e:a::::o;s;dO �SELARIA FERlIU.RIIA

(®
� P

.

d d
. Fabricação de Ferramentas Agricolas :

t@ P�ilori)l'dß Hngt-oD PI!IOII!ßII! @ �:i�:;Ir.n�ainHr�l; SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

�
I: L � t c d d Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

• •

'

.• • nes a 1 a e e com

O PEITORALMAIS�ONDE€CJDO NO BRASIL grande clientela. 3x1 J A R A G U Á

@)
@ OSCAR SCHNEIDER

.

2t®@Ã®®.;@®;..®�®.;@®.;@�®.;@@A.®@)..@@j@@!®@Tr
Jaraguá do Sul

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOO�OO

-,
Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em I

sua casa o Acucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons..

,

Contra Dôr de Cabeça Terminól- termina. a dôr
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

1.- Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
.1

_

..

•
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NOTICIAS LOCAIS

orla a orca x-
'f •

pedicionaria Bra-
sileira

ANO XXVI - jARAGUÁ DO SUL -

,
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SABADO, 26 DE Maio DE 1945 N. 1.276

EXIJAM O SABÃO

,�\)�O VIRCI:.J �DA �çAt
(�WfTZn INDUSTRIAL
JO/NV/LLE

STA CATARINA-(continuação da 1, pagina)-
general brasileiro cita pedicionaria Brasileira
alguns nomes que hon- alcancou o feito único
ram as tradições milita- de capturar uma divisão
res do Brasil - Camari, inteira dos exercitos ale
Monte Prano e Bargano, mães, o que causou ad
no vale do rio Serchio; miração entre todos os
Monte Castelo, Bela Vis- combatentes aliados na

ta, -La Serra, Castel Nue- Italia..
vo, no vale do rio Reno; "Sinto-me justamente
Montese, Zocca, Maramo orgulhoso de vos ter
de Panaro, no vale do comandado nesta memo
rio Panaro; Collecchio e ravel campanha" - disse
Fornovo de Taro, na rica o general Mascarenhas
planicie do rio PÓ. Por de Mascarenhas de Mo
todos esses lugares pas- rais aos soldados que
saram os heroicos sol- foram uma revelação
dados do Brasil, liber- para oficiàis superíores
tando populações, esma- e praças dos exercitos
gando contingentes na- dos Estados Unidos, da
zístas e� fascistas e im- Grã-Bretanha, da França
pondo a rendição íncon- e de outros paises alia-
dicionaI. A Força Ex- dos.

.

- Féstas Religiosas
Amanhã terá lugar ern vaggio, padroeira da ca

Guaramírím a coroação pela local, e em Jara-
da imagem de Nossa Se- guá Alto, amanhã, a festa A Delegacia Auxiliar
nhora Imaculada. da S. S. Trindade. de Policia avisa a quem
A essa grande festa interessar que está pro-

religiosa comparecerão cedendo ao emplaca-
as congregações Maria- mento dos veiculos.
nas de São Francisco, Rev 1· S Ias Os automoveis, cami-
Joinville, Jaraguá e Co- ,nhões e motocicletas, de-
rupá. _. verão ser emplacados
São festeiros os snrs. Expansao Economícce até o dia 10 dé junho,

Agostinho V. do Rosario, A revista "Expansão' devendo os interessados
José A. Rosa, José Ma- Econornlca" editada em apresentar o certificado
chado, José Vieira, Drs. Curitiba, peio CeI. Silvio de propriedade, talão do
Livio Moreira e Ernesto van Erven, entrou em imposto municipal e,
Essenfelder. 10' ano de existencia. sendo os proprietarios
Na Santa Missa, ás 10 E uma publicação de mo!oristas profissionais,

horas, pregará o Ilustra- grande utilidade, qUE' se mais a prova do paga
do orador sacro P. Mar- dedica aos intereses do mento da 1. A. P. C. A
cos dos Anjos Reichert, comercio e da índustrla juizo da Delegacia po-
proressor de português do Paraná e, Santa -------------------

no Seminario Coração Catarina.
de Jesus. À colega, os nossos
A cerimonia da coroa- cumprimentos e votos de

ção começa-á às 15 ho- longa existencia.
ras e será paraninfado
pelo sr. Arnaldo M.
Douat e exma. senhora,
CeI. Graciliano Negrei- Acabamos de r�c�ber
ros e exma. senhora, dr.•um. numero da �restlgl?�a
Marcelino Lessa e exma. revls!a a�ronautlca �vlao
senhora, Major Navaro que.e e�ltada no RIO de
Lins e exma. senhora, J�nelro, �nde tem larga
sr. Augusto Cruz Lima dlvulgação. .

e exma. senhora. Lias v�nas r e v I.S ! a s

Casamentos. Hoje a tarde, ôchuenke com a senhorl-. -x-' �ero�a�,tlc�s brasJielr.as,terá lugar o enlace matri- te Herta Harrmann. Hoje e amanhã reali- AVIa0
.

e sem duvl.damontel da senhorira Yvone zar-se-ão em Nereu Ra- aquel� que reune a �a�orLuz, dileta filha do sr. 'Obitos. No registo ci-
mos as festas em home- qua�tldélde. d.e notlcla�Nestor Luz e de dona vil de pessoas naturaes
nagem a N. S. de Cara- recnícas pSlqu�cas, qU�SIEleonor Werner Luz, com

foram inscritos os obitos todas dando lnformações
o dr. Francisco Gottardi, de Emilia e Emilda, ge- as mais recentes do pro-

meas, de dois dias de gresso aeronautico mun-advogado, residente em
idade, filhas de Emilio D t t de dial. Artigos substanclo-Rio do Sul. epar amen o

o
o
ato religioso terá lu- Ropelato. sos escritos por tecnicos

Visita. Recebemos a Estatística aeronauticos de grandegar na matriz, sendo pa- visita do snr. Cid Mau- valor inclusive pelo pro-raninfado por parte da
ricio Stehling, tecnico Pede-nos o diretor do Depara prio diretor da revista onoiva pelos seus dignos de laticinios da firma tamento de' Estalislica, a publi- Brigadeiro do Ar Lycisoprogenitores, 'e por parte Gumz Irmãos Ltda, desta caço da segUinte nota: A. �odrigues, uma das ,do noivo pelo casal Oví-

�"!"!!"����!'II"""'!�����!II!!!!"!'��������,

dio Gottardi e senhora prOaça'nosso VI'SI'tante e'
"Circulando neste mu- dfiguAras mati� mBarc�ln.tes I ii CLI�-IC-A-D-E-O-L-HOS - OUVIDOS - N�JUZ E GARGANTA DO HßOo��ardIhacilia Bucheie

formado pela Escola de f��:fside����h�sdl���: a eronau Ica r�sl eira. �� DR. SADALLÀ AM I N HLaticinios "Candido Tos- díoca, a noticia deque:! !!O ato civil será teste- ,

A
.

M
..

1 d ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS iimunhado por parte da tes", de Juiz de Fora, a gencia umcipa e

Ao •.var9',r•.os :.:. ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA :.iEstado de Minas Geraes. Estatistica fornece íníor-' ....
.

noiva pelo Dr. Adernar
Gratos pela visita. maçãões a respeito de ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS iiLuz e senhora dona Elga estabelecimentos indus- Dia 25 do andante viu ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 iiThieme Luz e por parte passar mais um natalicio ..

..do noivo pelo Dr. Max Aliberto Bartel triais, o Diretor geral do a senhora Delaudína 1.1. • .Joinville _ IIdo Amaral e senhora do- Departamento Estadual Soares esposa do snr.
ne Izoldi Hering do �_ O casal Maria Koehler desmente tal afirmação, Martinho Soares.Bartel-Berroldo Bartei, re- com o esclarecer que H t d tmaral.

"

t on em passou a a a
_ Tambem tera lugar gistou no die 20 do cor- as informações pres a- natalicia da senhora

hoje o matrimonio da se-
rente o nascimento de seu das aos orgãos estatisti Helena Muller, esposanhorita Onilda Müller, fi- primogenito, que tomou o cos são absolutamente do snr. João O. Mulldr,lha da viuva Bernardina nome de Aliberto Bartel. confidenciais". do alto comercio local.

Müller, residente nesta ci- Dia 28 o menino Adol
dade, com o senhor Elí- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: fo Mahfud e a pequenitasierio Si Iveíra, serven tua - :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: Eluíza-Adelia, filhinha

�Yri�� lusriça em Guara- Dr. Alvaro Batalha - �ÉDj[�O �6Id�a��C����n:������-
- Na sala das audlen-

E
- Ainda no dia 28 fazCIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS 'elas serão celebrados ho- anos o snr. Germano

je rnals os seguintes ca- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, dos Santos, proíessor emsarnentos: Artur Greul DOENÇAS DA PÉLE. Rio da Luz, e amanhã,
comía senhoríta Ema ôteí-

_ Eletricidade Médica _ dia 27 o jovem Cilio 'Ni-
nert; Artur Riegem com a colini.
senhorita Amanda Bach- ....,... Dia 31 é a data ani-Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauteriomann; Alcebiades Verbin- versaria da senhorita
nen com a senhorita Hil- Retos Ultra Violetas e Infra Vermelhos Irene Voigt.da Raboch; Roberto Ta- - R. A lOS X - - Tambem a 1". de
vares com a senhorite l . Diretor

.

Médico do Hospital "São José" Maio festejarão seus ani-
Gertrudes Dopke; Arnoldo o versarios os jovens Ma-
Drews com a senhorita �!..�.�.?: :.��.��.??.� � ���.:.��:.� �?.�.� río Mahfud e WigandoLi I ia Sasse e Leopoldo ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Erzinger .

Dr. Wal�emiro Mazureehen
�.I. 1>1 SAUI)&;

Rua Mal. Floriano' n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico

,

- Electro-cauterização
- Raios Intra-verrrielhos e azuis,

A
. - 'II

" Vlao
�

- Delegacia Aux. de Policia
Emplacamento de VeícuJos

derá ser feita a vistoria.
As bicicletas deverão

ser registadas até 30 de
junho, devendo ser apre
sentado o certificado de
propriedade e talão do
imposto.
Jaraguá do Sul, 22 de

Maio de 1945.

COMPRA-SE
UM APARELHO DE

Radio-receptor
Ofértas á Rodolfo Reinert

jARAGuÁ DO SUL

r Clinico �e OI�os. Ouui�os. nariz. fiBrlantB I
I

Dr. Arnainio Tavares

IProfessor Cotedrutico de Biofogia do fostittuto de Educação �e .FlorianópolisEx·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

I
Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do 'Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU S1;'A. CATARINA

C I u be A i m o r é
2a.Convocação

De ordem da Diretoria e de acordo com § 10•
do art. 20• dos Estatutos, convoco

�

os snrs, socios
pera a Assembléia Geral Ordlnaria, afim de ,eleger
a nova Diretoria, para o dia 29 do corrente as 20
horas em sua sede social.

.

ARTUR OSCAR MEISTER
,

Secretário
/ '�

Prisioneiros nazistas Duma aldeia Belga
........................_ _ ------.

"Virgem Espectcltdnde"
dá elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada),

-

c:,r>-ßÄ� ylRGt;'
. '.

ESPECIALIDADE
O ideal para cosinha, lavanderia e lavadeira .

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


