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acaba de se verificar
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nos Estados Unidos. Um
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�.� pilotado pelo Tenente

Geraldo Foes, mais um

sub-oficial e tres sargen

tos, todos brasileiros,
despencou-se contra o

solo, morrendo todos os

tripulantes.POLITICI\
vantagem politica, apre
sentando uma' situação
fiticia, pois não conse

guirão os 10.000 eleito
res para seu registo.
Deus queira, que to

dos esses divergentes
brasileiros, tenham em

mira somente o bem do
Brasil.

REVISTA
SEMANAL

Vão se reunir na Ale

manha, os srs. Churchil
Trumann e Stalin, afim
de resolverem diversos

Uma verdadeira praga
de partidos está surgin
do por esse Brasil afóra.
Os dois grandes parti.

dos nacionais, o P.S.D.,
que conta com a: maio

ria das forças eleitorais

do paiz, poís, tem a seu

lado as situações esta

duais. Segue-se a União
Democratica Nacional,
.formada das oposições
de toda a especie,
.que conseguiumeternum Estão sendo formados

só saco, mas que não os díretorios dos parti-
tem homogeniedade. dos em Santa Catarina.

Depois vem o Partido O P.S.D. já o formou

Comunista, de Luiz Car- em quasi todos os .muní

los Prestes, com inspira- cipios, tendo assim to

ção russa, fazendo suas mado a dianteira na qua

armas, as mesmas usa- líficaçãoteleítoral e con

das pelos soviets, o mar tando, na maioria dos

telo e o cutelo, É, não casos com elementos de

há duvida, antí-crístão. valor.
O ambiente de respeito Dutra, desde a moci dade datura. Tanto quanto S. do Estado, nessa amanhã

Agora está também A U. D. N. procura
e de acatamento dentro do academtca até á idade Excia., pela experiencia que se avtstnha, quando

fundado o Partido De- consolidar-se, o que se- qual se está avolumando provetd em que se encon- de longos anos de trabe- as luzes da vitoria já as

mocratico Cristão, que rá um tanto dificil. o prestigio da candídatu- tra, tem conservado a re- lho, de observação das cendem no horizonte, a-

pretende, reunir todos O sr. CeI. Arístíliano ra do general Gaspar Du- tilinea conduta de aurentí- necessidades do Brasil e, nunciando á Humanidade'

os cristãos, sendo assim, Ramos já está tocando rra á futura presidencia da co patriota, consagrando notadamente, pela sua fé a nove éra de paz - e de

contrario ao comunista. reunir em Joinville e o Republica comprova, com á Patria todas as suas e- ardente no destino lumi- felecidade. A candidatura

A nosso ver, está fada- sr. Adolfo Konderj está eloquente slgníflcação, não nergías consrrunva, o seu noso que lhe està reser- Gaspar Dutra representa

do a empolgar grande para chegar. '
só o acerto da escolha, idealismo mais puro, a vado, soube organleer es- um lndlce seguro de or

parte do povo brasileiro Emquahto isso, diz-se
mas tambern, e principal- melhor vontade de bem te Exercito que se co- dem, de trabalho e de pro

que, digamos de passa- que o sr. Aristides Lar- mente, atesta o gréo ele- servi-Ia. Exclusivamente briam de glorias nos cem- gresso. Assim o está

gem é essencialmente gura, ex-prefeito de Jo- vado de educação civica nessas honrosas creden-- pos de batalha da Europa, compreendendo o, Brasil

contrarie às ideologias inville, voltará a residir do nosso povo, cioso em ciais é que se deve en- do mesmo modo sobram- em todas as suas latínr

anti-cristãs e importadas naquela cidade, passan-
poder dar, nesre .mom.ento contrar as razões de pre- lhe virtudes para ser o des.

do extrangeiro. do a orientar o Partido- d.e tamanho sentido .hlsto- ferencia pela sua candi-- condutor seguro da nau

Ainda temos o Partido Trabalhista ou o Demo- rICO, o tesremunh mcon- -_,...:��--------

Trabalhista, que procura crata Cristão I fundivel do seu arnor á

congregar as classes Em Lagun�, foi funda- Patria e do s�u interes�e
trabalhadoras, o que va- do o diretorio do Parti- pelo futur? fehs do Br�sIl
Ie dizer, terà relativa do .Comunísta, que tem

Sem re�elo �e �Iaudlcar.
força eleitoral. como presidente o dite-

numa aflrrnetlva Impo_nde; .

Fecham a raia uma tor de um colégio. rada, pode-se concluir a

duzia de partidos, que Como vemos, está fi-
luz das espontâneas e en-

são apenas ensaios índí-. cando interessante a sí-
ruslastícas rnanlfestações ,

víduaís, ou querem tirar tuação.
que se sucedem em todo

o Brasil que nenhum ho-
mem publico, tanto quan
to o ilustre titular da pes
ta da guerra, lograria des

pertar tão marcante apoio,
tão esstnaleda confiança
dos seus concidaçãos pa
ra o exercicio da supre
ma rnagistratura. Escolhi-
do o seu nome a mar-

Cr$ 400,00 gern de qualquer conluio

politico, inspiraram-se as

forças que o indicaram aos

sufragios da Nação nos

mais elevados proposltos
de bem servl-la acudindo

aos seus anseios de or

dern, de trabalho, de pro

gresso. E Que o general

Está embarcando em os braves que tombaram-

N a p o I e s, Todos os mortos bra-

de retorno á Patria um síleíros sepultados em

escalão composto de outros locais foram trans-

5.000 homens da F .E.B., feridos para o cemiterio

aos quais, de acordo com de Pistola, onde ficaram

as possibilidades de sepultados �o oficiais,
transporte, seguir-se-hão sendo 8 aviadores e 423

os demais componentes praças, num total de '"

da gloriosa expedição. 443 corpos.
Ficarão na Itália 14

soldados e 2 oficiais que
terão a missão de zelar

pelo cemiterio de Pistoia
onde estão inhumados

Candidalura

PELO ESTADO
_

O sindicato dos empregados de comercio

de Florianopolis, dirigiram um memorial à Asso

ciação Comercial, pedindo um justo aumento de

salaríos.
'

A tabela proposta é a seguinte:
Salário mínimo . . . . . . . . .

Salários atuais,
a partir de Cr$ 300,00 até Cr$ 500,00

aumento de 40%
de mais de Çr$ 500,00 até Cr$ 1.000,00

aumento de 35%
de mais de Cr$ 1.000,00 até Cr$ 1.500,00

aumento de 30%
de mais de Cr$ 1,500,00 até Cr$ 2.000,00

aumento de 25%
de mais de Cr$ 2.000,00

aumento de 20%

I

'assuntos relacionados

com a paz mundial e a

sorte dos paizes venci

dos.

A Comissão designada
pelo Governo do Estado

para apurar a respon
sabilidade dos lutuosos
acontecimentos do' dia 3
de março do corrente

ano, nos quais perdeu a

vida o bacharelando De
mocrito Souza Filho, a

caba de encerrar a sua

tareia. Em longo relato

rio, a referida Comissão

que é constituida -pelos
snrs, desembargadores
Felisberto Pereira e Dir

ceu Borges, Procurador

do Estado, concluiu pe-

Desastre

de aviação

la�mpossibiFdade de a

purar a responsabilida
de da pohcía Estadual

nos sangrentos e dolo

rosos acontecimentos,

Realizaram-se ante-
hontem as eleições para
o Parlamento Inglez.
As ultimas no t i c i a s

dão conta da vitoria dos

conservadores, aos quais
pertence o primeiro mi
nistro Churchil. O pri
meiro lugar coube aos

trabalhistas.

Vilo'riosa

Novo

Governo

Civis japoneses na

Ilha de Okinawa,

situada a seiscentos

quilometros do ter

rítorío Japones, lêm

os avisos do novo

Governo Militar nor

te-americano.

(Serviço de Infor

mações do Hemis

fério)

•

I

�udas Frutíferas e
Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros, Kaklseíros, Macieiras,
Iaboricabeiras, etc.-Iêoselras, Dahlies, Camélias,

Coníferas, Palmeíras., etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá•
•

rI

I ORQUIDEARIO CATARINENSE

CORUPÁ Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orquideas e CJaotéas .

.

PEÇAM CA 1siooo ILUSTRADO

�
�

"BAILE DAS VALSAS"

Promovido pela Mocidade Jaraguaense
realizar-se-á no próximo sábado, dia 14 -do

corrente, no salão Buhr, um grande baile

intitulado "Baile das Valsas", dedicado res

peitosamente aos "veteranos de salão" co

mo recordação dos belos tempos do seu

passado.
O repertório musical para a noite, cons

tará em sua maioria, de lindas valsas vie

nenses, sendo o salão, para maior realce,
caprichosamente ornamentado a carater.

A brilhante noitada dançante serà aní

mada. pelo afinado "Jazz Cacique" estando

a reserva de mesas aberta a partir de

quarta-feira, no salão Buhr.
Para maior destaque da festa, solicita

se encarecidamente às Senhoras e Senhori

tas, traje de baile e aos Cavalheiros e Mo

ços traje escuro, não sendo. entretanto obrí

gatorío.
As senhoritas presentes, será oferecido

como lembrança, um fino presente, entregue
mediante sorteio a ser 'realizado durante o

baile.
A Comissão

Presos os
Pelo sr. Ten. Delegado

de Policia de São Fran

cisco foram presos os

qüarro indeviduos que na

ladrões
semana passada assalta

ram o escritório da Em-

preza de Transportes Fren
zel e do Bar Rodoviario.

I Prof. Aleixo Delagiustina
milia o sr. Professor Alei

xo Delagiustina, Diretor

do Grupo Escolar de

Brusque.

Em visita. a seu sogro,
sr. Eugenio Nicolini, a

cha-se nesta cidade, acorn
panhado de s�a exma. Ia-

.

Importante Estabelecimento de

ARBORIOULTURA E FLORIOULTURA

deste Município, precisa de um

APRENDIZ
que tenha boa educação.

Informações na redação deste jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em 1633 o padre Ca- Sul desapareceu. no abriam caminho atra-
lancha escre,veu de um Em 1942 quando os ja- vez de espessas selvas,
mosteiro peruano o se- poneses saquearam a ri- tendo descoberto então
guinte: ."Na região da qneza das Índias Orien- coisas muito surpreenLoja existe uma 'arvore tais, 90%" dos suprimen - dentes. Uma dessas foi
da febre", cuja casca re- tos mundiais de quinina, a noticia de que a chin-
duzida a pó e adminis- foram perdidos para o chona não era a unica EDITAL N· 1850 de
trada sob a forma de po- mundo ocidental. Para fonte do quinino. A cas
ção, cura as febres; ex is- enfrentar essa dificulda- ca de uma pequena ar
tem exemplos maravilho- dé" médica, os aliados fo- vore, «Remijia Peduncu
sos desse fato em Lima. ram ebrigados a se vol- lata» que crescia livre-
A "árvore da fébre" do tarem mais uma vez, para mente na cordilheira 0-- Ele, brasileiro, solteiro, Iapadre era a chinchona, a America do Sul. riental dos Nlldes Colem- vrador, nascido em Iarafonte do quinino. No en- As mais famosas plan- bianos, fornecia até 3% guà do Sul, domiciliado etanto a casca da chincho- tacões de arvores de cis- de sulfato de quina pra- residente rieste distrito no

na selvagem. da- America 'chona existiam IJO Perú ticamenté. puro. lugar Nereu Ramos, sendo Sul continha apenas e na Bolívia, mas a reti- Outra Importante des-I do filho legitimo dos laa de 2 a 3% dessa droga rada de muita quantida- c�b�rta foi que uma es- vradores Jacob Becker epoderosa, ao passo que de de ca'3ca havia destrui- peCle que se supunha ra- Bertha Becker.
as plantas novas e acli- do algumas das melho' es ra, a «cinchona Pitayell- Ela brasileira solteira lamatadas nas Indjas Oci- regiões produtoras da sis», com olIla pr.odução vrado.ra, nqsci'da em Jara- Troca-se eontra carro De uma moça que se
dentais Holandezas em Bolivia e as florestas de sulfato de qUIna de guá do Sul domiciliada e

de quatro rodas l(we po- ja datilografa e que te-
1845 foram desenvolvidas existentes no Peru eram 3%, crescia abundante

' rem forte. Informação na nha pratica de corres-
de maneira a' prodooir demasiadamente remotas tanto no sul da Colom·- A COMERCIAL LTDA. pondencia e escritura·
6% de droga. Em mea- para serem atingidas pe- bia como no Equador. mas delas foram conside- ção mercantil. para en-
dos do século XIX os los grupos de trabalha- Variedades da árvore radas como de baixa pro- sinar a profissão acima,plantadores holandeses dores encarregados da padrão de 'qmnIna, a dução, mas certas

espe-,
residente neste distrito no a uma das filhas do pro-de Java haviam domida- colheita. Começou em «Cinchona Pfficinalis» cies locais, particular- ILigar Estrada Itapocú Han- prietario da firma.

do.o �rosso do comercio resultado. o trabalho nli.l's era abundante nas flores mente a
. Chinchona Pu sa, sendo filha legitima' Ofertas por carta de

da ch1l1chona e o nego- provincias setentrionais na ta� examinadas pelos bo- bescens" demonstrarm-se dos lavradores Jorge En- proprio punho para o
cio de "quina" ou "cas- Colombia tânieos e pelos explora- surpreendentemente ricas gelmann e de Maria Lehn- snr. Saturnino Rosa em
carilla" da Amer"!ca do Os col�tores do q1Jini- dores de quinino. Algu- em quinino. nert Engelmann. Guaramirim - Mun. Join-

O principal merecimen ville.
to pelQ exito do progra-

E para que chegue ao co-

ma de chinchona para o nhecimento a todos, 'mandei
esforço de guerra das passar o presente "ditaI que ------------------

Nações Unid as cabe aos será publicado' pela Impren
Laboratorios de Pesqui- sa e em cartório onde será

zas, 6sta ':>elecido em Bo- atixado dUl ante 15 dias. Si

gotá, La Paz, Lima e Qui- alguem souber de algum im

to, não muito distantes pedimento acuse o para os

das fontes de produção tins legaes.
da casca. ARTUR MÜLLER-Olicial

r®Y@)®Y@)®Y@)@Y@)®Y@)@Y@)®Y®®Y®®r®@Y@)�@r@)®@
� Tosse, Asma, Bron�uite, Rouquidão, Resfriados e �
I TODAS Ali l'IIOlLlESTIlAS DO ßPHftflHO ftl8PIRHlORIÓ. !®.
(®

Encontram alivio imediato com o uso do �
(@ Incompapavel @j

I. !!!!�!�!1L����!!��!��1��!� I ��m�an��l!������j��! I�iran�a
@) I /. @ A Comercial Ltda.
2t®�@).@@).@�@.i.®®;.®�@J@@J@@M®@).@®;.®@)t fARAO,uA DO SUL

Japonezadas .iII.

Quando os Japoneses I sua índisposlção de lutar florescer, a restaute cres
receberam a noticia da até o "ultimo homem". A cerá para se tornar uma
rendição da Alemanha a Agencia Domei declarou árvore gigantesca que; à
radio de Toquio fez uma que "esse fenomeno pode sua sombra, protegerá o
declaração perfeitamente ser explicado apenas por mundo inteiro contra o
óbvia: "É agora certo que certa diferença funderneu- sol causticante, o vento
o Japão lutará" por seus entre a filosofia ocidental violento e as tempestades.
objetivos de guerra numa e a orientação a respeito "Essa árvore protegerábase independente". da morte e o horror, pois o mundo com seu deli ca-
A reação ao colapso de somente nesta guerra da do arnor, Prometemos is

seu parceiro no "eixo" foi Grande Asia Oriental, sou- so com firme confiança
curíosarnenre rnixta. Hou- bemos de tão numerosos ás almas dos dois gran
ve algumas violentas re- casos em que nossos oft- des lideres que vivem
crlminações contra a Ale. ciais e soldados lutaram agora no ceu",
manha por não ter lutado literalmente até o ultimo O mundo inteiro conhe
até o fim, mas houve tarn- homem ..." Essa declara- ce perfeitamente o tipo de
bem elogios ao "Fuehrer ção é verdadeira até certo proteção que o Japão dls
Hítlher". ponto, mas têm havido pense. Não tem o menor
Numa tentativa de Ii- casos de rendição japone-I desejo de experimentar o

berrar-se do espectro so- za na China, nas Flllpí- seu "delicado arnor" -

brenatural de sua relação nas e rnals recentemente a mais brutal menifesta
no Eixo, agore totalmente na Blrrnania. ção que o mundo jamais
despido de prestigio, o Um comentarista japo· conheceu ...
Japão apresentou a se- nês lamentou profunda- ,--------

guínte rorturosa explica- mente que Deus, mais uma

ção: "A rendição da Ale- vez tenha abandonado a
manha é uma flagrante Alemanha e concedido no

trensgressão do pacto vemente a vitoria a Grã
tripartite (Alemanha-Japão Bretanha". Em seguida,
-ltalia) pois a Alemanha numa explosã?, final de
não notificou o Japão an- elegancía floral, a Domei
tes de sua capitulação. numa sua irradiação com
Assim sendo, o Japão en- parou o pacto do "eixo"
contra-se agora completa- das tres nações à "rres
mente livre do pacto de sementes de justica que
aliança do "eixo". foram espalhadas por to-
A Alemanha após sua do o mundo". Embora

derrota, foi acusada por duas tenham morrido a�

compramos em

qua I qu e r

quantidade

Engenho Hau ja.

conHA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E gUIAIS

ßFECÇÕES DO

C3URO CABELUDO.
TÖNICO_$.AP-I!-ÄR
POR EXCEL(NCIA

arvore da fébre

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados'

PRECISA-SE

,Uma moça para servi
ços domesticos - Paga
se bem. -- Informações
à rua Mal. Deodoro,
na Clinica Dentaria de
A SCHULZ. lxe;

,

556-Walter ôtelnker, brasileiro requer transf. ímpos
to bícíclera vendida à Walter Krauser. Como requer.
555- Pedro Bucfoi, brasileiro requer transf. imposto
de alfaitaria vendida á Calixto Mafezolli,. estrada Ira-
pocusinho. Como requer. c

554-0. HarnacO, brasileiro requer transferencia im
posto de um automovel adquirido de Alfredo Stahl.
Idem idem.
553-Patricia Braz, brasileiro requer transferencia im
posto de terreno adquirido de Mercedes Tritini Nico
luzzi, com área de 62.500 mt2. sito a estrada lrapo
cu-Hansa. Idem idem idem.
552- Ludovico Pinter, brasileiro requer transferencia
�mposto de terreno vendido' á Leopoldo Mathias, com
area de 118.500 mt2. sito a estrada' Rib. Alice. Idem.
551- José Gadotti, bresilelro requer transferencia im
posto de terreno vendido à Deodoro Coelho Vieira
com área de 710 mt2. sito a estrada Nova Retorcida:
Idem idem.
550-Patricia Braz, brasileira requer transferencia im
posto de terreno vendido ii Mercedes Tríntini Nico-' ,

luzzi, com área de 1.170 mt2. sito a estrada lranocu-
Hansa. Idem idem idem.

t'"

548-Carlos Nass, brasileiro requer transferencia im
posto de uma bicicleta vendida á Willi Kopp Idem.
562-Linda Bosoni, brasileira. requer licença pera
mandar colocar uma placa em frente de seu estabe
lecimento a rua José Bonifacio, com os seguintes di
zeres «Linda Bosoni cabeleira ondulação permanen
te. Idem idem idem.
565-Frida E Bodemberg, brasileira requer rransf.
imposto terreno vendido á E. Borchardt, com 25.750
mt2. sito a estrada Rib. Aurora. Idem idem idem.
564-Walter A. Saraiva, brasileiro requer licença pa
ra construir uma casa de alvenaria de tijolos a es-
trada Itapocusinho; digo a estrada Francisco de Pau
la. Idem.
566-Fabrica de Fumos Centenários Ltda. requer li
cença pera construir uma instalação sanitária, nos
fundos de sua propriedade a rua Angelo Piazera de
acôrdo com o código de construção orn vigôr. Idem.
565-Teodoro Reeder, brasileiro requer licença pàra
construir uma cerca de sarrafos no alínhamenro em

e/propriedade a 9ua Preso E. Pessoa. Idem idem.
567-Bruno Nahnke, brasileiro requer transferencia
imposto de um aurornovel adquirido de Adolfo Ernen
doerfer, bem como a quota de gazolina, de 40 li-
tros. 'Idem idem idem. 25-5-45.

- continua -

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do I

° Distrito
da Comarca T araguá do Sul.
E�tado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece·
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para
casai-Se:

EDITAL N° 1848 de
bO-6-45.

Germano Stricker e Alma
ôrrelow

Ele, brasileiro, solteiro, o
perario, natural deste dis
trito, domiciliado e resi
dente na cidade de Join-
ville, sendo filho legitimo
dos lavradores Germano
Stricker e de Alvlna ôchel
mann Stricker.
Ela, brasileira, solteira,
domestica, natural deste
distrito, domiciliada e re

sidente neste distrito, á
Estrada Nova, sendo fi
lha legitima dos

,
lavrado

res Willi Trrelow e de A
na Blcidarn.

EDITAL N" 1849 de

5-7-45.
ôtevan Viral e Regina

ôtraub.

Ele, solteiro, fundidor Yo
goslevo, domiciliado em
São Paulo, e residente em

Vila Prudente, sendo filho
legitimo de Josif Vitai e

Katarina Vital.
Ela, brasileira, solteira, do
mestica, nacida neste dis
trito, domiciliada e resi
dente no mesmos, no lu
gar Garibaldi, sendo filha
legitima de losé ôrraub e

de Suzana' Carachuc
ôtraub.

�

I
ATENÇAO! -,

A CASA IERICO 8RUHNS,\

por motivo de uma reforma em sua loja,
está procedendo uma liquidação total de

I25 de Abril a 50 de Iulho deste ano.

!!!!!!!!!n!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verdadeira Queima... I

Preços verdadeiramente baixos:....d
Anuncias'?

publique-osnesta folha

5-6-45.
Ervino Becker e Elia

Engelmann.

Precisa-seAranha

3x3

Vende-se
Um terreno com 106

morgos distante 3 kilo
metros da . estação de
Jaraguá do Sul, com 5
mil pés de café e muitas
outras plantações, e pro
prio para força de agua.
Preço de ocasião.
Tratar com

João Kanzler Snr

3-5 Ribeirão do Molha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Morto.
e...

Oklnawva

Soldados norte-ame
ricanos, na ilha de

Okinawa, são aqui
vistos procedendo a

identificação de fu
zileires navais mor

tos durante a bata
lha. - (Foto do
Serviço d Informa
ções do Hemisfério)

Coisas da ordem
nazista

A S í F I 'L rs
i: UMA DOIINÇA .RAvf..IMA
MUITO PlEftleOIlA PARA A FA

MlUA • ..A_ A _çA. COMO

UM 110.. AUXIUAR NO TRATA

"ENTODa..: ._ND. P1..A.m..o
U •• o

mrJIlIIJI!lnslJ;liJ!1
A afl'1U... APIIIIDIENTA 110.

INÚ"_ P'OIIIIMA" TAl. CO"O:

IIIEU..ATI....

IESCR6FU1.A8
I!8PINHAa

FfnuLAa

ÚLC.IIIIAII

I:CZEMAa

P'lDtIDAa

DAftTIIII08

MANCHAa

.. EUIIIl DE NOGUEIRA"
CONHIECIDO HÁ •• ANO. '

YI:NDE__ ... TODA "ART!! ,

o Santo Padre

EDITORA CORREIO DO POVO LIMITADA

Convocação

São convocados os sociôs quotistas desta

empreza para uma assembléia no dia 21
do corrente às 14 horas, na séde da ad

ministração' (Escritorio da "A Comercial

Ltda."), nesta cidade, para resolver sobre:

a) balancete do 1° semestre
,/

b) alteração de contratos
c) assuntos diversos

.

A assembleia resolverá com a presença
minima de 2 (dois) socios.

Jaraguá do Sul, 3 de Julho de 1945

Artur Müller - Diretor
Leopoldo Reiner - Diretor comercial

•

'aos mananos
Da exortacão feita pelo Santo Padre aos Congro

gados·Marianos, destacamos, sob o titulo

"O Congregado-Soldado da Igreja"

4x2

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER 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

t emedios

COI11Fre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o Sl"U tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

felicj�o�e
fortura e

Riqueza!

TORNE os seus

artigos conheci
dos atravéz o

ANUNCIO.

SILVEIRA PEIXOTO
(Autor de "Meus irmãos, homens livres")

Dadas as dificuldades dinamarqueses, 16.000 lu-

que, no momento, ofere- xemburgueses, 15.000 gre-
o seguinte trecho:

cem uma realização assim, gos e 6.000 noruegueses. O Congregado-Soldado da Igreja
relaciona ao numero e á Mostram esses dados Vós vos comprometes- do ministerio dos secerde

localização dos expatria- ao que chegava o grande tes a defender a Igreja de tes catolicos com sua as

dos europeus, em conse- potencial humano que os Jesus Cristo. A Igreja o sistencia e apoio, perse

quencia. hitleristas empre g a V a m sabe e conta convosco, guindo a imoralidade pu-
Todavia, as presunções compulsoriamente pera como pelo passado colo- blica, com metodos por

a esse respeito formula- seu esforço de guerra, se- cou suas esperanaças nas vezes singulares, mas sem

das pelas Nações Unidas, ja nas usinas belícas, se- gerações de Congregados pre energicos e eficazes;
e referentes às areas inva- ja no cultivo dos campos. que vos precederam. E a não raro até com a espa
didas e não invadida pelo Tarnbem por eles se sua confiança nunca foi da, nos confins da
bando de Hitler, calculam evidencia que, líbertlcídas enganada: os vossos an- Cristandade, pela defesa
em 9 milhões o numero dos mais miseráveis, os tepassados nobrementevos da civilização, com So-

daqueles que o nazismo sequazes do fuehrer não abriram e traçaram o ca- bieski, Carlos de Lorena,
escorraçou de suas terras. se contentavam em pilhar minho. Em todas as lutas Eugenio de Sabota, e ren-
Desse total, em confor- os paizes que invadiam, contra o contagio e a ti- tos outros chefes, todos _------------------------------------

midade com as presunções mas iam além pera colo- rania dos erros e pela pro- Congregados, como o E M J O I N V I L L E
a que estou aludindo, ... car os seus suditos sob teção da Europa cristã, as eram tambem centenas e

8.600.000 devem atualmen- a mals tremenda escrevi- Congregações Marianas centenas de seus soldados.
te encontrar-se, na Ale- dão. combateram na linha de Mas por que buscar

manha, ne Austria, na lté- Igualmente por aí se frente, com a palavra, com exemplos no passado,
lia, na luguslavia, ne Fin- pode ter uma idéia do que li pena, com a imprensa, quando, meSIlJO nos nos

landia, na Hungria e na sena o mundo, �aso hou- na controversia, na pole- sos tempos, e não em

Rumania. vessem do. dornlneuo as -mlca, na apologia; com a uma só Nação, milhares e

Avalie-se que, dos que forças famigeradas da Ia- ação sustentando a. cora- milhares de heroicos Con
se acham dentro das fron- mig.erada "nova ordem" gern 'dos fleís, socorrendo gregados combateram e

feiras germanicas 2.450.000 nazista. os confessores da fé, co- sucumbiram, aclamando e _,-======-"'-!"""=-=-=-='
=="""""...,.,,""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''!!!!!!!�

são poloneses, 2.13t.00tJ laborado no arduo e odia- invocando a Cristo-Rei?

são franceses, 1.850.000 _--------------------------- _. Nós confiemos que sa-

russos, 745.000 checos, O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A bereis conservar digna-
600.000 italianos, 552000 mente o peso de tão glo-
belgas, 491.000 iuguslavos lOMBRIGUEIRA MINANCOD,A riosa herança. Queremos
308.000 holandeses, 21.000 p mesmo afirmar que o mo-

delo de Catolico, qual a

Congregação Mariana des
de a sua origem se em

penhou em plasme, jamais
talves correspondeu tanto

as necessidades e contin

genelas de cada epoce co

rno agora, e que talvez
nenhum ternpo o exigiu
tão insistentemente como

o nosso.
Quer-eis tudo íssoj

Ide à Casa' Loterica
que é ali na Rua
Marechal Floriano Anunciem neste da Com. e Ind.

Peixoto, 58 e compre
- J O I N V I L L E -

Semanario GERMANO STEIN S/A
lá um bilhete da Lo· JOINVILLE

:e!;��!t�::�f;.Oluta �p'�t�tM mR'��b-;��� . 9_4._A_. 4X_1_.
--------- � 05 O lI. Hll> Ru, ��,���lEl�:��, ISS Armando Lenz! e Senhora

�
Oficina Autorizada ««FORD:»> Jacob Emmendoerier e Senhora

Y; 'Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
� Combustivel e Accessorios. Participam o noivado de seus filhos

�.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias. CELlA CELITA E VICTOR BERNARDES

� Carvão e Lenha para Gasogênio

� Si v_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
•

Para, anuncios ii ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
PREFIRA � que será atendido por habeis profissionais em mecânica,

�
este jornal. �

,

e elétromecânica
11

.._----_�IflW3i(mWiW3i(m� )!V.$li3�-���

Fique
Rico

Oomprando um bilhete da Loteria

Federal na Oasa Loterica à rua Mare

chal Floriano Peixoto n. 58, onde se

pagará todos os premios inferiores a

Cr$ 20.000,00, logo apoz a eonfirmação.

oo�oooooooooooooooooooooo�oooooooooo

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

����������,-�������

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii
�! DR. SADALLA AMIN li
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
g ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii

�! «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS H
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 g

II - ..Joi ...ville - II

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Prátos deliciósos e nutritivos
- Só com as-

Massas AIimenticias

CELlA CELITA E
VICTOR BERNARDES

- Noivos -

Pomeranos, 1 de Julho de 1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

G��o���alel'
.

{ AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ib!rama, Itoupava, ::realizar-se-há um grar.\de festival no pateo do

( Jaraguá do Sul, President,e Getulio, Rio do Testo e RodeIo
.

GRUPO ESCOLAR ��l ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
..

I 'DIVINA PR.OVIDENCIA" ��:.l:. Depositos com -juros- d disposição-(sem lirnire) retirada livre (2% ..

. A disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
:: c-om retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 ° • •• 5% ••Dep. inicial Cr$50.000,00 cjrerlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 4%

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

.
'::

•• mjavlso prévio de 30 dias 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. ..

..
Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses .para retirada.

::1Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-
:: radas semanais sern eviso até Cr$ 1.000,00 b].
.. Dep. Iimilados·(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 2.000,00 cruzeíros sernanaís sern avlso .... 5 1/2'/.�

.�:.Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. ínlclal- cr$ 50.000,00 comA COMISSÃO ..

retiradas sern avíso até 2.000,00 cruzeíros semanais. . . . . . 6'/...

.

1 :: Faz todas as operações bancarias, corno sela".,: cobranças, descontos. •

_

Edital
.. . . rc��;�i�"d�=p;;'l �I!l �:�;�d;;:�����;:i�]��e:��:{��::7:;' ;�c';A�

! IDe ordem do sr. Prefeito MUnICIpal ficam j1VI- :: :: •• �.�� �..�� +.:��� :� ::-::-::(X)
. ,..

..
• •................................•..•..........................................................

,......,..���c:.u
sados a todos os inreressados pelas sepulturas, tu- �� Ave. Getulio Vargas . 350 �i �...,_.._._,, _
mulos, carneiros, rnausoléos, louças, cruzes ou qua- H Telefone N' 39 - C. Postal, 19 i!

G °t- p.
.

d Idros do cemitério, interditado da ôéde do distrito de �� JARAGU4 DO SUL �� ®í@ ®t'@ @Y@) @Y@ at as rana asCorupà, situado entre a Igreja e o predio da tnten-jj] . H
de 8 a 120 baixosdencia, pera no prazo de noventa dias, contados i1 Estado de Santa Catrama 11 Cure seus males e poupedesta data, providenciarem' as suas remoções pare o H ASSINATURA ANUAL H seu bom dinheiro com-atual cem.itério.' I. • • H e-s 25 OO!� prando naTerminado o prazo acrma refendo, a intendeu- ii I

ii

f
·

N
ela procederá a respetíva remoção pera o osserlo H DIR. RESPONSAVEL H a rm a c I a o vacomum.

Cumpra-se II A R TU R M Ü t L ER II de ROBERTO M. HORSTPrefeitura Municipal de Iaragué do, Sul, em 15 :: ::
de Junho de 1945. ii Mario Ta�:r::d�RC. Mello ii

Ct;;e�f.�'e�?frf.�f�ose f:;::��itma li ß c:;:rc�r ltda. ii
- i.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::l)oooo�oooooooooooooo�oooooooooooooooooooo

� Adolt Herrn. Schultze �
00, MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00

_ 00
00 INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: 00
00 Dormitorios 00m:<1 Salas. de Iantar m:<1t::::6::S Copas t::::6::S
00 Escritarios 00
00 Moveis rusticos e outros. 00
m MOVEIS AVULSQS COMO: ;® Cadeiras

m:<1t::::6::S Poltronas tixas e giratorias t::::6::S
00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos, outros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substite 00m:<1 indo as Caixas Registradoras du m:<1

� elevado custo.--------- 00
00 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 73 00
00 Jaragu.á do Sul Sta. Catarina;;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO
ra:;;:�::��
t

·

�

i IRGO I
, ,

...... ._

4a. pagíaa

em beneficio do. mesmo estabelecimento

Constará de varios divertimentos publicos como:

Tômbola, Leilão, etc. - Churrasco,
Bebidas, Cafés, Doces, etc.

Pelo comparecimento de todos, muito agradece

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

BANDONEONS
HARM ONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e .Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

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

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4 =----------,
I

@,;@ ®;...® @,;@ @).@

Caixa Postal, 39 - Linha S. Francisco - ôra. Catarina

• CAL •

STOOK PERMANENTE DE

SOHULZ' & OlA. LTDA.

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

. ßceito ReDresentH�ões em ijualquer RaDiO
DÂ-®E R.EFER.:litN «c][A",,®

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

Edi.tal'
De ordem do sr. Prefeito Municipal,

conhecimento dos ínteressados que, não
levo ao

se tendo
preenchi
prefeitura,·

I IE . 11- 1L m d] illl illl de acorco com o edital de 1 de Junho do correnteFROOUTO O f\ Ir Im te § lL «J) e § § (UL ano, acha-sé aberta a i�scri�ão pelo prazo de 30lU.
_ dlas, pare candidatos nao diplomados.� TI Al t

o Al tr<1Jl � I"d] A1t1l\� Os exames a que estão sujeitos, serão feitos, ll1hll1Ul§ Jrli21 �e \U(QU1�cm�\Ulu) I ]F E:R :R A\. R I A\.
ne Capital do Estado, .no Departamento das Muni-

I·
«: t1l\§ f'" ih1 TITt"mdJJ t1l\� � c..

I
Fabricação de Ferramentas Agricolas: cipal�dad.es, conforme cI�cu!ar n. 39 do mesmo, em\lIr\UI �llJl 11 @\U}U) U)o .fi1o. obedlencia 80 decreto-lei n. 2.4 t 6.CAIXA POSTAL, 11 SeGAS R.OTATIVAS PARA ARADOS ôecreterle'tda Prefeitura Municipal de IaraguéJARAGUA DO SUr... Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 do Sul, 1 de Julho de 1945.SANTA CATARINA � Jose Pereira LimaJ A R A G U Á

Secretario, padrão M--

---dO --dO "'O .......mn n m:<1�m:<1s:a:!��WWm:<1m:<1rálm:<1000000��OOOOOO��_ �. e �. a t::::6::S�t::::6::St::::6::S�����t::::6::S
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GORREIO DO_P-O-V_O ----;-
�-

�J�ar�aguá do Sul, 7.de Julho de 1945
éJ!:t. P«5�U"'----_

--------------------------��-

Emprêsa Sul,Brasileira deEletricidade S A D · .. • · .. · ·········· .. ··•····· ..
··········· .. ·····

: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::D

.

Matriz: .JOINVILLE

• • ]i-OAN·cõ·iNÕÕSTRiifc·ÕMER·cio·-õii··CATARINAS/A.!!
(Sob Administração do Governo Federal) ii

Fundado em 23 de fevereiro de 1935 H

••••
::

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii

FR� A ••ssa .ns'l.nr. :lltlGUIIRa ii DEPENDEHCIAS EM:
RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii

••••I••S III ES•••II � �� �[�:;::nga�á AGENCIA: Jaraguá Ido,Sul
.

!!

Uma linha comp�eta de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa !! Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ,H
(li rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos ii �:��1�has End. Telegrefíco "INeO"·

73
::

2 MOTO�ES marca GRAMME, de 97, HP, 470 rotações por minuto ii ����i��: __ � rm�ali;:.... P'IosTtaAI, r1Ao-tTelefone, ii
220 Volts, 50 ciclos.

..

lVMn.\. a ill), lfLJ

!! Curitiba Faz todas as operacões bancarias no Palz. como ccbremees, descontos.
ii

••••R'Jc.UAG aR' _...al�&A
!! Curitibanos emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. i!

�� 1'Am;!!t�Vi21 w:re m�g!VftV ii Florianopolis passes. etc•• aceitando
documentos e valores em custodia, mediante !!

li Gaspar
,taxas modicas. ::

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas, ii lbirama Abona em C/Correntes os seguintes juros: ii

"
' conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA. ii lndaial A Disposição, sem aviso, com retiradas -Iívres

ii

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP. ii Jitupora..n�a S I pare qualquer importantia 2% ��

.servindo até 50 metros de profundidade.
ii aragua o u

Com Av'lso de 50 dlas e retiradas livres H

Aril-nCOJ(11)§ IE�pil-rTIt"I1l\§ 1I'\lc1]rc1] l1l\ �c1]r 11 j����i�l� de e-s 1.000,00 . 30;0 H

lL <& ll�lL 1l�\UI J1Y@ @ \UI 1l@ ii Laguna Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,00 ii

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS I �� kf!t�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 !j
ARANDELAS.

.

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

MATERIAL EltÉTRICO em geral para instalações de luz e
�� Piratuba . Com Aviso de 100 dias 5% !!

_
força de qualquer capacidade.

ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% ii

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a: nualquer
ii �i� ��J����o Com Aviso de 120 dias 5 1/260%10' ii

.

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses
°0 l�

pedIdo de instalação de luz e força. I S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

SACOS I �'a/6aquim A econom ia é a 'Base da prosperidade H
Tijucas Deposite as suas economias no

ii

Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. !!

VU1!dUeSl�raanga HOft4ft10: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas =:i=:i
Aos sábados das 9 às 11 horas

1:1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Decreto n. 68
DE PAPEL

POSIÇÃO PARA DOR

MIR

Entrega á' administração do Instituto Brasileiro de

Geografia e Esratlstíce, á Agencia Municipal de Es

tatistica e põe á disposição do mesmo o AGENTE

e os AI.IXILIARES de Estatistica

vende-se na

TlP AVÉNIDA

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

FRACOS E AN�MICOS I

O Prefeito Municipal, de Iaragué do Sul, na

conformidade do disposto no artigo 12, item III, do

decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de abril de 1939, e

considerando o estabelecido no. "Convenio Nacio

nal de Esreristlca Municlpal". assinado neste Estado

a 28 de maio de 1942, e ratificado por esre Gover

no pelo Decreto-lei municipal n. 101, de 18 de se-

tembro de 1942, DECRETA:

Art. 1'--É entregue á admlnlsrração do insti

tuto Brasileiro de Geografie e Estatitisca, a Agência
Municipal de Estatistica.

Art. 2.-Passa á disposição do citado Instituto

o Agente Municipal de Estetlstica, de acordo com o

que estabelece a letra H - clausula 11 do Convenio

acima referido.
Art. 3-0s auxiliares da Agencia Municipal de

Estatistica continuarão a ter função na referida Ägen:
cia, pelo prazo que for necessario, até posterior ma

nífesração 'do Instituto Brasileiro de Geografia e Es

tatísrlce sobre o aproveitamento dos mesmos.

Art. 4-Todo o material permanente existente

na Agencia centínuaré na mesma, como emprestimo,

até que o já citado Instituto esteja em condições de

supri-Ia com o material de sua propriedade.
Art. 5�Este Decreto enrraré em vígor ,HO dia

1 de Julho proximo, revogadas as disposições em

contrario.
Prefeitura Munlcipal de Iaragué do Sul, em 26

de Junho de 1945.

Ass) Ten. LEONIDAS C. HERBSTER
Prefeito Municipal

ESTOFARIA "CRUZEI,RO"
) 11Ip••".

To....
Re.friado. '

Bronquite.
Elcrofulo••

.,.

Conval.scença.
VINHO CREOSOTADO

.ri!: UM GERADOR DE SAúDL

o Preseito do Dia

•

I
Muitos individuos, por

força do hábito, só conse-'

guern dormir com as per
nas e o corpo encolhidos.

..

Mas, em tal posição, fi

cam comprimidos o pul
mão e o diafragma, difi

cultando a respiração, bem
como a circulação do san

gue nos membros. São
êsse alguns dos motivos

por que várias pessoas

acordam, de manhã, com

a impressão de cansaço
sentida antes de' dormir.

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveís 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 P�zo POSSIVEL.
----

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

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

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00
'

00

,IILOTHAR SONENNHOHLE
00 - Rua Marechal Deodaro

da Fonseca N_ 84 - 00

00 JAHI1AGUA DO SUL
SANTA �ATARINA 00

00
00

00
o=�=�==��=========��=�=�����========� 00

00 II NovO SORTIMENTO 'II 00

� lf Casacos para Senhoras Casacos e Pulowers de lã lf;
� lf S d C' 'I" .

w

zes lf (ultima moda) e as e asem I ras zes

w

JI G
(artigos finos) ,

w

zes Capas de abardine
ó

w:s

� (das melhores)
Ternos Feitos II �

00 II Bicicletas e peças/ em geral Material Eletrico em Geral n 00

� fi Radios (das melhores marcas]
n ;

.

00
n Acumuladores. Oficina Mecânica fi 00

w ll �
A W

�
v����"....,�._._._..-..-.-"....,_..".-.-"....,,,....,

__,_..._..._.._.-...._.._.-..._,,-..-..._.._,,-..-..._........__v l::::8:::S

00 TUDO POR P.REÇ@S VA\NTAJO§O§ jE BARATI§§IMOS 00

'00'
00

OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Chocolate e Pralneés

das melhores fábricas do

país sempre a venda na

Casa
Habitue-se a dormir

neO' I
com o corpo distendido,

K para o organismo apro

veite conveniencemente as

Oine Buhr horas de sono. SNES
defronte o

t920 - 25 anos-

JJlUNlBI(()) e JJ1UlIHI(())

t945

2 meses para a comemoração do 25 aniversario

de fundação da

- Casa AntonioTobias -
.......

Nestes 2 meses, concede-se grandes
abatilnentos,

a quem fizer suas compras a dinheiro

nesta casa

r
CASA ANI0NIO :1OBIAS, R. Presidente'

Epitacio Pessoa, 652· - Jaraguá do Sul

....................................
�-_

..

\

��nh·or iI! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha também em

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

Sobremesa deliciosa?
. PUDIM MEDEIROS!Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47

•
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CORREIO DO POVO
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ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL SABADO, 7 DB Julho DB 1945 N. 1.282- STl\ CATARINA

Crônica da
Semana

NOTICIAS LOCAIS
Registo Civil. No
cartorio do registo civil
foram inscritos os seguin
tes nascimentos: Celso, f.
de Antero Dias; Adrezza,
f. de Joaquim Catarina,
Norival, f. de Agenor Ro
dolfo, Mario, f. de José
Fernandes, Ilio, f. de Leo
poldo Neitzel, Osni João
f. de Constantino Gascho,
Silvia, f. de Bruno Be
cker, Valerio, f. de João
Lucio da Costa.
No mesmo cartorio fo

rarn inscritos os .obíros de
Afonso João Klein, de 30
anos de idade, residente
á estrada Irapocú; Alvine
RadoU, 49 anos, casada
com Guilherme RadoU re
sidente em Jaraguasi�ho.
Hoje será realisado o

casamento da senhorita
Aliba Blank com o senhor
Helmuth Patsch.
Aniversarios: Hoje
fazem anos os snr. Anto
nio Pedri, funclonario mu

nicipal, Inácio Tomazelli
e o jovem Glaeyr da Sil
va; amanhã faz anos o sr.
Alberto Mafezzollí, resi
dente em Corupä.
Dia 9 faz anos a sra. Inês
Mafezzollí, esposa do sr
Julio Mafezzolli, comer
ciante nesta praça e a .se
nhorita Zailde Silva.
No dia 10 o jovem, Sa

mir Matter e a -senhora
Edwiges Spengler, espo
sa I do sr. Guilherme
Spengler; no dia 11 o sr,
Pedro Klein Filho, comer
ciante em Gueramírlrn, a
senhora Augusta Sohn,
esposa do sr. Paulo Sohn
e o sr. José Lindolfo Bor
ges, proprietario da Far
macia Jaraguá.
No dia 13 o sr. Roberto
Marquardt, sr. Erol Funke
e o sr. Procopio Pereira
Lima Ir. comerciante. I
Noivados: Com a se
nhoríta Paulina Rubini
dileta filha do sr. Vlrgílío
Rubini e dona Emilia
Piazera Rubini contratou
casamento o sr, Faustino
Girola. ,

.

Com a senhoríte Cella
Calíta Lenzi, filha do sr.

Augusto Lenzi, residente

garotos que daqui a vin
te anos representarão a
inais forte materia hu
mana da Europa. Quan
do a infancia de quase
todo o continente euro

peu se acha dizimada,
em consequência dos
massacres nas estradas
de viagens longinqua� ...------- -------..---...
através do mundo, da O W Id

·

M hsubnutrição e do raquí- r. a emlro azurec entismo, e tambem da po-
litica alemã de transíor- �AIA BI SA'I)Imá-la em reserva de
plasma sanguineo para

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
as forças nazistas, a Ale Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
manha se encontra em - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
posição de formar uma - Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização
geração forte, que so- I - Raios Infra-vermelhos e azuis. Ifreu apenas os efeitos .-------.;
de um ano de guerra. A .. _
íníancía da Bélgica,

Fran-I
------------..

���I��1:n8�é��I�n��t:g� ClinDiCar_deAOrl�OS, inOUiUoidOSy'a"OvriZa' refiHsruontHpaises está 'envelhecida
_nos seus primeiros anos.

Documentos em poder

I
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

dos aliados revelaram
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. '

que a Alemanha, antes Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro,
da derrota, desenvolvia Ex·lnterno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

planos para uma tercei-
, ra guerra mundial. Para I

formado pela faculdade de Medidna da

evitar essa catastrofe,
Universidade do Rio de Janeiro

aconselhou-se a destrui- BL U ME NAU STA. CATARINA
ção .completa do Estado
Maior germaníco, cere
bro de todas as guerras
provocadas pela Alema
nha. Do Q G. de Mont
gomery, na Alemanha,
um correspondente da
United Press anunciou
um plano aliado para ex

terminio do Estado Maior
alemão, dividindo os
seus membros em pe
quenos grupos e levan
do-os-para o exílío, O
marechal Montgomery
ch=gou a declarar que
foram "esses militares
prussianos que conspi
raram para a primeira
guerra mundial e inicia
ram preparativos da se

gunda conflagração".
As revelações feitas

pelo Departamento de
Estado norte-americano,
sobre os preparativos
alemães para a penetra
ção econômica nos pai
ses da América do Sul
e em outras partes do
mundo, enquanto a Ale
manha estiver ocupada

A propaganda atravéz

o anuncio é muito mais

eficiente do que se jul
ga.

Durante a guerra de
39-45, tudo foi feito na
Alemanha para salvar a
infancia ,e agora aconte
ce que os médicos alia
dos, encarregados da po
pulação alemã, revelam
o estado fantastico dos

PERDEU-SE
UM

PNEU ••

para caminhão, usado, completo com aro

e roda, ésta de côr marron-avermelhado,
3.2x6

GRATIFICA-SE R'EM
A QUEM ENCONTROU OU DER QUAL
QUER INFORMAÇÃO A RESPEITO

À FIRMA

w. Weege & Cía, Ltda.
Rio Cerro

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

,OU NESTA REDAÇÃO,

em Pommeranos, contra
tou cesernenro o sr. 'Vi
ctor Emmendoerfer, do
comercio desta praça. SACOS'

DE PAPEL
vende-se na

TlP AVENIDA

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

E

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convocados os senhores asso

ciados para a Assembleia Geral exrraordinarle á ser
realizada no día 27 do corrente ás 10 horas da ma
nhã, na sede da Cooperativa, a rua Duque de Ca
xias s/n., em Corúpa, afim de tratarem doe seguintes
assuntos:

_ a) Dissolução e liquidação da Sociedade.
b) Assuntos Correlatos.

Contando com o pontual comparecimentõ de to
dos os associados, antecipadamente agradece.

A Diretoria

ALFAIATE

3X1

PRECISA-SE na "Altaiatària Elite" em Caçador
Paga-.se Cr$. 85 por paletó de trente costurada.
Mais mtorrnações na TIPOGRAfIA AVENIDA.

Jaraguá do Sul

pelas forças das Nações desapareceria grande
Unidas, levaram certos 'parte da sua vitalidade
circulos a fazer um estu- belicosa. Esse método a
do dos esforços alemães Alemanha aplicou dras
após-guerra passada. Es- ticamente em todos os
se estudo justifica plena- paises ocupados, redu
mente as precauções zindo por meio de cam
aliadas e a adoção de panhas sístematicas as
medidas drásticas para populações oprimidas em
impedir que a Alemanha sua violenta guerra' bio
provoque uma terceira logica.
guerra mundial. Para se evitar a ter-
Na primeira guerra glo- ceira tentativa de con

bal foi redigido e posto quista do mundo, por
e!ll. execução no Mi�is- parte dos alemães, os
térío da Guerra do Reich aliados deverão seguir
um _pla�o para. a explo- uma politica rigida I e

raçao sístemátíca dos re- sem concessões, para
cursos dos paises ocu- que não possa haver
pados, tanto no que di- possibilidade de ressur
zia respeito à mão de I gimento da besta militar
obra como às materias na Germania.
primas.
Cientistas aliados reco- Observador Inleraliado

mendaram, contudo, um

método mais eficiente,
ou seja o de aceitar, co
rno imposição da derro
ta, um rebaixamento do
padrão de vida do povo
germanico, com o que

o Preceito
da Dia

VERÄO E SÊDE
Quando faz calor, eli

mina-se grande quantida
de de água do organismo. '

i O corpo perde, assim, al
guns litros dägua, diária-

. mente. E por isso que, no
verão, o idividuo sente
muito mais sêde do "que
no inverno.
Procure atender ás ne

cessidades do organismo,
bebendo muito mais á
gua no verão do. que no
inverno. ;-SNES. •

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
Reios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-R.AIOS x-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
NUNCR EXISTIU IGURL

........................_I..� _ _II..----.

'-t-.\\Í\O VIRCI:.J �DA �(.;Ar
O�WETZEt INDUSTRIAl.
JOINVIlLE

O SABÃO

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

"Virgem Especiclldcde"•

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez

(Marca Registrada) sr>-ßÃ� ylF(CfAt•••
'ESPECIALIDADE

\
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