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sileíros,

I balho e incrementando

a produção industrial e

agricola, tornou Santa
Catarina umgrande abas
tecedor dos centros con-

sumidores do paiz, mi-
norando em outros Esta-

dos da federação, a sí- Chegou ao Rio o prí- longe da Patria tanto a

tuação da falta de pro- meiro escalão da Força dignificaram numa luta

dutos que tanta apreen- Expedicionaria Brasíleí- árdua, cheia das mais

são causava ao governo ra e a estas horas mui- violentas e traiçoeiras

federal. tos dos "pracinhas" es- armas que o genio da

Patriota dos mais des- tão a caminho dos lares guerra inventou para. o

tacados, dá o seu decí- para estreitar entre seus exterminio do genero

dido apoio a todos os braços, os entes queri humano.

atos cívicos, quer partam dos que aqui ficaram a Eles não foram lutar

dos meios oficiais ou do orar pela vitoria da cau- pela vingança, foram ba

proprio povo. ,sa que tão abnegada- ter-se pela liberdade,

São do ilustre homem mente souberam vencer. como bem o disse um

publico as palavras de I Nunca se viu tanto e de seus condutores. E lu

saudação que hoje pu- tão justo entusiasmo no taram valentemente.

blicamos e escritas es- Brasil. E o fizeram com he

pecialmente para este O povo acorre de to- roísmo, concientes da

j�rnal, no numero espe- dos os recantos para co- sua responsabilidade e

cíal de homenagem aos brir de flores os que da missão dp que esta-

expedicionarios.
vam encarregados pelo

1_- I
seu povo e guiados pe-

"Monte Castelo, Cas- estranhas, o sono tran-
los seus chefes.

telnuovo, Montese, quilo da gloria. .

São dignos da tradí-

ficarão na História Mi- Souberam honrar o

litar do Brasil. Sãomar nome do seu torrão

cos deíínídores da bra- natal e dignificar a es

vura da sua gente. Sim- pecie humana.
bolo do seu entranha-

do, amor da liberdade.
Saudemos com calor

Entre os que Iinca- os que retornam e con

ram esses marcos e
servemos eternamen

edificaram esses sim- te no nosso respeito

bolos sagrados estíve- e na nossa admiração

ram 52 filhos de Jara- os nomes dos bravos

guá. E deles tres dor- que tombaram pelo

mem em terras frias e Brasil. Nereu Ramos"

CAIXA POSTAL, 19 Diretor:

DR. NEREU RAMOS Os "pracinhas"
voltando

Scrlv.e
Expedicionarios

--------0--------

As classes conservadoras do municipio

solídarísam-se ás homenagens que o Brasil

presta a seus denodados soldados, que voltam

da Italia cobertos de glorias.
Soldados que fomos da retaguarda nessa

campanha pela redenção do mundo, que de

sejamos livre e digno de ser vívido, bem ava

líamos que a tarefa dos bravos expediciona

rios foi. bem mais ardua do que a nossa, pois

jo�aram suas proprias vidas.

Hoje, aos que regressam com a vitoria,

as nossas saudações e, aos que tombaram, o

eterno reconhecimento.

Como chefe do execu
tivo eatarrnense o snr.

Dr. NereuRamos foi um
dos que mais contribui-

ram para a vitória .das

Nações Aliadas.

Zelando pela paz in

terna, garantindo o tra-

Gumercindo da Silva, filho de
Juvenal da Silva; falecido em

combale

Antonio C. Ferreira, filho do fa
lecido Major Julio Ferreira 'e de
d. Paula Ferreira, tombado em

combate

João lapella, filho de
'

Bortolo

lapella e de Rosalia lapella,
morto em combate

TOMBARAM no campo da luta em defeza destrutiveis do valor e da força das armas do

da liberdade e, sagraram-sé heróis no Brasil, ajunta-se Monte Castello, epopéa máxima

Altar da Pátria para exemplo á posterioridade. da bravura do soldado brasileiro, frente a Irerite

Gumercindo da Silva, João Zapella, Antonio ao terrivel inimigo nazista, numa afirmativa ao

Carlos Ferreira e Harry Hadlich, deixaram um mundo contemporâneo, dos fastos heroicos do

dia os seus lares, num adeus sentido aos seus Paraguai.

entes queridos, atendendo ao apêlo da Pátria- E quem proferir Monte Castello, não esque

Mãi no chamamento de, "às armas". E partiram cerá, por certo, os nomes de Gumercindo da

confiantes, cheios de fé, concientes do dever Silva, João Zapella, Antonio Carlos Ferreira E'

cívico, alheios ao destino, extranhos à glória, Harry Hadlich.

animados de lutar e vencer.
NOR campos da Itália repousam, os seus

Eram parcelas integrantes da Força Expe- despojos, mas Deus que é bom e justo ouviu as

dicionaria e, hoje, mortos, integram a soma suas súplicas no canto de guerra que os emba

infinita das glórias do Exercito Brasileiro, ali- lou até à hora derradeira ...

cerçadas na bravura dos herois passados. Forma- #I'.

rão eles uma constelação nova para os céus da �or mim. terras que eu percorra,

terra que os viu nascer, cintilando na recorda-
Nao permlie Deus qU�lIeu morra,

ção de todos quanto os conheceram. como um
Sem que volte par� Ia .•.

facho de luz na senda do civismo. E êles voltaram, voltaram nas dobras do

Por êl�s, justo é o orgulho de Jaraguá do "Auri-vêrde pendão" que, vitorioso e coberto de

Sul, e, sincero o, entusiasmo de todos os. que glorias, num destile garboso. foi desfraldado ao

nessa mesma gleba lhes cultuam a memoria e d brí 't I
'

B
.

cantam a sua bravura. Morreram gloriosamente sop.ro � risa, na. capLa. do rasII,. na tarde

em defeza da Paz, a mais sublime aspiração dos alvíçarelra de dezoito de Julho de míl novecen

povos civilizados, levando para a eternidade o tos e quarenta e cinco.

sublime trofé� dos seus ideai�. .

Jaraguá 25/7/45.
Nas paginas da nossa hístoría, ao lado de

'

Tuiutí, Aval, Itororó, e, tantos outros marcos in-
ARQUIMEDES DANTAS

Ministro �H 6uerro

General Eurico Gaspar .outra

Na hora gloriosa que

passamos não podemos
esquecer um nome que
soube se impor ao publi
co pelo seu carater im

poluto, firmesa de deci

são e elevado patríotís
mo, o do general Eurí

co Gaspar Dutra, Minis

tro da 'Guerra.
Éra em princípio con

trario a entrada do pai s

estão

cional fama, do herois

mo com que [ustamente
se tem em conta o nos

so glorioso Exercito.

Voltam cobertos de

glorías os que retornam

a Patria e, os que lá fi

caram no cemiterio de

Pistoia, cada vês mais os

veneramos como parte
integrante da nossa vida.

O "Correio do 'Povo",
sempre brasileiro e ca-'

da vês com mais fé na

grandesa da nossa terra,
saúda os "pracinhas" que
voltam ao lar e reveren

cia, com uma profunda
saudade, os que tomba

ram por tão grande cau·

sa.

WOLFßfiNß WEEßE

, Presidente' da Associação
Comercial e Industrial

.

na guerra, mas quando
ela nos foi imposta pelo
ataque do inimigo, não

poupou esforços para

organisar a heroíca For

ça Expedicionaria Bra

sileira, e, equipando-a
igual as demais que lu

tavam pela vitoria da li

berdade, deu ao mundo

uma prova do'que é ca

paz o Exercito Nacional,
cujos "pracinhas" re

gressam a Patria cheios

de gloriaS.
Solldarisando-se com

a homenagem que pres
tamos a FEB, o ilustre

militar endereçou ao nos

so diretor o telegrama
seguinte:

ARTUR MULLER
Diretor (orreio c/o Povo

. Jaraguá

I Rio 21-7-45. Da granc/e e

maravilhosa. vitoria obtic/a pe

la heroica Força Expec/iciona-
ria Brasileira, uma boa parte
cabe a esse progressista mu

nicipio que contribuiu com

52 c/os seus filhos e c/eixou

tres bràvos tombac/os no

campo c/e batalha.

Em nome c/o Exercito, etre

véz c/o seu jornal, ,sauc/o O

povo e cumprimento aFetuo

samente as familias c/e cujos
lares sairam os c/enoc/ados e

vc:loro�os -expeclicionarios.
(a) EURICO DUTRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II"S CORREIO DO POVO

M:lnisterio da Gue.ra
5'. Região Militar 16' o. Recrutamento
J.A. Militar de Jaraguá do Sul
INSP. DE SAUDE DA CLASSE DE 1925

Leva-se ao conhecimento dos interessados, queBebidas, Café, Doces, Etc. os alistados da classe 1925, deverão apresentar-se
______--'-,

•
de 1 de Setembro a 51 de Outubro do corrente
ano, no 13' Batalhão de Caçadores, em Joínvílle,
afim de serem submetidos a primeira inspeção dé
saude.

•

Prátos d�liciósos e nutritivos
- Só com as-

Massas AIimenticias
da Com. e Ind.

GERMANO STEIN S/A
JOmVILLE

.94·A.

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
HARMONIOS-PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e Jazz-Bands

CORDAS, PALHETA� MÉTODOS
Peeam preços ao Representante:

PAU LO KO88 - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 39 - Linha 8. Francisco - ôra. Catarina

Bar Rodoviario
'Praça Tenente Leonidas C. Herbster

Ponto de partida e chegada do onibus

Jaraguá do Sul
Santa Catarina

Jaraguá do Sul, 23 de julho de 1945.

ARTUR MÜLLER
Visto: Secretario da J. A. Militar

LEONIDAS HERBSTER
Preso J. A. Militar

Edital'
�W3i(m��lil��� .. '".

D d d p' feit M
..

I f'
.e or em o sr. re el o umcipar, icem aVI-

e sados a todos os interessados pelas sepulturas, tu-
., .....---------------�.

AS mulos, carneiros, rnausoléos, louças, cruzes ou qua-

Adros do cemiterio, interditado da Séde do distrito deGaitas Pianadas I Corupà, situado entre a Igreja e o predio da ínten-

R dencia, '�ara 110 prazo de noventa dias, contadosEA desta data, providenciarem as suas remoções para o

L atual cemitério.
, Terminado o prazo acima referido, a íntenden-.É a loja onde vossa senhoria encontrará cia procederá a respetiva remoção pera o ossario

comum.

Cumpra-se
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 15

de Junho de 1945.

CARLOS TOSSINI .

4x1

presentes pare todos os fins

Intendente distrital
Jose Pereira Limá

Secretário

� I! n h o r ii!' Sua. compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha ta rnbem emsua casa o Açúcar de Baunilha e' os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.
Produtos da ICeM. 5A. Blumenau

Alameda Rio Branco - Caixa Postal, 47 Sobremesa deliciosa? .; ,PUDIM MEDEIROS!·

Indústpia de Lacticínios � Fábpica de Banha
Capnes e seus depivados

.

a

hnpcrtcçõc.. e Exportação
,Compra ,e venda de produtos coloniais

Negócio de Secos e Molhados
Ferros e artigos para construção
Vidraças - de todos os tamanhos

Casemiras
·Sedas
Brins

Algodões
Bijouterias
Etc., Etc.

elA. LTDA.

Completo sortimenio �e:

End. Telegráfico: "WEEGE" -. Telefone- 76

JARAGUA' DO SU L
Santa Catari na

·Brasil-·

compras,
dê preferencia aos produtos

garantidos eom a M A R C A

,MAAcA

� Rt:GI$lRAOA.

. Nas

-
\

..

suas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Se houve -días de lágrimas, de apreensões e

de tristezas, há tambem dias de alegria. Deus não.

deixou sem despacho. os nossos pedidos, as sú

pücas de tantas mães

piedosas.
A Pátria chamou seus

Iílhos ás armas, os esco

lheu na Ilor da mocída
de - os que eram maís
bem coníormados, os

que tinham mais perfei
ta saude - üs preparou
equipou e os enviou pa
ra o. cenário. da morte,
Mas os acompanhou

com seus votos e' üs as

sistiu com todas as pro
teções que estão. dentro.
das possíhílídades huma
nas.

Esses filhos a honra
ram com sua bravura e

.sua correta "perloman-
ce". J

Agora voltam. Voltam
da guerra e voltam víto
ríosos,

Pois então. a alegria é completa e sem sombras.

Recebam as nossas Ilores, nossos abraços, e da

Pátria os agradecímentos.
E todos, reconhecendo a especial proteção de

Deus, executemos no socêgo da paz, üs propósitos
e promessas que formulamos nos sobresaltos da

guerra. Saibamos pela vida moral e cristã, mere

cer e conservar estes almejados írutos da paz.

t PIO FREITAS

Bispo. de Joinvílíe

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

__C_a_ix_a_P_o_s_ta_I,_1_9 F�U�N�D�A�D��O�=E�M��1�91�9� !� N. 39

SABADO, 28 DE Julho DE 194�
-----------------------------------------------�----------------------------------

General de Divisão iolidi1ril!dadl! da Liga
,

�ascarenhas de Morais
-

dO·,Dentre os vultos de rnaís destaqu.e en;t todos os I! I!fl!lí1 ßilelODül
tempos e em todas as fases da historia militar do.

B_rasil, podemos agora
. citar o. nome do. invicto.
General Mascarenhas de
Morais, heroíco coman

danté da Força Expedi
cíonaría Brasileira, que
operou gloríosamentenos
cãmpos de batalha da
peninsula italiana.
Primeiro. comandante

da primeira Força Bra
sileira que co m bat e u

alem-mar, revelou-se o.

ilustre general, um che
fe á altura da missão.

que lhe roí confiada.
Querido. e respeitado.

por todos os seus co

mandados, credor do. re
conhecimento de todos
brasíleíros, a Pátria lhe

consagra agora o. título,
o.maís legitimo. de "heroe
nacional". Neste número

cómemoratívo. poís, do.
"Correío do. Povo", não.

podia faltar esta homenagem que é ao. mesmo. tempo
um preito. de gratidão. à quem soube levar à vitória

os nossos valentes pracinhas.
.

-

Nota da Semana
Segunda-feira ultima, Instalou-se em -Ioínville

o. Partido. Trabalhista, sob a orientação do. snr.

Aristides Largura. Para esse fim, a cidade ama

nheceu trabalhada, cüm ínumeros cartazes prega
dos aos postes das vias publicas. Segundo. algu
mas üpiniões reservadas, acredita-se que nas fi

leiras da novel agremiação. partidária, serão. rece

bidüs tüdüs üs elementüs ex-integralistas, encapa

düs, assim, cüm esse nüme. Tambem sümüs da

mesma üpiniãü. Os antigüs partidáriüs do. sr. Pli

niü Salgado., pürque aihda se mantêm no. mesmo.

fügü sagrado. de antes do. 'golpe de 37, prücuram
entrar no. cenariü püliticü do. mümentü, süb qual
quer disfarce, cümü que prelibandü uma vingança
daquela bem apreciada rasteira do. sr. Getulio.

Vargas. Aqui, no. nosso. Estado., ele füi uma fürça
apreciável. E ainda estão. bem vivüs, na lembran

ça de tüdüs aqueles dias, .cheiüs de luta entre a

situação., então. düminante, e üs camisas verdes,
numa cünquista d� prestigio. na üpiniãü pública
lücal. que, afinal, füi vencida pelüs afilhadüs do.

sr. Pliniü Salgado.. Hüje, e natural püstüs füra da '

lei, o. aparecimento. do. comunismo., que justiça se

lhes faça, é ideülügia muitissimü peiür, na sua

essencia düutrinaria, do. que, a pregada na sua

vasta literatura, pelüs sms. Pliniü Salgado., Miguel
Real, Gustavo. Barrüsü e üutrüs, essa gente tem

.

ganas para aparecer em publico., süb vestes vá

rias/ para cümbatê-Iü ferüzmente. O sr. Aristides

Largura, autürizadü pür fürças superiüres do. Pais.

para criar, entre nós, o. Partido. Trabalhista, tal

vez cünte cüm o. apüio. düs seus antigüs cülegas,
para fazer um sucesso. no. nüssü Estado.. Entre

tanto., üs primeirüs cümbates já vão. surgindo á

sua frente, daqueles que füram eA são inimigüs
fidagaes da sua ideolügia antiga, Esse partido, no.

seu nascedoiro, aparece com essa desconfiança
na opinião publica.'O interessante, alem disso, ' é

ainda a afirmação. dos seus mentores, de que esse

partido. apoiara a candidatura do general Gaspar
Dutra, sem compromissos futurüs para a questão
da sucessão. governamental do. nosso Estado.. Esse

gesto seu está merecendo certas extranhesas do.

nosso meio pülitico, e cüm certas razões, si e

certo. que o. sr. Aristides Largura está autorizado.

pelo ilustre militar para a criação., no Estado.

desse partido. Duas fo.rças que se chocam na

questão. governamental catarinense, mas se aliam

com possiveis fürças poderosas, na sucessão do

sr. Getulio. Vargas Co.isas interessantes da pülitica ..

João de Barros
, I

I ORQUIDEARIO CATARINENSE

CORUpA Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel,· das Secções de:

Orf/Ul'deas e Caotéas

PEÇAM CA 1ALoao ILUSTR.ADO
..........................................r

STl\., CATARINA N. 1.284

volta ,-•

Ilmo, Snr. Artur Müller,
M.D. Diretor do "Correio
do. Povo",

----��------------

Cabo Afonso Klein, filho.
de Antünio Klein e de
düna Elena Binder Klein.
Füi voluntariü.

Sanatorio S. Vicente
de Paulo

o Sanatorio S. Vicente
de Paulo. de Campos Jo.r
dão, espeCializados no

tratamento de crianças tu

berculosas, vêm pedir as

pessoas caridosas auxí

lios para o tratamento. c1e
60 crianças tuberculosas

pobres em tratamento e

continuação. das obras do
novo pavilhão de 200 lei
tos que devem ser inau

gurado dentro de um ano.

Qualquer donativo pode
ser enviado diretamenre

para , Campo.s do Jordão,
E. São. Paulo., endereçado
ao referido Sanatorio..

Poucas homena gen s

aos nossos herôís, serão.

tão significativas e dura-
NESTA douras como a do "Cor-

Tive o. conhecimento reio. do. PüNO".

de que o. semanarío 'di- Eis porque, sr. Diretor

rigido por y. S. fará cír- venho expressar-lhe üs

cular, ainda este mês, aplausos e a solidarie

uma edição. especial, de- dade da Liga de Defeza

dicada aos expediciona- Nacional, 'secção de Ja

ríos [araguaenses..
' raguá do Sul, à nobre e

A iniciativa do. seu patriotica atitude do

jornal, é das mais opor- "Correio do Povo".

tunas. E traduz muito Renovo-lhe protestos
bem os sentimentós da de estlâia e consideração
gente de -Iaraguâ para A· y Pereira Oliveira
com àqueles que, nos

r

campos de batalha da
Presidente

Europa, suportando ris
cos inestimaveis, em de- Suprimentos para es
feza da democracia -

perigosamente ameaç�- prisioneiros de guer-da pelas hordas naZI- .

facistas, souberam elevar I' d d
e �����:n�o Pe�ri��e a Ira a,la OS em po er Os novos Hutomoveis conslrui�os este ono nos

��n��:�it ���s ��re:��
dos japoneses-S.I.8. fStH�OS Ußi�os, setaO entregUeS sem Dneus

de sacrificios e vitórias, Washington - A Cruz h I t
cumpremanifestar a seus Vermelha Americana anun. SOUreso en es
integrantes, os louvores, cíou o embarque de uma

o respeito e a admira- carga avaliada em 1.154275

ção de que são credores, dólares, pera os prtsío
do Povo Brasileiro, sem neíros de guerra aliados,
esquecermos de reveren- em poder dos leponeses
ciar a memoria dos que A carga consiste de 1.500

tombaram heroicamente toneladas de suprimentos

pela causa da liberdade inclusive 115.000 pacotes

entre os quais existe um de alimentos remetidos

regular cüntingente de pela Cruz Vermelha Ame

jovens jaraguaenses. ricana; 112.000 da Cruz
Verme:ha Canadense; 3.000
da India e enviada pela
Cruz Vermelha Canaden

se; 184 toneladas de su

primentos medicos e 15
toneladas de utilidades da

Associação. Cristã de Mo

ços e da Organização Na
cional Cdtolica de Söcor-

Sagto. Oswaldo Harger
filho de Henrique Teo
doro. Harger e de dona
Doro.théa Harger.

Edital
Imposto. sobre Tabacos e

derivadüs e sobre Bebi
das alcüülicas

De ordem do sr. Cole

tor, torno. pUblico que
no. cürrente mes arreca

da-se nesta \Co.letoria, o

imposto. acima, referénte
ao. segundo. semestre do
exercicio em curso.

Os contribuintes que
não satisfizerem seus pa

gamentos no. prazo cita

do, poderão saiisfaze-Io

no mez de Agosto com a

multa de 20%.
.

Terminado. os pra7.0S
marcadüs, serão extraidas
as competentes certidões

de dividas, para ter 10-

gar a cobrança executiva.
Cületoria Estadual' de

Jaraguá do Sul, 2 de ju
lho de 1945.

Heleodüro Borges
Escrivão

Wahington - Os novos seus planos a um comité

automoveis construindos de conselho da índustrla.

no decorrer do. presente disse por intcrmedio de

ano, segundo anunciaram seus representantes euro

as autoridades da "War rízedos que havia progra

Production ßoard" norte- medo 800.00,0 pneus para

americana, serão etrnegues os 200.000 carros novos

aos consunídores, sern que deverão ser produzi
pneus sobresalentes. dos esre ano, alem dos

A W. P. B., revelando 20 milhões de pneus já
'estabelecidos para as su

bstituições civís.

roo As necessidades totais

Os supriment05 de so- para o terceiro. trimeslre

corro foram embarcados de 1945 exigirão cerca de

num navjo russo e se 5.347.000 pneus. As auto

destinam a Vladivüstock, ridades da W.P.B. decla

onde 700 to.neladas de su- raram que isso representa

primento.s enviados anter- o.ito por cenlo a mais á

io.rmente estão armazena-/ produção
projetada pela

düs, aguardando os resul- induslria que deparava os

tados das negociações problemas de escassez de

co.m ö governo nipollico, mão de obra.

'afim de serem entregues
aos prisioneiros de guerra
americanos e aliados e

internados civís, no. Ex

tremo. Oriente.

Jüsé Ribeiro, filho de
José Teüdorü Ribeiro e

de dona Maria Rüsa Ri
beiro.

felici�o�e
forturo e

HiquelO I4x4

Quereis tudo iSBO?
Ide à Oasa Loterica

que é ali na Rua
Marechal F lo ri a n o

Peixoto, 58 e compre
lá um bilhett:> da Lo
teria Federal.
Seriedade absoluta

e maxmlO sigilo.

�r1l��-�
Choco.late e Pralneés

das melhores fábricas do

pais sempre a venda 'na

Casa Real
2' Sargento. H a r o. 1 d o

Schneider, filho de Otto
Schneider e düna Lidia
Schneider. Era vüluntario.

defi'onte o Oine Buhr

m;�[;lgí3; YU& 1M
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Publicaçõe�
Relataria do Eanco do Brasil

liada e residente no dis
trito de Guaramirim em
Duas Mamas, filha dos
lavradores João Thoma
zelli e de Rozalía Piàz
Thomazelli.

Edital rr 1851' de
19-7-45

Ervino Behling e Irmã
Reinke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural deste
distrito, domiciliado e re

sidente tambem neste
distrito em Ilha da Fi
gueira, sendo filho legi
timo dos lavradores Gui
lherme Behling e de Au
gusta Grenel Behling.
Ela, brasileira, solteira,
lavradora, nascida em
Blumenau domiciliada e

residente neste distrito
em Ilha da Figueira, sen
do filha legitima dos la
vradores ErReste Reinke
e de Ana Reinke.

C.O N V I T E

•

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, domiciliado e
residente neste distrito, no
lugar Rio Cêrro, sendo fi
lho legitimo dos lavrado
res Ricardo Volkmann eO sr, Dr. David Spe- da amisade entre os de Ana Franz Volkmann.roni, professor de medi- dois' paizes visinhos, co- Ela, brasileira. solteira, docisa da Faculdade de letou em seu importante miciliada e residente nesBuenos Aires, teve a livro, fartamente ilustra- te distrito no- lugar Rio

gentilesa de nos enviar do, uma serie de díscur- Cêrro. sendo filha legiti-exemplar do livro "La sos e conferencias sobre ma dos lavradores QUo Albrecht Alvin Carl
Oonfraternidad Argenti- medicina e a íraternída- Borchardt e de Guilher SeIl e Hertha Krüger.
f;bl:�asileira es Invio- �e;���r��:eo�:i:aa���� mina Borchardt. EIe, bJ'a�ileiro, solteiro,
Uma das maiores in- zes do continente sul- Edital N' 1856 de lavrador, natural de BIu-

dívídualídades da cíen- americano. menau, domiciliado e re-
, 17-7-45. sidente neste distrito emcia medica do país amí- E um grande amigo do

go, laureado com diver- Brasil e, com síncerída- Artur Recke e Clementí- Rio Cêrro, sendo filho
sas condecoracões inter- de, procurou aproximar na Thomazelli legitimo dos lavradores

.

Carlos SeIl e de Emilianacionais, inclusive do cada vês mais as duas Ele, brasileiro, solteiro, Böeder."Cruzeiro do Sul", do nações irmãs. layrador, nascido neste Ela, brasileira, solteira,Brasil, o notavel cultor Gratos pela oferta. distrito, domiciliado e re- lavradora, natural de
sidente neste distrito em Luiz Alves municipio de

_ (lnm�arlhl'a Manl' nnal. rio QO�llrnQ .'�I'ran�a Itapocusinho, filho. dos Itajaí, neste Estado, do-lJu II I� II UII Ull Oll UO II lavradores Dammgas miciliada e residente
Reck Junior e· de Maria neste distrito . em Jara-A\GENTE§ LO€CAIS Schadek. � guá-Alto, sendo filha le-

A. Com.epcial Ltda. Ela, brasileira, .solteira, gitima dos lavradores

.��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�lavradora, nascida em Guilherme Krüger e de I":'!1ARAOUÁ DO SUL Jaraguá do Sul, domici- Ernestina Krüger. ii CLINICA. OB OLHOS _ OUVIDOS _ NA.RIZ E GA.RGA.NTA. DO ii
����Ic=@::::l[�:�=::ç�� E.para que chegueao co� ,II DR. SADALLA AMIN II

�
r

�
nhecimento a todos, mandei :: ii

� passar o presente edital que li CONJUNTO OB A.PARBLHOS MODE�NOS, UNIC? NOS iiA C
·

1 Ltd será publicado pela Impren- ii BSTA.DOS OB SA.NTA. CA.TA.RINA. B PA.RA.NA. iiOmereta a. sa e em cartório onde será ii «RUA. GBRONYMO COBLHO, 42» (A.NTlGO HOTEL WBIS Hafixado dur ante 15 dias, Si H HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4
.

ii

�
ESCRITORIO DE ADVOGACIA, CONTABILIDADE E SERVIÇOS COMERCIAIS EM GERAL

�
alguem souber de algum im- ii

_ .Joinville _ ii.

JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA pedimento acuse o para os ii ii
tins legaes.Rua Marechal IJeodoro da Fonseca - Caixa Postal, 19
ARTUR MÜLLER-Oticial

�i "CiVo! - ��=�r��cl�Cr�!nal�e��!en'âriO' �O@5Y@u:res�.a�.ep@!@o�pe 111;lrF:=b�r'=� S�;=;;=�!M-a(Slie';l�ta�s�,S/iUT�ri:e�m:�ejdae:=I:ra �lli�ll�Contratos - Defezas Fiscais - Cobranças - Naturalizações .., ..,
seu born dinheiro com-

� DeteZ;:c:;:::;!::��::c:::;hi,t.. � F a rmP�a;i; naNo va I ,,�:;:::�:A�:::�::o��:as I� Contabilidade - Abertura de escritas e organização �I de ROBERO M. HORST III Minancora" iii

�
de sociedades, inclusive as anonimas

� III III.. Balanços - Peritagens a qt?e d,ispõe de maifor _.-

E Todas as Boas Farmaeias .,., sor ImeULO

n.
a praça e o e-

l-ii
. m

IIIIníormações sobre Processos Fiscais, Impostos, etc.
rece seus artigos ä II

R d F preços vantajosos. i É um produto dos Laboratorios MINANC0RA m� Paten,:; g:�;;;���tr�a :a��:�i:bric.. � ;:'=.�= t,....:.=::���::..,:_"""'"

�,: Imposto
_ ���I�S�S � Renda

� P A R A P E R IDA 5 I

� Administração de predios e 2J; E C Z E MAS I

cobranças de alugueis I N F L,A M A ç O ES,

� -i���:f:JE���- � � �IC/IIRR: �:�
NUNO!=! EXISTIU IGURL ESPINHAS. ETC

� ���i�tenGia jutliClaria � r®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®!@)®Y®�
� � !@. Tosse, Asma, Bronquite, Ronquidão, Resfriados e �� dlo atd!VOg'atd!O:

� I T�D�SU MOLES'i:':US DO DPßß(lHO KfSPIßßlOßIÓ �
�

Dr, Paulo Medeiros

.� �
Encontram alivio imediato corrr-o uso do

�
" 2J; (@ I n C O m. p a p a v e 1_ @5

>6
COIDltadlor:

� � Pl!ilOföl dI! Hogieo Pl!loll!Oll! �
� Sergio Thomsen . � I.OPm:TOR�L��ISCOMl![ECIDONOBR�SIL I
����Ic=@::::ll��� 2t®@J.®@ü®®Ã®@ü®@ü®@ü®@ü®@ü®@ü®@ü®@ü®@ü®@)t

Por intermedio de sua A situação Economica e

agencia de Joínvílle, o Financeira do Brasil no
snr. J. Marques dos Reis, ano de 1944; as ativida
presidente do Banco do des do Banco no mesmo

Brasil, teve a gentilesa ano; Estatisticas do Bra
de enviar um exemplar sil, do Banco, moneta
do Relatório referente rias e financeiras e das
a 1944, daquele acredi- atividades economicas.
tado estabelecimento. Iremos, nos proximos

O importante doeu- numeros, fazer relato
mento, não só dá canta da mais detalhado de todos
situação do estabeleci- esses assuntos, impor
mento, como detalha as tantes para o conheci
diversas atividades e es- mento do publico e que
tado financeiro do pais. muito recomendam a
Do seu índice destaca- atual administração do

mos as seguintes mate- nosso principal estabe
rias que o livro contem: lecimento bancaria.

Confraternizacãa
,

Ilrgentino-Brasifeira

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

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

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

Recepção aos Expedicionários

Edital N. 1858 de 23-7-45

A Associação Atlética Baependí, com o apôio
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, da
Liga de Defeza Nacional, da Imprensa, de todos
os estabelecimentos escolares, Comércio,. Indús
tria, entidades de classe, esportivas e sociaes do
Municipio, convida o pôvo em geral para � gran
de e festiva recepção em homenagem aos bravos
expedicionários Jaraguaenses que, dentro de
breves dias, chegarão a esta cidade.

Solicita-se, portanto, o máximo entusiasmo
de todos para o maior brilhantismo de tão justa
e merecida festa.

Os snrs. ciclistas, motociclistas e automobi
listas, comparecendo com seus veiculas ornamen

tados, afim de acompanhar o carro dos expedi
cionários, muito terão feito naquêle dia.

A data exáta da chegata dos nossos herói
cos soldados bem como o programa compléto das
homenagens serão anunciados ao pôvo, com a
devida antecedencia, por meio de boletins e do
«Correio do Povo».

Jaraguá do Sul, 26 de Julho de 1945
LUIZ DE SOUZA, Presidente

EDITAL N° 1855 de
15-7-45

Alberto Guilherme Rei
nhaldo Volkmann e Edith

Borchardt

(

glórias.

Bap e Restaupante

fi�nriqu� �Dhn
Sauda os braves Expedicionarios
que voltam à Pátria cobertos de

•
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'Muitos
brasileiros mor-

Homenoçem faos
reram para .que l!lilhões
pudessem VIver livres.

Tivemos a desventura

-

.__,.

de perder alguns dos jo.

E cl B '·1·
vens jaraguaenses que

xpe Icíonoríos rasl elros �n������:�aa ����i�e���
mas o seu sacrificio a

Patria agradecida não

esquecerá.
A sua gloria e os seus

nomes passarão a ser

exemplo de patriotismo
de abnegação de des

preendimento e de bra,

vura para os jaraguaen
ses de amanhã.
Brasileiros! vou fazer

a chamada destes bra

vos: Antonio I Carlos
Ferreira, Gumercindo

Silva e João Zapella.
Não menos valorosos

contrario de fraqueza, I a soberania, não menos

nos proporcionou alento, valoroso se mostrou nas

alma e coração, e se montanhas geladas dos

translormou instantanea- Apeninos sob a neve des

mente na mais tremenda conhecida e o frio íncle

e incomensuravel força mente, e nas planícies
de combate-e revide que do vale do Rio PÓ, co

se poderia imaginar, e mo a dizer aos povos

com ela encetamos a de todo mundo que o

jornada gloriosa, cuja ví- brasileiro não escolhe

toria foi o nosso galar- terreno para lutar, de

dão, mostrando aos nos- sagravou a memoria dos

sos inimigos e ao mun- que sucumbiram vitimas

do a solides de nossa inocentes da sanha e da

formacão moral e mate- ferocidade de um cruel

rial. Éssa transmutação inimigo.
rapída e decisiva foi a Comprovado està por
forca inestimavel que tanto o valor da gente
nos levou á vitoria. brasileira e nunca será

A nossa gloriosa Força demais exaltar-lhe os

Expedicíonaría, provou feitos e os sacrificios.

insofismavelmente o va- Repito neste momento

101' do homem brasileiro, mudando apenas o tem
correspondendo e quiçá po dos verbos, 'algumas

.. frases pronunciadas em

25 de Agosto de 1942 no

comicio de protesto pe
los torpedeamentos que
nos levavam á guerra,

para realce da confian- são os que tiveram a

ca que nunca nos faltou, ventura de sobriver pa

no heroismo, na capaci- ra assistir a complemen

dade e na energia dos tacão da obra cujo con

nossos intrepidos com- curso lhes foi solicitado

batentes. "Compartilha- pela patria.
mos nesta guerra, dos ,Breve tere�os en�re
sacrificios e das glorias nos e�se pugilo de JO:
dos povos livres e nesta vens jaraguaenses �Ubl
hora historica em que Hertel, Jorge Erschlug,

já raiou a alvorada da W i ! I y .
EJ?1mendoerfer,

vitoria, a nossa patria Klem, .R-Ibelro, VaRel� Es'

soberana e imortal, ao tefano Meyer, SchneI�er
som das alvíçaras dos e tantos outros, e l�e

UMA ARMADILHA _:_Um soldado da FEB na Italia clarins dos exercitos Ií- mos recebel-os condíg-

examina uma armadilha no cadaver de um solda- bertadores refulge de- namente.

do, a qual, se não tives�e sido descoberta, pode- ante dos' destroços da Brasileiros.
.

- ria ter causado muitas mortes. (S.I.H.) guerra impiedosa e cruel. Os esforços conJu�a-
Lutamos e disto temos do� de tod3;s as naço�s

interpretados como o fO.,
excedendo a - expectati- ..

t
. unidas realizaram a mar-

d I cOnCl�n?�a, para o. rium- 01' tarefa que até hoje a

ram pelos que desconhe- va
.

aque es que nun�a ío definitívo da llber�a- h íd d lhes coníí-
ciam a fibra e o brio da duvidaram antes coníía.

de e derrotamos as for- umam a e

gente brasileira, C0J?16 r�m ceg�me�te na. auda- ça� totalitarias que nos ou.

sinais de fraqueza e in- Ola, n� íntelígencía, na
ameaçavam a existên- Destes esforços con-

capacidade. capacidade e. em. todas . juntos e c�ntinuados �e-
Já mostramos ao -mun- as virtudes morais que CI�oncorremos para a

verão surgir as soluçoes

do como sabemos ela- o caracterisam.
creacão de um mundo para todos os problemas

mar e lutar pela vingan- Soldado que sabe lu-
melhor e mais feliz, ex-

do mundo e deles virá

ça, pela desafronta, con- tar com lealdade e bra-
d d

a tão almejada felicida

tra os algozes que se vura, que não se queixa purgado de faze ore� e de para os povos e as

atreveram de tocaia, em nem guarda rancores ou guerra, um 1l1';ln�0 lívre nacões.
.. b em que o direito e a .

f' t d que
meio as trevas da noite, OdIOS, que sou e morerp .

_
Con lemos o os

..

h s mu- pela patria quando foi [ustíça prevalecerao con- assim será, pois inutil
assassinar

.

omen,
. tra as forças do mal. t d

lheres e crianças brasí-, levado ao Paraguay "

seria o.derramamen o e

1· . afIm de que lhe não su- Estamos tranquilos di- tanto sangue heroico,. si
eIras. \

.

.

d
.

O nosso pacifismo, ao prímíssem a liberdade e ante. e J?0ssas prpprIa� dele não resultasse a

conciencias, porque te- paz pela qual lutamos e

mos a certeza de que os sofremos.

,...,....,...,. ���ß2
nossos filhos e os filhos

lliJ&�:�":��:���;p:'::;:';::�""�"'A�;f��i�'''''' iiI w:�:r:ii�rr���;�;
t"

" ligiosamente a sua no-

1:1: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU 1::1 bre e crucial missão de

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Iö!rapla, Itoupava, restabelecer no mundo

HB Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e RodeIO g O imperio da líberdade,

f::l :: da justiça e do direito,

t:: ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS :: geração que foi digna

d I' 20/0 :: da sua predestinação hís-

I::
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retira a ivre

::1
torica!"

í disposição conta especial.-(s/Iimite).Depo�ito inicial o-s 100.000,00
5% 11 É justa sob todos os

:: com retiradas semanais sem avtso ate Cr$ 20.000,00 • . . .

:: pontos de vista a nossa

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretfradas sern. s/aViso Cr$ 2.0.000,00 4%
g alegria, o jubilo que nos

Depositos com aviso�Ret. diaria até Cr$.1.000,00 3'/ .. P. retl�a?as . . :: transborda os corações.

m/aviso prévio de 30 dies 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 dias 51/2/., 180 dias 6/.:: E é tanto maior por-
..

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meSQS 6'/: 11 que sabemos que de to-

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada. :: dos os recantos do Bra-

:: Dep. populares-(limite até Cr$.l 0.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- :: sil a nossa juventude

:: radas semanais sem evíso até Cr$ 1.000,00 5,/. :: acorreu em massa ao

111
Dep. limilados-(Limite até e-s 50.000,00). Dep. inicial e-s 20.000,00

co�.
11 chamamento da nação.

�::
.

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2 I.:: E eles os nossos glo- .3__x_1___ FACA-O
11 Dep. Espec.iaiS-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicia� cr$ 50.000,00 co� "

riosos pracinhas "não

. s 6/ "

nos decepcionaram", ao

:: retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeiros sernanai . . . . .. '..

contrario souberam lu- �OMPRE O SEU FACÃO PREDILETO

::
.

- I seJa.,,' cobranças,
descontos, "\ I

::j.
Faz todas as operaçoes batncar as, CtC::::�eposlt�s de valores, etc. etc. tal' com denodo e sou- DE QUALQUER TIPO, AÇO QUAL-

: passes, depositas
e." con as corren ,

. _

1 MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
•

beram morrersantamen- FICADO E RESISTENTE NA

. á
. d te, porque morre santa-

i Serviço atencioso e r pl �_ _

. mente tambem quem se FERRARIA ERNESTO LESSMANN

:�::::::::m:::::::::�::tt:::�::::��:
sacrifica pela patria.

Neste momento de jus
tas e incontidas expan

sões de entusiasmo, pelo
termino das hostilidades,

sinal certo e evidente

de que não morrem
mais

soldados, velhos, .ho
mens, mulheres

e-crian

ças, por granadas' .ou
torpedos, e porque fl�
dou a guerra com a VI

toria das nações unidas I
é místér não esquecer

mos de que a missão a

que nos ímpuzemös não

está terminada.

Teremos ainda a nos

so encargo a reconstru

ção do mundo, o alevan

tamento material e mo

ral de populações intei

ras vitimas dos horrores

da hecatombe, e a -erea

ção de uma atmosfera

Desfile dos Reservistas em Jaraguá do Sul

Minha

Discurso pronunciaõa no Comicio 00 Vitoria,

reatlzoôo nesta ciôaàe em 18 oe Maio oe 1945.

Brasileiros!
A Liga de Defesa Na

cional, entidade que tem

por finalidade precípua,
orientar, organisar e di

rigir no paíz todas as

manifestações de cara

ter patriotico e civico,
por seu diretorio Muni

cipal de Jaraguá do Sul,
houve por bem, atenden
do aos justos reclamos

de toda a população,
promover este comicio,
em regosijo pelo feliz
término da guerra que
ensanguentou o mundo

todo, e pela vitoria com

pleta das nações unidas.
O povo que neste lo·

cal se reune neste ins
tante historico para os

fastos de nossa vida ci

vica, foi convocado pa
ra festejar o tão ansia
do dia V, data que assi

nala o triunfo dos mais
alevantados ideais de

justiça e de liberdade,
que .

marca indelevel

mente o começo de ou

tra era humana.
Desde a manhã de ho

je voltaram a brilhar em

todo o seu esplendor os

ideais e os sonhos que
os homens têm sonhado

sobre a vida e a liber

dade.
Os ventos livres do

espirito voltaram a so-.

prar. E a humanidade

passou a respirar em

haustos profundes o ar

puro de uma epoca de

paz enquanto contem

pla extasiada o univer

so que desperta.
O povo aqui se reune

para festejar a ação he
roica e destemida da

Força Expedicionaria,
que tão alto elevou o

valor e a pujança da

gente brasileira. O povo
jaraguaense está aqui
presente para externar

de publico a saíísíação
que lhe vai n'alma, na
certeza de que não ha

mais combates nos ma-

hum pretexto, já não se

escravisa nem se opri
me homens nem nações,
á vista estarrecida das
multidões sem crimes e

sem culpas. Estas as ra

zões que nos congregam
sob o alto patrocinio da

Liga de Defeza Nacio

nal, num estado de exal

tação patriotica, o mais

legitimo e justo, despi
dos de preocupoções de
vindita ou perseguição,
no propósito unico e ex

clusivo de demonstrar a

nossa cultura e a nossa

magnanimidade. de po
vo pacifico e' generoso.
Estas qualidades e es

tes sentimentos que já
se tornaram caracterís

ticos incontestaveis do

nosso povo, jamais serão

res, nas. ruas, nos cam

pos e nos ares, não ha

mais intermedios mons

truosos e sangrentos, já
não se mata sob nen-

de paz propicia à felici

dade doo povos.
Esse grande trabalho

será confiado a todas as

nacões unidas e a sua

feliz e completa conclu

são dependerá do con

curso de todos os ho

mens livres, aos quais
serão exigidos união de

vista e de propositos.
Esta a razão porque

eu conclamo e concito a

todos os brasileiros, a

que se unam no ínteres

se da patria comum.

Da união interna re

sultará a força externa.

Brasileiros, neste dia

de imensas alegrias pe- •

las nossas vitorias, pela
vitoria das nações uni

das, estejamos unidos

e assim permaneçamos

no futuro para que a pa
tria brasileira como po
tencia que de fato e di
reito representa, possa
exercer a sua missão

historica, para que a na

ção brasileira, se faça
ouvir no mundo como

inspiradora da paz e da
concordia entre os ho

mens e as nações.
M. T.
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Lavando-se com o SABÃO

'-�\)�O VIRCI:>,) �DA �çAt
(�Wnzn INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Bspectoüdcde"

st>-ßÃ� ylRCtAt
. '.

Esp ECIALI DADE

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

Poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.
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CORREIO DO POVO

Uma Trindade
Imorlal.

Brasil, foi ao que sou-
Rio Negro. mas em Ma

bemos, o primeiro expe-
fra cresceste para gau

dicionario morto nos
dio de Santa Cruz!
Eu te conheci. Estu

campos de batalha de
aste em Curitiba e cur

alem mar.

E de Campo Largo . e
saste o C.P.O.R. no Pa-

por sua morte gloriosa
raná. Foste o unico ofi

os brasileiros de Jara- eíal que de lá saíste com

guá, que me arvoro em
a sina ditosa de morrer

representar, pranteiam-te
pelo paiz. - Teu retrato

e tambem fazem de um
foi solenemente inaugu

pedaço de seu coração
rada na séde do C.P.O R.

,
em Curitiba.

um pouco do mausoléo
E ali fica inspirando o

da tua glória!
mas sim, que a duas des- para a fraternidade na- Ary Rauen, os jornaes patriotismo e merecendo

tas prezas da guerra eu cional! te deram como parana-
a reverência de quantos

conheci. Constantino Marocki, ense, Irias tua glöría é ouçam a tua história,

De mais a mais o Bra- moço, cheio de vida, sol- de Santt Catarina. Pode porque na corôa de glo

sil não tem Ironteíras dado delo Paraná e do, que tenhas nascido em
rias que cinge a fronte

---

do Brasil: uma flor és tú!
MaxWolf Filho, tu fos-

te um grande na luta.
És de Rio Negro e foste
voluntario combater na

Itália.
Teus feitos, a ímpren

sa do Paraná já tem e

xaltado. Es heroe do
Brasil!
São do General Zeno

J>io da Costa essas pala
vras que transcrevo, e

atravez das quais, ele
deu á tua estremecida

mãe, a notíeía do teu
valor: - "E verdadeira

mente contristado que
vos participo que o vos

so filho, quasi ao termi

nar a guerra tombou co

rno um verdadeiro bra
vo em defeza do nosso

querido Brasil. Podeis
dele vos orgulhar. Nín

guem o ultrapassou em

lealdade, despreendimen
to, destemor e espirito

Através destes tres
versos, em que o estilo
épico mais se alevantou
em nossa poesia, Castro
Alves, o fogoso poéta
baiano, contou a glória
imortal dos brasileiros

que tombaram no Para

guai.
Três versos que se

aplicam com a mesma

atualidade em particular,
a tres heroís que tom
baram agora, em 1945,
nos chãos gélidos da
Itália, como aos que, pe
lo Brasil morreram glo
riosamente nos paues
imundos e nos esteros
lodosos da Chaco, na

campanha do Paraguai.
Particularmente, por

que me refiro a três
bravos
Em sentido lácto, a

poesia "Quem dà aos po
bres, empresta à Deus",
há de por certo se reie
rir a todos os brasilei

ros, que em todas as pe
lejas de nossa historia,
hajam tombado em prol
dos sagrados ideais da
humanidade: Solídarieda

de, concórdia e liber
dade!

O vaie baiano, o bar

do profeta, o cantor im

par da dossa raça e de
nossa historia como que
antecipou, atravez da
realidade de seu tempo,
a flagrante e à Iutura

pujança de nossa altiva

gente.
Já que tantos os he

rois! Já que multiplos os
seus jeitos, como que
bitolando esse escrito às
linhas da citação inicial.
tratarei aqui exclusiva

mente de tres intrépidos
soldados do Brasil,
Refiro-me a Constanti

no Marockí, a Ary Raen

e a Max Wolf Filho.
Através das colunas

do "Correio do Povo"

quero Iembrà-los ainda.
Não que eu seja para

naense e só fale deles,

Se tropeçaram - foi no chão da História.
Se resvalaram - foi na eternidade!
Se naufragaram - foi num mar de gloria!

- CASTRO ALVES -

UM CATARINENSE

Major LUIZ TAVARES DÃ CUNHA MELLO,

Maior do general Cordeiro de Farias, quando
do curso de Estado Maior.

oficial do Estado

recebia o diploma

a···· .. ······ ········ · .. ·· .. ···········.. ···
· .. ······ aVende se

i!·-BAN·c·nTN·õusiiAsTc-õMfRclõ·DrfcATÃn"iNÃ-�7A�·-I! 14 Lotes de :erra,
ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii com Mato Virgem e

H
CAPITAL INTEGRALIZ:I\DO CR$ 6.000.000,00 ii ótima para plantação.

ii 1JEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii Pd'
_.;

!l Araranguá J' d S I ii. reço e ocasiao.

ii Blumenau
AGENCIA: aragua OU· ii Situado em Jaraguä-

ii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 ii Alto (Oaribaldi).

ii g:��1��as End. Telegrafico "INCa" li Informações com

ii Concordia
Caixa Postal, 10-Telefone, 73 ii RICARDO WEEGE

ii Cresciuma MATR1[.Z: ITAIAí ii Timbó

ii Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii

ii Curitibanos emprestimos. financiamentos medianie caução de Ululos comerciais. ii

i.i. Florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante i.·i.·
taxas mcdíeea,

ii Gaspar
ii

ii Ibírama Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
ii lndaial

I
A DiSPDSição, sem avlso, com retiradas livres ii o anuncio é muito mais

ii Ituporanga pare qualquer importancia 20/0 ii

ii .Jaraguá do Sul
Com IVI'so de �O dias e retiradas livres ii eficiente do que se jul-

i{ joaçaba
o ::

ii Joinville de Cr$ 1.000,00 3°i. ii

ii Laguna Depositos Populares, com limite de Crê 50.000,00 ii ga.

ii Lages dep. iniciais a partir de CrG> 20,00
ii --------- _

ii Mafra
'"' !!

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

Cii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii flul'sO !lOS !lç!ldores
ii Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% ii U u uU

ii Rio de Janeiro Com AvisD de 120 dies 5 1/2% ii

�l� ��gs��ho Prazo Fixo de 12 meses 6% !!
S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente .ii

i�/6aquim A economia é a base da prosperidade II
Tíjucas Deposite as suas economias no

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

Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii

ii
Videira

.

Aos sábados das 9 às 11 horas li
ä::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

A propaganda atravéz

Proibimos terminante

mente a .todas pessoas
de caçarem em nossos

terrenos, não nós respon
zabindo pelos prejuizos
que 'possam recahir a

pessoas que desrespeita
rem este aviso.

LENZI IRMÃOS
Aroizal, 26-7-1945

de sacrificio. Pedia á

miude, para ser incluido
nas patrulhas que, altas
horas da noite, iam em

busca do contacto com

o inimigo. Po r t o u - se,

sempre, como um ver

dadeíro sôldado.

Nada o demovia do

cumprimento do dever:
Nem o frio inclemente,
nem o inimigo rancoro

so e destemido. Dentre

as citações de combate,
conferidas a varios Ofi
ciais e Praças, a sua se

projetará na historia de
nossa Patria.

Apresentando-vos, pois
em meu nome e da In
fantaria Expedicionaria,
as nossas-sinceras con

dolencias, eu vos afirmo

que o vosso pranteado
filho, á semelhança dos
Pinheiros de vossa terra

natal, viveu, pelas suas

qualidades morais, sem

pre na vertical e caiu
deixando um vasio cheio

de saudades entre os

componentes da Força
Expedicionaria Brasilei

ra".

Essa saudade tambem

sentimos, Bruda, todos,
os que te conheciamos

na intimidade.

Essa saudade tambem
sentem Max Wolf Filho,
todos os que, como bra

sileiros, se ufanam do

teu heroismo.

Priamo Ferreira do Amaral
e Silva

-----------------,--------------�--------�

EXPEDICIONARIO

JARAGUAENS·E DO SUL
00

Ieragué do Sul, pelas
suas autoridades, sua

gente em geral e pelo
seu jornal "Correio do

Povo", presta-te cheio
de jubilo e gratidão, as
homenagens de que és

merecedor, pela tua bra
vura 1I0S campos da
lendaria Iralla.
Em verdade, a tua

historia é hoje, pode-se
dizer, a própria histo
ria do Brasil. Até aqui,
não se depara um só
lance da vida nacional,
em que não esteja assi
nalado um feito da tua

vida heroiça e cheia de
sacrificio.
Nos Guararapes, .nas

campanhas cisplatinas,
nas jornadas belicas de
1865 a 1870, ne pro
clamação da Republica,
na Republica até a pre
sente data, estás rú sol
dado glorioso desta
imensa e invencivel Pa

tria, representado, ora

por um Caxias pacifi
cador, ora por um Ozo
rlo nas cargas de Tui-

uti, por um Barroso, em
Riachuelo, por um An
tonio João, em Doura
dos e por um Mascare

nhas de Morais em

Monte Castelo.

Monte Castelo, Cas-
'"

leio Nuovo e Monteze,
são vitorias, são glo
rías que te pertencem.
Em todos personlfl

caste a ordem a lei e a

democracia em luta
contra o nezl-faclsrno,

O nosso profundo
respeito aos que tom

baram no cumprimento
sacrosento dos ideais
da Patria.

Que mais, expedicio
nario, poderiam exigir
de ti, pera seres cre

dor da gratidão nacio

nal, do amor sincero

do Brasil?
Nada.
Eu te felicito e saú

do valoroso expedicio
nario brasileiro e Iara
g"uaense do sul.

Ten. Leônidas (. Herbster
Pref. Municipaf

...................................................................................... _ , .

.................................................................... """ ...........................•_
.

......................................................_
.

........................_

.

Dr. Alvaro Batalha - MÉD][�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENI{_ORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

E

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

::::::::::::::::t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8a. Pagina
CORREIO DO POVO

/' Ieragué do Sul, 28 de Julho de 1945
,

������������� :;����:��:���;�����;;�;�::::;��;�;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;�;;;��;;;;;;;;�;:;;;;;;�;�;�;��� �:;;�;;;����;;;:�;�;�; ����;����;;; ;;;��;;;;;;; ;;;;;;;;;�R
!!H Comércio e Indústria H!l
ii H H ii

iii! !J O r cl a n 5. A. ii

Matriz: JOINVILLE •• Santa Catarina
Endereço Telegráfico: "I N D U S"
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EID

Okinawa

Tanques do décimo

Exercito Norte-Ame

ricano penetram pe

la costa de Okinawa
.

pare ocupar a ilha.

(Serviço de Informa

ções do Hemisferio).

nesta folhaAnunaiem
c
o

� U
E
c m

�'AZ'
N

.

D
o

Empreza de Transportes Frenzel S. A.
Matriz: JARAGUÁ DO SUL - Avenida Getulio Vargas,354

Endereço Telegráfico: "F R E N Z E L" _. Fone, 5, 10 e 54
/

Transportes Rodoviarios em geral
Mantem uma bem organizada seção de despachos junto á Rede
Viaçêo Paraná - Santa. Catarina na estação de Iaragué do Sul'

.

Encarrega-se do embaraço e redespeehe de merdadorlas
para qualquer parte do País.

Distribue cargas e encomendas de domicilio a domicilio
.. '

para qualquer praça do Estado.

ßuencißs e correspondentes nus nrincipois pracas do (studo
ArmazelÍs, Caminhões, e Oficina, proprios o General Douglas A. Mac Arthur condecorando um "AZ" da_

- Aviação norte-americana, Major lrichard I. Bong, com a medalha
de honra, pelos brilhantes feitos em combate. - (Ser. Inf. H.

Industrias Reunidas
Jaraguá S/A.

Fundação de Rod. Hufenuessler
JI!IAGlUA9 10)«)) §lUl � BRASIL � §ANI! CAIAlRllNA

CAIXA POSTAL, 15 -- Endereço Telegrafico: "ESSENCIAS"
Códigos: Rud. Mosse. ABC 5 th Edition, Bentley's Complete Phráse Code

----------...1----------

Filial: FABRICA MATEX -- Oxford

0--------------- FnR I;t ICA ------:....,------011------------- UI , , , -------------u·

� DE �
II ti

CAFEINA -ESSENCIAS - FE'CULAS
Compramos, na devida época da safra,

toda e qualquer quantidade de:

AIPIIII- ARARUTA
-----------------...1----------------

Para melhores esclorecímentos. pedimos dirigir-se à nossa Fábrica
nesta praça

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A firma W. Weege & Cia.
e seus operários

A firma Weege & Cia.
Ltda., estabelecida em

Barra do Rio Cerro, te
ve sempre uma nitida
compreensão das neces

s�dades dos seus ópera
rIOS e �mpregados, dan
do-lhes conforto e uma

vida mais suave e hu
mana, indo muito alem ALFAIATE
das exigencias das leis
trabalhistas.
Alem da construção

de um espaçoso salão pa
ra diversões, está íns-] 3X2

tal�ndo para seus ope
rartos um campo de es

portes e uma seríe de
casas residenciais proxí
mas as suas fabricas.
Agora, tendo em vista

a carestia da vida o

chefe da firma, snr. W�If-

Pelo Estado

"

Pelo Instituto do Mate foi fixado em

Cr$ 2,15 o quilo de herva rnate cancheade da sa-

fra de 1945.
'

Os t!pos de mate de procedencía dos Estados
do Parana e Santa Catarina, destinados aos merca

.
dos do Estado do Rio Grande do Sul, Território
Federal de Ponta Porã e Estado de MaTO Grosso
obedecerão aos seguintes preços minirnos, 'por quilo;

PU-1 . Cr$ 2,20
PU-2 �. e-s 1,85
PC-5 . Cr$ 1,65

Pôsto em Mafra, no Estado de Santa Catarina

�io Negro ou Ponta Grossa, no Estado do Paraná
estes preços serão reduzidos de Cr$ 0,12 (doze cen

ravos),
-x-

O Instituto do Pinho baixou as seguintes reso

luções:
A partir de julho de 1946, só serão fornecidas

pelo LN.P. guias de produção autorizada aos serra

dores que fizerem prova, com certidão expedida . pe
la autoridade florestel competente, de que foram sa

tisfeitas as exigencias decorrentes de disposições do
Código Florestal.

Limitar a um têrço éI aplicação da madeira des

tinada ii produção do óleo de sassafrés pelas fábri

cas localizadas no Estado de Santa Catar"na.

_

Fica estabel�c�da a base de 1,5°/" pa�a a rela

çao entre a produçao do óleo de sassefrés e o con

sumo da madeira empregada.
-. Ficam criadas as seguintes taxas: Cr$ 2,00 (De

feza da Produção) sôbre o 'metro cúbico da madeí

ra empregada para a extração de óleo de sassefrés:

2°. -Cr$ 1,00 (Taxa de Reflorestamento) sôbre

o quilograma de óleo de sessafrés produzido no país.
-x-

Do Departamento Estadual de Estatística, pe

dem-nos a publicação do seguinte:
Não são raras, no país, as conclusões apre-

"sentadas acêrca de fenômenos vários, formulados

por quem, estrangeiro na técnica estatística, mais se

preocupa com o sensacionalismo. O coeficiente na

cional do analfabetismo está entre os assuntos mals

vtsados, havendo-se até firmado, mercê da manipu

lação sofística de números, que, entre nós, os alfa

betizados não vão muito além de 20% de todo po

pulacional ...
Há pouco se pretendeu, em letra de forma, fa

zer crer que, em Santa Catarina, há 720r de anal

fabetos (28% de alfabetizados). Naturalmente, que a

afirmativa não pode ser abonada pelos órgãos téc

nicos a quem incumbe o estudo das nossas popu

lações.
Segundo o recenseamento de 1940, Santa Ca-]

terlna possuía 555.547 pessoas, de ambos os sexos,

maiores de 18 anos, das quals 278.869, ou 50,21%
sabiam ler e escrever: 158.464 homens e 120.405 mu

lheres. Como se vê, maís da metade da população
adulta sabia" naquela época, ler e escrever.

Os municipios em melhores condições de alfa

betização, naquele ano, com os respectivos coeficien

tes, eram os seguintes: Blumeneu (76;01), Rodeio

(75,75), Iaragué do Sul (75,60), Iolnville (72,44), IIJ

d�ial (70,55), São Bento, hoje Serra Alta (70,47).

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO'
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÖES

ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE rl'E TAUNAY N. 185

Ur. Waldamiro
.

Mazur8c�an
e.SA 81 I.gl>�

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

. Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterização
. Raios Intra-vermelhos e azuis ..

Ltdc.
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Vai fer
gasolina

o Conselho Nacional de Petroleo baixou

Antonio Dominoni

São Francisco do ôul,

julho de 1945.

•

as seguintes instruções:
/

1. - o licenciamento dos caminhões e ODl-

bus novos adquiridos por intermedio da Carteira

de Exportação e Importação do Banco do Brasil

independerá de autorização prévia do Conselho,
passando a ser feito normalmente pelos órgãos
regionais incumbidos dessa matéria e nos locais

constantes das autorizações de vendas emitidas

pela referida carteira.
CARLOS F- VASEL, 2. - O licenciamento dos demais veículos

automóveis de carga (de qualquer natureza) e de

transportes.,..coletivos independerá tambem de au

torização prévia do Conselho, ficando as Comis

sões de Racionamento das unidades da Federação
incumbidas da apreciação desse licenciamento,
em função dos combustiveis liquidos de que dis

põem e da utilidade dos licenciamentos pleiteado
para o interesse coletivo. Quando houver conve

niência. as Comissões de Racionamento Estaduais

e dos Territórios poderão delegar essa compe

tencia ás suas representações nos municípios.
3. - A partir de 1°. de agosto vindouro será

permitido, independente de audiência do Conse

lho, o licenciamento ê a livre circulacão em to

do o territorio nacional dos automoveís particu
lares com direito à quota mensal de 50 litros de

I
gasolina para cada veiculo. As comissões de Ra-

"
cionamento das unidades da Federação terão a

S,"
seu cargo todas as providencias para a execução

'&1 da presente autorização.
',. . 4. - Para melhor atender aos transportes ro-

doviários utilizados no abastecimento das popu

lações, fica suspensa a proibição do trafego de

veiculos de carga em percurso superíor a 150 km.

desde que seja assegurado pelo órgão de racio

namento local o respetivo suprimento de com

bustivel.
5. - Em face da medida de que trata o item

3 acima, fica dispensada, a partir de 1_ de agos

to vindouro, a expedição de novas fichas' de li

cenças excepcionais de trafego, devendo entre

tanto, ser guardadas as que tenham sido até aqui
concedidas, para a eve.ntualidade de qualquer no
va restrição do trafego.

grimas amargas; tua mãe
tua esposa e teus queri
dos, sofreram pela tua

partida pera oe gelldes
campos da Italia, mas, em
seus corações predomina
va um sentimento de bra

silidade, que, numa supe
rioridade de valor, subju
gava o primeiro senti
mento que era o do arnor

proprio... Sim, atraz de ti

ficaram olhos chorosos e

e corações sentidos, mas,
tambem um senrimento

maior, que é o do patrlo
tismo, permaneceu até

agora em que se vê breve

o teu regresso.

V
..

C
-

E, a tua frente, como um

emcio arlini, filho do I alvo desejado, estava uma

snr. João Carlini e de visão perfeita do que irias

desempenhar nas terras do
Velho Mundo, o que te

mantinha com coragem

para enfrentar o inimigo.
Sim, tu te lernbravasydos

E d
feitos notaveis de Caxlas

xpe icionario de Osorio e de muito�
outros homens do passa

do, que souberam levar o
Brasil á posição que deve
estar colocado um País,
com ideais de liberdade e

aí encontravas apoio pera
as tuas asplreçõss, con
seguido assim, demons
rrar o valor do soldado
brasileiro!
Expedjclonario de mi

nha terra! Agora que es

tás .prestee a regressar
desta tão árdua viagem, é
que deixo nestas linhas
uma pálida homenagem a

quem, como tú, soubeste
honrar e defender o nosso

querido Brasil!

.

\

gang VVeege, concedeu

a todos os operarios :um
abono variavel ate 15%
dos respetivos ordena
dos.
Parabens pois, a firma

W. Weege & Cia. Ltda.
pelo elegante gesto.

PRECISA-SE na "Altaiataria Elite" em Caçador
Paga-se Cr$ 85 por paletó de frente costurada.

Mais informações na TIPOGRAHA AVENIDA.

J araguá do Sul

E'GUA filho de Curt Vasel

e de dona lrene Pe

dri Vasel.

Animal manso e bonito
de 4 1/2 anos, vende-se.
Informações ne A Co-

mercial Ltda. 2xl

CEMITERIO BRASILEIRO - Cemiterio brasileiro

na Itália onde jazem os heroicos expedicionários

da FEB que deram a vida pela causa das Nações
Unidas. - (Serviço de Informações do Hemisfério),

raorica �e Mo�ei� "�ão Jor�e"
Ha dias tivemos a opor- cadeiras de palha tipo

tunidade de visitar a no- colonial e tendo li mar

va fabrica de moveis ca "Indigena".
"São .Jorge" recente- A produção diaria ja
mente Instalada em Co- atinge a 5 duzias, sen

rupá pelo snr. Achilles do o produto muito re

Sant'Anna. comendavel, não somen-

A fabrica que está em te pelo seu esmerado

�ranco desenvolvimento acabamento como pelo
Ja ocupa 16 -operaríos,

I
conforto e elegancia.

dedicando-se especial- Ao sr. Sant'Anna nos-

mente na fabricação de sos cumprimentos.

ASSINEM o "CORREIO DO POVO"
•

SERRARIA
Por motivo de molestla vende-se uma bem

montada serraria, quadro tipo Tissot, situada no

distrito de Guararnlrirn, municipio de Iolnvllle. Alem

de cerca de 500.000 m2 de terreno com mata de

madei:as, existe moradia, instalação de luz propria,
carretoes, uma parelha de burros e uma íunta de

bois, plantações, pastagem, e uma arafone.

Força hidraulíca para qualquer outra industria.

21 KI. de Ieregué do Sul.
Informações cem

A COMERCIAL LTDA.
Caixa Postal, 19 - Iaragué do Sul

•

� t �
�

Inocencio Silva e familia agradecem a

�todas pessoas que compareceram e por
correspondencia trouxeram votos de

pêzames pelo doloroso transe da morte

de seu querido filhinho

� Ceotiel. �Tambem agradecem ao Dr. Waldemiro

Mazureehen pela atenção dispensada.

� Jaraguá do Sul, 24 -7 - 45. �
e •• e. e. e •

dona Maria Carlini.

Saudação ao

Expedicionario do Bra
sil!
Nesta hora solene, em

que os nossos corações,
com entusiasmo, aguar
dam o regresso da glori
osa Força Expedlclonarla
Brasileira, os nossos pen
samentos se elevam, num

orgulhoso patri o tis m o,

pensamentos estes; que
vêm a se confundirem com

os que tiveram nossos ir

mãos do passado, aó ve

rem chegar ao Brasil a

vitoriosa tropa de Caxias,
que havia conquistado
louros e enaltecido o Bra
sil em terras extranhas,
em defeza do solo pátrio.
ôlrn, nesta hora solene,
nossos pensamentos se

elevam na contemplação
de seus gloriosos feitos!
Atrá de tí, estava um

colar interminavel de lá-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jaraguâ do Sul, 28 de Julho de 1945

�loão maraatto

.

werder: com a area de 97.400 mtrs2. sito à estrada Idem idem idem.
Rio' da' Luz. Como Requer. R' cl h d 11 6 45618-Leopoldo Liermann, brasileiro, requer transfe- equenmentos aespac a os em ,-

-

.

rencia imp. de um carro de lavoura vendido à Gur- 628-Eva Rumpel Buck-austriaca, requer transfe
lherme Liermann, como requer. reneia imp. Alfaiataria p. Miguel Sohwardt. Idem.
620-Frederico Jungton-brasileiro, requer trasferen- 630-Alidio Stulzer-brasileiro, requer licença pl e
cia imposto de um carro de lavoura adquirido de xecutar modificação em uma porta, uma janela e
Guilherme Roweder, idem idem. pintura externa na sua casa n. 1.097, à rua Preso
621-Reinoldo Paula-brasileiro, requer transferen - Epitacio Pessôa. Idem.
cia imp. de um terreno vendido á Ricardo Felhauer, 631-Alidio Stulzer-brasileiro, requer licença cons
com a area de 38.000 mts2. sito a estr. Rib. Gran- truir cerca sarrafos no alinhamento de sua proprie
de do Norte, idem idem idem. dade á rua Preso Epitacio Pessôa n. 1.097. Idem.
622-Ricardo Suhr-brasileiro, requer transferencia 632-Artur Kanzler-brasileiro, requer licençâ cons
imp. de um terreno vendido á Emílio Klabunde truir cerca sarrafos, em frente sI terreno. sito á
com à area de 139.500 mts2. sito á estrada Rio da rua Preso Epitacio Pessoa (zona sub-urbana). Idem,
Luz, idem idem idem. "633-Leonardo Dernarchi-bras. requer licença cons-
623 - Ricardo Felhauer-brasileíro, requer transf. im- truir um boeiro de ped ra atravez da estrada ):ta
posto d� um t�rrene adquirido de Paul? e Artur pocusinho, mediante termo promessa. Idem idem.
Cogrossi, com a area;, de 100.000 mts2. sito a estra- 634-Gelsa Rodolfo Fischer- bras. requer transfe
da Rib. Grande do Norte, Idem idem idem. reneia p. sI nome o terreno adquirido de Henri-
624-Germana Gr im-brasileiro, requer transferencia que Piazera com á area 'de 6.075 mts21. sito nos
imp. terreno vendido à Erwino Rowerder, com á Iundos da rua Mal. Deodoro da Fonseca, idem.
area de 7500 mts2. sito á estr. Francisco de Paula 635-B�uer & SchuItze-firma brasileira, requer que.

se sertifique ao pé deste para fins de de direito,

�,s:�}i�OOOO�OOOOOOOOOOOO��OOOO_000000000000,OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OO�OO�OO�OO�OO�OO�OO�I� �� �i:!;u����ef;! ga�i�.e,r:n�� �e �e�pe��:�iOr���2':6:S
•

2':6:S foi pago. Idem idem idem.
.,,00 FABRICACAO P RO P R I A DE 00 636-Amando Stachelin-bras. requer transferencia.

100 : de imp. terreno vendido 'á Germano Grim, com á
,00 QAZOSAS: Limão - Framboeza - Abacaxi - Suco de Laranja Natural 001 area de 10.000 mts2. sito á estr. Francisco de Pau-

I '�'I la, como requer. ,R.EFR.ESCOS: Jaraguá - GENGIBRE 2':6:S. 637-Adolfo Krutsch-bras. requer transferencia imp.Xaropes, Agua Fonte do Castelo, Bitter Estomacal �I terreno vendido a Bruno Krutsch, com a area de
001 10000 mtsã. sito a estr. Itapocu-Hansa. Idem.

,00 Representações: 00 638- Emílio Decher-bras."requer transferencia imp.
m �I terreno vendido a Ludwico Pinter, com a area de

m Cepvejapia Catapinense S. A. 00 95.000 mts2. sito á estr. Rib. Alice. Idem idem.
OURO PILSEN, OU,RO, CATARINENSE TIPO NOVO, BOCK, �!, 639-Adolfd Krutsch-bras. requer transfereneia imp.

zes terreno vendido á Humberto Engelmann, com .a:00 MALZBIER, PORTER, AGUA TONICA 001 area de de 53.750 mts2. sito a estrada Itapocu-100 CI'� CerUeJ'�rl'� 8r�hm� Brahma Extra, Rainha, Bock Ale, Bock, 00 Hansa. Idem idem idem.

11m u. u U " ull U Chopp engarrafado, Malztier(1 e 1/2 grfs.) OOm
640-Alidio Stutzer-bras., requer transferencia imp.

2':6:S vendido a João Runchi, sito a rua progetada nos

00 Cio. ßnturtico Paulista bi�!����, ����i�o�(�agrfs., 001 ;���o;e dt3��am��: ßeeO�O[doe:�de�.nseca, com a

:00 001 641-Bertoldo Hoefter-bras., requer transf. imp.:00 / 00 terreno com a area de 149.000 mtsã. vendido a

'00 00 Bruno Haokbardt, sito a estrada Rio Cerro. Idem.
00 B fiBI'D fI 5 11643-RUm1:lerto

Engelmann-bras requer transie-

00
' rencia imposto terreno com a area de 81.250 mts2.

.

' \ ,',' 00 �;�t:/����� r�t����.u-Hansa, vendido a Walter

;1 Requerimentos despachados em 20-6-45.� 001 629-Antonio Zahler-alemão, requer licença para
�

� engordar dois suinos no Iundos de s'! propriedade

12':6:S'
Grande Sortimento e,!!!; CHfimPfiGnE5, LICORES VINHOS s.wll a rua preso Ep. Pessôa n. 869, modiamte assinatu00

C� M' h' I CI' Pld P I
A 2':6:S ra termo de promesa. Idem.

�mD�gneS IC ie on
.

ässlco, eter on�.o meio oce, eter ongo seco, � 642-João Emmendoerfer-bras., requer licença re-U U Mosele meio doce, Mosele seco. zes

� novar cerca de sarrafos em s/ terreno a rua Cél.
100

LICORES Sortimento variado da Cervejaria Cararinense S. A.
� Procopio G. de Oliveira. Idem idem.'

I� UI'nfios
. Varias tipos, brancos e tintos desde os comuns a!� os mais finos

m.2i 644-Leopoldo Schidt-bras., requer transíerencia.2':6:S
.

Novamente em deposito as afamadas marcas: SOVIS PERA. E SOVIS FRU'fOR �'imp- terreno vendido a Pedro Zimmermann, com00 Novidade: VINHO TINTO ADOCICADO 00 a area de 14.500 mtrsz. sito a estrada Ilha-da Fi-'00 00 gueira. Idem idem.
00 00 645-B8mjamim Vogel-bras., requer transf. imp.
'00 Vermouths - Cognacs Bagaceiras - Gins - Wiskys Boonekamps --

00 terreno adquirido de Agatha Vogel; com a area de
� 60.000 mts2. sito a estrada Garibaldi: Idem.12':6:S 00 646-Leopoldo Reise-bras., requer, transf. imp, ter-I�

M
.

W· I h I �, reno vendido á Ricardo Barg, com a area de
00 ax' I 'e m 001 12.2�5 mts2. sito á estrada Rib. da Luz. Idem idem.

00. '

. 00 647-Gustavo Braun-bras. , requer, transf. imp. rerre-

I � no vendido á Ricardo Augusto Zager, com a area.

z:;6:S. de 125.000 rntsã. síro a esrr. Rio Oerro. Idem idem.

I Fab r I-ca de Beb I-das
001 648-Angelo ßortolotrl-bras, requer transf. imp. ter-

_ _ 001 reno vendido a Bemjamim Vogel, com a erea de
00 60.000 mtrsã. sito. a estr. -Garibaldi. Idem idem.

, 001 649-Leopoldo Reise, braslleíro requer transf', imp.
,00 JARAGUA DO <,SUL .. Rua Benjamim Constant, 594 - SAN T A C A T A R I N A 00 de moinho de fubá, vendido à Ricardo Barge. Idem.

� 650-Henrique Floor, brc'ls. requer licença para cons-001 truir um maosoleo na sepultura de Wilhelm Porath,OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooo�oooo�mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO inhumado no .cemilerio municipal, com os dizeres
conf. folhas anexa. Idem.
621-·Sozino Esrevo, bras. requer transf. ,imp. Auto
moveI de Aluguel (Gazogenio) pl caminhãozinho de
paseageiros e lançar o mesmo em nome de Trar.sp.
Andorinha. Ltda. Idem.
652-Sociedade Ind. e Com. Aguardente Ltda., re

quer, transf. imp. terreno adquirido de Dorival Calo
preso, com a area de 356.500 mts2. sito á estr. Ita
pocú Idem idem idem.
653-01sen Irmãos Ltda. requer, baixa do 2' sem.

imp Inds. e Profs. si Fabrica de Pasta Mecanic.a.
Idem idem id�m.

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

619-Alfonso Marquardt-brasileiro, requer transfe
rencia imp. terreno vendido á Conrado Hrongoso
com á area de 75.000 mts2. sito estrada Rib. Ja
raraca. Como requer.
626-Max Eggert-brasileiro, requer transf. de um
terreno edificado com um armazem, vendido á Gui
lherme Moeller, sito a rua Cél. Procopio Gomes de
Oliveira, 1.383, com a area de 2.963 mts2. Idem.
615-Artur Müller-brasileiro, requer transf. imp.
terreno adquirido de Selma Bosse dos Santos, com
ä'area ds 296.130 mtrs2., sito á estr. Rib. Funil. Idem.
617-Bauer & Schultze-firma brasileira, requer
transferencia imposto de um terreno edificado á
rua. Marechal Deodoro da Fonseca, com á area de
2.500 mtrs2., adquirido de Alberto Bauer. Idem,
625-Albrech Gumz-brasileiro, requer tranferencia
imp.' de um terreno adquirido de Wilhelmem Ro-

•

;00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ILOTHAR SONENNHOHLI
00 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca NI. 84 - 00
00 JA\RA\GIDÁ DO §IDL §A\�TA\ �A\TARI�A\ 00
00

A�����������������������������������A 0000 ií-----------------------------------v 0000 li' NOVO SORTIMENTO II 00
OOll - ,,0000 li Casacos pára Senhoras Casacos e Pulowers de lã II 00
m lf (ultima moda) Sedas � C�sem i ras lf �2':6:S lf Capas de Gabardine (artIgos fmns) It 2':6:S

� II (das melhores) Ternos Feitos It �� It It �2':6:S n Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral n �
00 n Radios (das melhores marcas) n �
m II Acumuladores Oficina Mecânica II �
00 o�����������������������������������o 00
00 TUDO POR PRIEÇO§ VA�TA\JO§O§ jE BA\RATI§§IMO§ 00
00 00
�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOO

Fabrica de Chapéos de Palha
Pr.emiada com a Medalha de Ouro na Exposição
Municipal de Joinville, 1906 e na Expo.sição Farrou-

pilha, 1935 ."

Endereço Telegrafico: "Marcatto"
- Caixa Postal, 14 -

Japsguá dt.' Sul
§A\�TA\ �A'FA\RI�A\

, .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTICIAS LOCAIS
Diligencia Policial. Em dili

gencia policial, afim de,
por determinação do ex
mo. sr. Cap. Secretario
da Segurança Publica fa
zer a apreensão do ar

quivo do consulado ale
mão, em poder do sr.
consul da Hespanha em

São Francisco, esteve na

quela cMade O dr. Arqui
medes Dantas, digno De
legado Auxiliar de Po
licia.

do.
Contava atualmente 92

anos, deixando 6 filhos,
54 netos e 35 bisnetos.
A enlutada íamimilia

apresentamos nossas con
dolencias.

- Teve profunda reper
cussão na cidade o fale
cimento do pequeno Leo
nel, de 11 anos de idade,
filho do sr. Innocencio
Silva, digno· agente ter
roviario da estação local
e de sua esposa dona
Josefa Silva.
O enterramento teve lu

gar no cemiterio desta
cidade com um grande
acompanhamento.
Aos seus dignos proge

nitores os nossos peza
meso

r

Jubileu de Ouro. No dia 10
deste mês, o casal João
Carlos Stein-dona Guí
lhermina Stein festejou a

rara data de seu casa

mento de ouro.

Pela manhã, em ação
de graças, o rev. Padre
Otto celebrou uma San
ta. Missa, com a assisten
cia de grande numero de

- No cartorio do registo
parentes e amigos do ca-

civil foram inscritos mais

sal de velhinhos, tendo os seguintes obi tos: Er

aquele sacerdote pronun-
vino Demarchi, de 2 me

dado sermão alusivo ao zes, filho de Severino De-

t marchi; Germano Reinke.
ao.

Depois realisou-se um
49 anos, residente em

grande banquete na ra- Itoupava; Auguste Muel

sidencia do sr. Leonardo ler, de 82 .anos; résiden

Stein, filho do casal. te nesta cidade; Gerrna-

João Carlos Stein con-
no .Kuester, de 57.anos,

ta 76 anos de idade e reslde.nte nesta cidade;

sua senhora 72, tendo o I HedwI�es Moquatt, de 2

casal 10 filhos, todos eles anos, filha de. Alexandre
vivos, 36 netos e 1 bis- Moquatt, residente e!ll
neto. Poço da Anta; Eulllh.a

POT nosso intermedio Alves Ros�, 2 mezes, fi

os jubilares agradecem lha de Julio Alves Rosa;
as atenções que lhe fo- Pedr� Moquatt, de 3 me

ram dispensadas e muito zes, filho de Alexandre

'especialmente ao rev. Pa- Moquatt; August �ack
dre Otto pela saudação barth de 74 anos, res�den
que lhes dirigiu. t� �m Estr�da: .Nova. Ca'

snmro Malinski, 46 anos

,Falecimenlos. Em Joinvil- residente em Poço da

Ie, onde residia, faleceu a Anta; Loni Prochnow, 1
exma. senhora dona Er- mês, filha de Rudolfo
na Lucia Elisabeth Too Proohnow.
mann Harger, mãe da se-

nhora Ana H�rger, dire- Registo Civil. No cartorio
tora do Colégio Bom Je- do registo de pessoas na

sus daquela cidade e do turais foram inscritos os

nosso particular amigo nascimentos de Werner, f.
Henrique Teodoro Har- de Artur Keiser; Ingo, f.

ger, residente neste mu- de Alfredo Schade; Ma

riieipio. ria Isolde, f. de Quinti-
Dona Erna veio para lio Rosa: Alvaro, f. de

ci Brasil em 1879, casan- Aleixo Bassani; Arno,
do-se em Florianopolis n.o I

f. de José Fodi; Alvino, f.
ano seguinte com o sr, de Guilherme Oldenburg:
João Leonardo Harger, Moacir José, f. de Celes
então professor particu- te Ropelato; Lourival, f de

.

lar da familia do sr. Car- Silvestre Stoinski; Euge-
lbs Hoepke. nio, f. de Henrique Schal-
O passamento deu-se dag; Adelia, f. de Albrecht

no dia 16 do corrente, Persch; Pedro, f. de Ma-I,-fendo o corpo sido trans- noel de Oliveira Alves;
portado para Palhoça, Alfredo, f. d9 Oswaleo
onde [ora professora pu- Oestreich; Dulcia, f. de

blica e tambem foi dado Artur Kiellen; Arno, f.

a sepultura o seu mari- de Alfredo Krueger; João

Vende - se OOOO�OOOOOOOOOO[iOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

��8a ����u��n3�,Fo�� JE r n e s t � Lc s s m an illl
H. P. em bom est.ado
de funcionament.o,
com placa de aJu

guel. - Preço á t.ra
t.ar com Alfredo Zi
mermann em

GUARAMIRIM

JARAGUÁ

����o�n:�� OOOOOO�OOOO�OO��
de Corupá, à rua 15

��e:��em��gôo ��� OOOO�OOOOOOOO�OOOO��OOOOOO
com casa de morada
ranchos e bemfe i to- Dr.

Perdeu-se �OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados

f. de Alexandre Avance;
Germano, f. de Ervino
Vogel.

Casamentos. Hoje terão
lugar na sala das audi
encias os casametos do
snr. Raulino de Araujo
com a senhorita Maria
Rosa Vargas e do sr. Eu
genio Vogel com a se

nhorita Lucia Krueger.
Licenciamento de Yeleulos.
Com referencia ao li

cenciamento. de novos

veículos o dr. delegado
auxiliar de policia rece

beu do sr. Inspetor Ge
ral de Veiculos os seguin
tes telegramas:

.

Numero 163. Comuni
co-vos doravante licencia
mento caminhões adqui
ridos Intermedio carteira
exportação importação _

Banco do Brasil poderá
ser feiio essa delegacia
mediante apresentação in
teressado autorísação ven

da emitida por aquela
carteira. Cada caso essa

delegacia deverá comuni
car essa inspetoria.
Numero 164. Para me

lhor a tender transpor tes
abastecimentos, comuni
co-vos Conselho Nacio
nal Petroleo deliberou
suspender proibição tra

fego em percurso supe
rior cento cincoenta qui
lometros para veículos
carga a serviço abasteci
mento população desde
que suprimento cornbus
tiveis para esse fim pos
sa ser assegurado racio
namen to local.

rias,.
LAURO CARLOS BLUNK
Cart.orio Waldemar
Luz. 3xl

Uma carreira de dinheiro
com cerca de Cr$ 535,00
no trajeto de Tres Rios a

Ilha da Figueira,
.

perten
cente ao sr, Emilio Klírz
ke. - Pede-se a quem
achou entregar mediante
g-ratificação na

A COMERCIAL LTDA.

Vende-se
urna bicicleta em

perfeito estado e urna

atafona, a preço de
O C A S I Ã. O.

Informações na A Co
mercial Lrda.
Iaraguä do Sul

t Agradecimento
A todos os parentes, amigos e conheci

dos, levamos ao conhecimento a noticia da
morte do nosso querido pai e avo

Germano Küster
O falecido nasceu em Santa Maria, a 12 de

Agosto de 1881. Era casado com Da. Ellze
bet Küster. Este matrimonio foi abençoado
com 6 filhos dos quals, um já lhe antecedeu
a morte.

O Senhor da vida e morte chamou-o a

sl, no dia 17 de Julho, deixando 5 filhas, �'
filhos e 4 netos.

Agradecemos a todos os vizinhos que
nesta hora grave nos prestaram auxilio, e

tambem a todos aqueles que acompanharam o

extinto ao ultimo repouzo, enfeitando a sepul
tura com flores e grinaldas.

Vvn. ELISABET KÜSTER
Filhos e Netos

Jaraguá do Sul, 26 de Julho de 1945

IJIOHIIII:ll!nIl1I1fll

.AranhaEstofaria Cruzeiro

. .

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará .os meios indispen.sav�is para harmo

nisar a decoração do sell lar, dando-l�e elegância e conforto. Dispomos de dormItoTlOS e sa�as �e
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios. e co�inhas, divan� e estrados da melh�r fabTlcaçao

tapetes de diversos padrões, tapet!!s congohum, passadeiras, espelhos e colchoes.

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

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 51? -- Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U A DOS U L

\

Troca-se contra carro

de quatro rodas leve po
rem forte. Informação na

A COMERCIAL LTDA.

Anunciem neste

Semanario

É UMA DOENÇA .ItAvl..IMA
MUITO PERIGOSA PAItA A FA

MiLIA IE PAItA A ItACA.. COMO
UM BOM AUXIUAIt NO TRATA
MDtTODtsn GItANDIII'1...AGELO

ualE o

A .iFIU. .. APRESENTA SOB

INÚM_ POItMAS, TAl. COMO:

ItEUMAn....
IESClt6FULAIt
ESPINHAS

FISTULAIt
ÚLCIEIUII8
ilCZlEMd

P1IJtIDAS

.AJllTltOli

MANCHAS

... ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHBII_ HA .. ANO. �

_� _ TODA PAInl!.

:FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

5xl

654-Erich Meir-bras., Requer licença para construir
um mousoléo na sepultura de 'Ida ôieferdt Volkmann,
inhumada no cemitério municipal, sito a esrr. Rio da
Luz. Idem idem idem.
655-Fiorello Breseenl-bras., requer transf. imp. ter

reno vendido á Isidoro Pedri, com a area de 14.500
mtrsã, sito a estrada Itapocusinho. Idem idem.
656-Germano Níenow-bras. requer transf. imp. ter

reno vendido á Rudi Frank, com a area de 125.000
mtrs2. sito a esrr: Ieragué Alto. Idem idem iaem.

657 - Ricardo Kreuztfeldr- bras. requertransf. imp. ter
reno vendido á Ricardo ôuhr, com a area de 20.000
mts2. sito a estrada Rib. Grande da Luz. Idem idem.
658-Rosalini Tonen-bras.. requer rransf. imp. terre
no vendido á Leandro Tonen, com a area de 57.500
mtrs2. sito a estr. Três Rios do Norte. Como requer.
659-Leandro Tonon bras. requer transf. írnp. terre

no vendido à Rosalino Tonon, com a area de 57.500
mtrs2. sito a esrr. Três Rios do Norte. Como requer.
660-Martha Z. B. Zanghelini, bras., requer licença
pera construir (de madeire) uma pequena varanda,
aberta, na parte da frente do referido prédio, sito
nos fundos da estr. Irepocú-Hanea, como requer.
661-Clemente Catoni, bras, requer permlssão pare
construir um boeiro de pedras na est Rib. Grande
do Norie, p. aproveitar a água do mesmo Rib. para

sI arrozeira do outro lado da estr. do mesmo nome,
mediante asslnetnra do termo de promessa, como re

quer.
662--Manoél F. da Costa - Ind. e Com., Ilrrna brasi

leira, requer trens, pare o nome da Firma os im

postos relativos a bicicleta e motocicleta adquirido
de João L. da Costa e Alfredo Jordan, como requer.
'663-Adolfo Luedke, brasileiro requer transferencia
im. terreno vendido a Frederico J(uehne, com a area

de 17.500 mt2. sito a estrada Nova Retorcida. Idem.
664 - José Stulzer, bras. requer transferencia imposto
terreno vendido a Ricardo Bauer, com area de ....
14.500 mt2. sito a estrada ltapocú. Idem.
665-Alberto Dalla Brida, bras. requer transferencia

imp. terreno vendido a Helga Heinzier, sito a estra
da Villa Nova, com area de 2.500 mt2. Idem.
666-Guilherme Behling, bras. requer transfersncia

imp. terreno vendido a Artur Müller, com area de
55.000 mt2. sito a estrada Ilha da Figueira. Idem .

667-Guilherme Kamin, bras. requer transf. imposto
terreno vendido o Germano Wagenknecht. com area

de 60.000 mt2. sito a estrada Rib. Orande do Norte.
668-·Alberto Becker, .bras. requer transf. imposto de
terreno vendido a Alfredo Becker, com area de ...
50.000 mt2. sito a estrada ltapocú-Hansa· Idem.
669-Albano Brusch, bras. requer transf imposto de
terreno vendido a Bertoldo Hefter, sito a estrada

Jaraguá Esquerdo, com area de 44.142 mt2. Idem.
'

670-Hugo Müller, bras. requer transf. imp, de uma,
motocicleta adquirida do dr." Alvaro Batalha. Idem.
671-Frieb Teous Helena, bras. requer transferencia

imp. de uma bicicleta adquirida de Henrique Hart
mann.
672-Ricardo Kreutzfeld & Cia., firma brasileira re

quer transferencia de todos os impostos que estava

I
sufeita a firij1a individual de Ricardo Kreutzfeld, es

tabeiecido a estr. Rio da Luz, n. municipio.
Prefeitura Municipal de laraguá do Sul, 11 de

Julho de 1945.

•

JOSE PEREIRA LIMA
Secretario

STOOK PERMANENTE DE

• OAL·
SOHULZ & OlA. LTDA.
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OS ESPORTISTAS SAúDAM A F.E.B.
A Soe. Esp.1oãoPessoa" S I t E t Cl b
e o Esp. Clube Aliança

e e o ' spor � � e
Recebemos com os co- Exercito de Caxias.

rações transbordantes da Aos, que reg�essam
alegria os gloriosos "pra- coberto_s de glor�as, as

cínhas", que voltam da saudações esportrvas e

guerra cheios de justo aos que �Icaram n�s
orgulho, pois foram li- campos ItalIanos,. heroís
dimos representantes do que sao, a nossa imorre

dora Saudade.

p. Seleto Esporte Clube
ALVAC'YR ROSA

s. E. D. Tupinambá
Os esportistas do S.E D.

Tupínambá, saudam a feitos gloriosos dos bra
Força Expedicionaria vos :soldados que luta
Brasileira que nos cam- ram e deram suas vidas,
pos de batalha da Italía para que nós e todo o

tanto honraram a que- mundo pudessezios vi
rida Patria. ver dias de mais soce-

As atuais e futuras ge- go e bem estar.

rações hão de gravar Salve Soldados do
em seus corações. os Brasil!

TARClCIO DE OLIVEIRA MOTTA
Presidente

comungando o mes- de terem cumprido seus

mo sentimento de rego- deveres para com a Pa
sijo do povo brasileiro tria e a humanidade, e

pelo regresso de seus aos que heroicamente
bravos Expedicionarios, tombaram e dormen o

os saúda efusivamente. sono eterno no cemite-
Aos que lutaram por rio de Pistoia, o nosso

tão sublimes ideais e imorredouro reconheci-
voltam aos lares. depois mento.

JOÃO' LUCIO DA COSTA - Presidente

(6)�����--<!J����

Moeller

fa�rica �e Velas �e Cera
)

Rua Benjamin Constant, 454

JARAGUÁ DO SUL

J _Esiado de Santa Catarina
(6)����I�����������

F.E.8.
por Luiz ele Souza

A homenagem que, na

data de hoje, é prestada
ao soldado da Fôrça Ex
pedicionaria Brasileira, é
das maís justas e nóbres
que sáe dos corações pa
tricios dos homens, mulhe
res e crianças de Iaragué
do Sul.
O "Correio do Povo".

nesta edição requintada
de patriotismo e reconhe
cimento ao valor dos fi
lhos desta terra, assumiu,
com muita felicidade, o

papel de intérprete dos
nossos públicos sentimen
tos de homenagem e gra
tidão aos nossos guerrei
ros.

Envaídecída, sôbretudo,
encontra-se a Associação
Atlética Baependí que, com
simpatia e orgulho, rece

beu do diretor dêste jor
nal a honrosa solicitação
do concurso de algumas
linhas sôbre a FEB,
A princlpío nos pare

ceu dificil a taréfa e exces

sivamente grave o essun

to para quem afastado, ha
quasi dez anos, das lídes
Iornalterícas teria de ar

car, em tal emergencia,
com a responsabilidade
pessoal e a da sociedade
que, ao mesmo ternpo, re
presenta. Mas é o próprio
quadro Racial da Associa
ção Atlética Baependí que
noe facilita o encargo e

nos inspira nesta dificil
arte de elogiar adjetivan-
do.

.

Com a grande emoção
que percorre, arrepiando,
a criatura brasileira, faze
mos então a chamada dos
bravos e heróicos jovens
que um dia daqui parti
ram para uma luta jamais
pensada e, então, grita
mos: Antonio' Carlos
Ferreira! Walter Carlos
Hertel! Jorge Ersching!
Germano Karger! Guilher
me Humberto Emmendoer
ferI
E a imaginação no�

apresenta, com o sorriso
honesto dos combatentes
da honra inacional, as fi
guras queridas dos rapa
zes-soldados que, em me·

zes passados, trocaram o

prezado uniforme azul e

Frederico

Qualro esporte
s. E. GUARANÍ
Entusiasmados e cheios
de fé no futuro do Bra
sil, os esportistas da S.
D. Guarani, cumprimen-
tam as seus valentes pa
trícios, que tanto honra
ram a mocidade nos

campos de luta da Italía.
Viva o Brasil!
Ricardo Müller, Presidente

do"azes"

,
,

bêlo ou da péle, que de
verão distinguir entre si,
como maís ou menos pa
rrlótas, aquêlss que tive
ram como nascedouro um

pedaço do Brasil.
Zapela, Gumercindo Si I·

ve, Hadlich e Ferreira, são
a próva de tal afirmativa.
Deus, do alto da sua

sabedoria, nos deu, aos

da zona de colonizeção
exrrangeire, magistral en

sinamento nêsse sentido.
Igualou a todos, sern

excepção, no mesmo so

frimento, no mesmo sa-.

crificio e no mesmo acen

drado amôr ao Brasil. Foi
mais longe ainda na sua

sábia lição pois predesti
nou aquêles quatro filhos
do Brasil pera, da parte
dos brasileiros de .laragué
do Sul, deixarem oe seus

corpos depositados, com

os resperívos nomes gra
vados em terras libertadas
de Iralía como as mais
preciosas condecorações
oferecidas pelos brasilei
ros do Sul.
Os que voltam e que

recebem de nós as home
nagens máximas do nos-

v

so respeito e da nossa

consideração, são os por
tadores da lembrança e

terna dos que, como êles,
animados pelo espirita
imortal dos nurnes tutela-
res do, nosso Exercito,
reafirmaram positivamente
que, quando a Patria chá
ma, todos atendem, nin

guem vacila e o Brasil
sempre vence.

A Associação Atlética
Baependí, por seu presi
dente que interpreta o

sentimento de todos os

corações brasileiros do
seu quadro social, perfila
da nêste espaço que lhe
reservou _o «Correio do
Povo» saúda e felicita,
orgulhosa, nas pessõas
dos seus atletas-soldados,
todos os vitoriosos expe
dicionários dO Brasil fa
zendo-lhes a mais emocio
nante e respeitosa con�i
nencia.

Guilherme H. Emmendoerfer, Jorge Ersching, filho do snr. Carlos Walter Hertel. filho do Germano Karger, filho do snr.
filho do soro João &mmendoer- Jose Ersching e de dona EU- snr. Walter Hertel e dona João Karger e de dona
ter e Berta Emmendoerter. sabetha Rrsching Elsa Hertel Ana Karger

Na Italia .

Faleceu mais um Jaraguaense
No dia 2 de Junho, vitima de

explosão de uma granada, fale
ceu na Italia, na cidade de Sale,
o cabo da FEB, Harry Hadlich,
filho do Snr. Leopoldo Hadlich
e dona Adelia Hadlich, residen
tes nesta cidade.
No proximo numero daremos

detalhes do acidente.

Meu Torrão. Recebemos e

agradecemos o numero 39
do jornal ,"Meu Torrão"
editado pelos alucos do
Curso Complementar do
G. E. Abdon Batista.

branco do seu clube pela espiriro elogiavel, senão mar" e "sentando a púa" render atribuir dererrnlna"

gloriosa farda verde oliva tambem demonstrou habl- honraram a sua pátria das virtudes ao pracinha
do jamais batido Exercito lidade em coordenar suas derrotando o inimigo em puramente cabôclo em de
Nacional que, apoiado no ações com os vtstnhos, toda a linha. tri menro das que são pos
braço forte de tão decidi- revelando assim bom co- Com aquêles feitos cres- suídas pelos soldados de
dos elementos, conduzi- mando e profunda recní- ciam em valor perante os origem extrangeira. Tal

ria, novamente, pera o ca de combate. Poucas chefes aliados, aumenta- procedimento redundaria
campo da luta, o altivo e horas depois de iniciada vam o respeito ás suas em iniustlçar o gráu de
invicto pavilhão do Brasil. a luta, foi capturada a cl- tropas- pela parre inimiga patriotismo dêstes últimos.
Mark Clark, vivaz co- dade de Massoroea. Con- e cobriam de noves gló- Pois, não nos esqueça

mandante do V Exercito fio que êste seja o pri- rías o já tão glorioso e mos jamais, que muttos

Americano, com a sua res- meiro dos muitos oblerl- sempre maís glorificado dêstes, foram de inestl

ponsabilidade de general vos que de futuro surgi- auri-verde pendão do Bra- mavel valia para o Bra
e de guia, nos conta mui- rão sob a legenda> C�P· sil. sil quando, além das lu
to bem do valor de todos TURADOS PELA . FOR- Todos, sem excepção, tas militares, ainda, como

os nossos expedlclonarios ÇA EXPEDICIONÁRIA contribuiram valiosamente intérpretes, interrogavam,
quando, na palavra euro- BRASILEIRA".- para a explendida vitória em língua alemã e italia
rizada do CeI. Lima Fi- Efetivamente, o futuro da F.E.B. na, os prisioneiros daque-
gueiredo, "não podendo veio, cheio de realidades Não se póde e nem se Ias nacionalidades.
sopitar o jubilo de que I palpitantes, confirmar as deve, sob pena de pecado Tenhamos sempre em

era possuído pelos nos- esperanças depositadas grave conrra a unidade mente que não serão nun-
sos brilhantes feitos", di- na F.E.B. nacional, tão expressiva e ce as exqulslfices dos

rigiu a seguinte beltsslma Os soldados do Bra- decisivamente demonstre- prenomes e sobrenomes,
mensagem ao General sil, "fazendo a cóbra fu- da na hora perigosa, pre- a côr dos olhos, do ca-

Mascarenhas de Moraes: -------------�\�---"!".-----------------

EBAN I V E R S A R lOS. Fermeeta Nova."A performance da F. .. LOCAIS _ Na mesma data ani-
nos primeiros cornbéres No dia 20 do corrente
em um setor do 5°. Exer- passou a data natalicia versariou-se a senhora AIi-

cito demonstra que nos· Tito Espezim. Por decreto da exma. dona Diva Sa- ce Dipold, esposa do snr.

sas expetativasl fora'm jus- do snr. Presidente da Re· bino- Tavares, digna es-
Alvaro Dipold, -residente

tificadas. As tropas sob publica foi promovFidod aal posa do nosso colega emD�aã02rr�n����oJ'OãO Ne
vosso comando entraram cargo de coletor e era r-.;Iario Tavares da Cunha
em linha confiantes, to- de Mafra, o sr. Tito Es-' Mello. Ves, funcionaria munici-

IÍ1aram a iniciativa e lan- pezim, que exercia a fun- _ Na data de 21 fizeram pai e a menina Silvia

çararh-se para a, frente ção de escrivão nesta ci· anos os srs. Eugenio HO��je passa a data na.
com ardor, ocupando su- dade. Siedschlag, alto füncionp- talicia da exma. senhoracessivamente os objetivos Em regosijo pard esse rio da Empreza Frenzel, Eil' Weege, f(gura des tadesignados. A despeito justo ato, premian o um

o sr. Claudio Stulzer. da cada da sociedade J'aradas destruições, das re- funcionaria atencioso pa- firma Gomes & Stulzer,
giões fortemente minadas ra com o publico e cum- proprietaria do Bar Rodo- guaense e esposa do in

e dos observatórios situa- pridor' dos deveres fun- viario e o comerciaria dustrial Wolfgang Weege.
dos em pontos dom inan- cionais, os seus amigos e Mario Müller. Noivado. Com a senho
tes e dos quaes podia o comercio lhe oferece-

_ No dia 22, os srs. Jo- rita Erna Lessmami, fi
o inimigo acionar sua ar- ram hontern, no restau- sé Ersching comerciante lha do industrial sr. Er

tilharia, a F.E.B. avançou rante Buhr, um banquete. nesta praça e o snr. An- nesta Lessmann, contra-
resolutamente. Não só a Dr. Priamo do Amaral e Silvo. gelo Rubini, industrial e tau casamento o sr. Oli-
F.E.B. iniciou a luta com pessoa de destaque nos bio Müller.

Em 24 do corrente fes- d Iftejou· sua data natalicia o
meios sociais do munici- Bebe. O casal Ro o o

snr. Dr Priamo do Ama. pio. Rech-Hilda Schmitt Rech,
- No dia 23 a pequena registou o nascimento no

ral e Silva, digno Promo-
Marly, filhinha do sr. Se- dia 20 do corrente, de sua

tor Publico da Comarca.
me Mattar e o sr. Gui- filhinha Terezinha,A noite, em sua resi:" .

3 1 dIherme Spengler, indus- - No dia 2 o ar o
denciél, o ilustre aniversa·

triario. casal Silvia-Sergio Thom
riante recebeu a visita de

_ Ainda no dia 23 fez sen foi enriquecido com
grande numero de amigos

anos a senhorita Yolanda o nascimento de uma
que o foram cumprimen- Wilhelm, fino ornamento galante menina que ta
tar, e aos quais ofereceu

da nossa sociedade e fi- mou o nome de Lilian.
lauta mesa de doces e be·

lha do industrial Max _ A 10 de Julho tam-
bidas.

Wilhelm. bem o lar do casal Sil-
Ao aniversariante nos- •

H- No dia 25 a exma. se- vestre e Hilda orst
sos parabens. nhora Amelia Horst, espo- Stoinski foi aumentado

sa do sr. Roberto :Mauri- com - o nascimento de
cio Horst, proprietario da Lourival.EDiÇÃO DE HOJE 12 PAG.
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