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Diretor: A R TU R M Ü L L E R Fundado em 1919

futuro governo da Re

publica, iniciará a sua

propaganda politica, -vi
sitando diversos Estados,
entre os quais Santa Ca

tarina, onde conta com

a grande maioria do

TELEfONE N0. 39 eleitorado.

Verdades do Brederodes

CAIXA POSTAL, 19

•

mcns um

Jaraguaense

A assinatura de Leão Veloso Politica

-x-

Fixou residencia em

em Joinville, o Dr. Aris
tides Largura, ex-pre
feito íntegralísta daquele
municipio e ali chefe do

Partide Trabalhista Bra

sileiro, que se está ra

mificando pelo Estado.
Consta que em breve

tambem Jaraguá terá o

seu diretório do mesmo

partido, pois ja estão
sendo feitos os entendi
mentos para esse fim.

�a Ilalia f,aleceu
o sr. General Eurico

Dutra, deverá deixar o

cargo no correr da pro
xima semana, sendo
substituido pelo sr. Ge
neral Gois Monteiro.

Logo depois, o ilustre
candidato do P. S. D. ao

volta-sé a falar nesse mé- nos e financeiros que a

dico particuiar de Hitler, guerra desencadeada por

o qual segundo uma re- Hitler e secundada por

portagem do "Daily Tele- Mussolini, impoz iI Huma

graph' recebida de Ber- nidade é suficiente aten

lim, teria levado a efeito tar para os gastos astro

uma intervenção plástica nornlcos da Grã Breta

no rosto de Hitler, alte- nha durante os ultimos

rendo-lhe completamente cinco anos de guerra.
suas feições. Porém - co- Cêrca de S; 25.000.000.000

mo disse Churchil, quan- (a p r o x i m a dame n te

do bombardeavam os na- Cr$2.000.000.000.00000),
zistas selvagernenre a ci- foram díspendldas pe

dade de Londres - "a ius- Ia Inglaterra pare levar a

tiça póde tardar, mas não cabo vitoriosamente a

Atendendo a um pedido res (governo) apenas con- f Ih
" H I dera

-
.,

t t t J"t;
•

do sr. fnterventor Dr. 1I.Te_ I 07 O
a a . i it er po era gra- guerra con ra o o a I ens-

l� seguiram e eger 2. s
ças a esse estratagema mo. Esses gastos' não in-

reu Ramos, o snr. Minis- comunistas fizeram 2 de- cientifico escapar momen- clue as perdas verificadas

tro da Guerra determinou putados. taneamente á punição que em alto mar, que pelos
pera que os reservlstas da -x- merece, mas algum dia 2.570 navios afundados,
FEB ja chegados, sígern Continua o julgamento virá a ser desmascarado é facll avaliar o seu im-

pera este estado incorpo- do Marecl'lal Petain, acu-
e então terá que eíustar porte total. Afim de Iínan-

--

rados, a-fim-de receberem sado de traidor da Fran- contas com a Hurnanida- ciar as importações de I do ano anterior. Para

as justas homenagens que ça. Emquanto isso Pierre de, contra a qual fez cair materiais de guerra a Grã lastrear essas e�issões, •

se lhes prePxa_ra. Laval, o maior colabare- a vígança de um louco e Bretanha vendeu �alores muUI.mto dI'nOtSer:::�:;;o� qp�� existia em deposito no

cionista que aquele pais d d d tranzel t t I Banco e no exterior,

Não tendo o Japão teve, embarcou da Espa-
e um povo egenera o. no ex rangeiro num o a blico, no circunstanciado 292.529 quilogramas de

d d h_C E C - de Cr$ 85.200.000.000,00, relatório do Banco do
aten i o ao manifesto pa- n a em 11m avião pilota- d d

. metal, equivalente a . .

,

-- x- sen o que essa per a pn- Brasil, e' o referente a

ra a rendição que fizeram do por 2 alemães, e foi N
...

d
' de I t t 6.628 milhões de eruzeí-

o InICIO' a guerra vou o pais e Impor an e sítuacão econômica e

os snrs. Trumen, Churchil, descer na Austria. Preso I I I f d d J d ros
ama, a ng aterra cons- onte e ren a. untan 0- ünanceira do país, as-

.

continuam violentos os pelas forças americanas t
' 7otO

.- 'A d I O comercio de cabo-
rura u avroes por mes se essas espeeas rea men- sunto que ultimamente

ataques por mar e por ar de ocupação, foi por es- dos quais cerca de 200 Ie fabulosas, ás dispendi- tem sido muito debatido,
tagem, até 30 de setem-

contra a i lha metropell- tas entregue aos france- d trei t Ius-l d I E t d Llnid bro do anno relatado,
e eram e remernen o. u - as pe os s é: 03 OI os, em severas criticas de

tana ses pera ser julgado. tlfi R' I
. , ascendeu ao valor de

I ice-se assim por que o ussia e ou ros paises, e alguns líderes politicos e

lJiariamente, enquanto a -x- h I G' di fecil I' el vad 7.983 e o exterior, sem-
marec a oermg acre 1- aCI ava lar o e o

uma detalhada replica
esquadra americana bom- Está pera terminar a tava derrotar a Inglaterra preço da atual liberdade e do proprío sr. Mínístro pre em escala crescente

bardeia cidades costeiras, conferencia dos "tres I
' P" f d H id d a 10.726 milhões de cru-

pe a arma aerea. orem, JUS Iça a umam a e. da Fazenda.
a aviação destroi as cí- grandes", reunida em .

d tri
.

I a ( C E C ) zeiros, isto é, 1.997 mi-
as In us nas mg es S .•. A guerra criou aqui,

dades do interior onde Potsdam e hoje constitui- num desdobramento in- -x- t d
. lhões á mais que em

haja qualquer industria da pelos snrs, Trumann, dustrlal sern precedentes Cerca de 750..0.00 é o
como em o os �s pai- 1943.

que interesse a guerra. Stalin e Attlee, que subs- ne história britanica, cons- -numero de baixas das
zes em luta, e ate me�- A importação alcançou

Os círculos militares

I
tituiu a Churchil.

.

d F A d d M
mo �os �e.u�ros, u;ma .sI-13,779.318 toneladas, no

. - fruíram 38.025 aviões e orças rma as, a a- tuaçao dIfICII, pois, d.e valor de 7.965 milhões
neutros, acreditam que a Terminada a reumao combate, 10.018 bornbar- rinha Mercante e Civis, I f d
luta no Pacifico termine dentro de poucas horas, deiros pesados, mals de sofridas pelo Reino Uni- qua_quer ?rma o �- de cruzeiros.

dentro de tres mezes. será fornecida uma nota a 20.00.0 bombardeiros le- do durante esta guerra,
nhelro terIa que VIr Verificou-se assim, na

-x-
.

imprensa. ves e vários milhares de segundo informações ofi-
para fazer face as gran- balança comercial um

As eleições inglesas, -x- aviões ligeiros de treina- ciais do governo brita-
.des despezas. saldo de 2.761 milhões

com a vitoria do Partido Já uma vez, mento. Ainda, a Inglater. nico. Nas forças arma-
Parte dessas despezas de cruzeiros, o que foi

Trabalhista, levaram a re- durante os primeiros tres
ra produziu um total de das, estão assim distri- fora� cobertas com a

um grande reforço as

nuncia o primeiro minis· anos de guerra, falou-se 208.701 motores oe aviões, buidas essas perdas:
receIta geral � _

outra disponibilidades no ex

tro Churchil, tendo sido da existencia de um ci- necessarios para êI subs- mortos 176.0.81', desapa- com. a _subscrlÇao de terior.
.

d b' t
.-

I' t' 'ntl'mo «Obrlgaçoes de Guerra»,
orgamsa o novo ga me � rurglao p as ICO, I tituição dos avariados ou recidos· 38.275; feridos t d t d

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

tendo como chefe O snr aml'ao d� Hitler que es- d d dí f 93788'" d
en o es as soma o . . . Festa de Bom Jesus

• õ
- " consi era os e icientes 1. e prISIOneIros e 2.432 milhões de cruzei- _

element Attlee. taria encarregado pelo pelo uso. Essas cjfras se guerra 154..968. As. per- ros arrecadados em 1943 Aman.ha. te-
Os trabalh'stas e opo "fuehrer" de alterar-lhe a d I R U d à I d I

I
-

_
referem des e os u timos das do emo,' m o a- I e 1944.

r ugar a tra IQ�Ona
sições que se coligaram fisionomia SI a guerra tres meses de 1939 até o cre�centadas as d? Im- O papel moeda em cir-I festa ,em honr.a ao Bom

elegeram 409 deputados, fôsse perdida pelos na- primeiro semestre de 1944, perIO somam Juntas culação em 31 de de- Jesus padroeIro da Pa-

enquanto os conservado- zistas. Agóra, nOVé:mente I quando as construções 926.0.0.0. morto§; 243.00.0 sembro'de 1944 somava roquia de Gua��mirim.
aeroriauticas foram redu- �ortos, 81.000 desap.a�e- 14.462 milhões de cruzei- Ness� ocaSIaO

_

será

---------------------.- zidas sensivelmente, ten- CI�OS e 291.00.0 prlSIO- ros, tendo um acrecimo procedIda a bençao da

I ORQUIDEARIO CATARINENSE do-se em vista aproxima nelros de guerra, no que de 3481 milhões que o
nova Imagem do Bo,!ll

derrota da Alemanha No se refere ás perdas to- Jesus, sendo o sermao

.

C
. que se refere ás bombas tais. Entre os civis, em pregado pelo rev. Padre

__
C_O__;_R._U_p_A S_a_n_ta__ a

__t_a_rl_n_a aereas, os estabelecimen- mortos, feridos ou hos- do futuro do Imperio Marcos Reichert, do Se-

tos britanicos carregaram pitalisados, o totàl ascen- Britanico, em pról da vi- minario de Corupá.
mais de 970.000.000 tone- de a 136.116 pessoas, in- toria da liberdade e da São festeiros os snrs.

ladas, destinadas a todos clusive mulheres e crian- justiça, mortalmente a- Dr. José Antonio Congio,
os "froQts" deguerra. ças. Esses numeros evi- meaçadas pela supe rio- Albrecht Grützmacher,

"

.

- C E C - denciam a perda e des- ridade militar com que Reinoldo Stein, Roque
\
-x- truição de vidas, mate- as potencias do «eixo» Silva, José Safanelli, Se-

Para se avaliar dos ex- riais e valores; o sacri- iniciaram esta guerra. bastião Azevt'do e as

tensos sacrificios huma' ficio civil e a penhora (CEC) respectivàs senhoras.

Damos a seguir a car- Hadlich em terra estran.
ta em que o snr. Secre- geira soube honrar as

tario Geral do Ministerio tradições gloriosas do
da Guerra, comunica o soldado Brasileiro, de
falecimento na Itália do monstrando no campo de
jovem Harry Hadlich: - batalha nobres virtudes

Sr. Leopoldo Hadlich morais que constituem

"Bastante pe z a r o s o
motivo de legitimo orgu

comunico-vos, de ordem
lho e grande incentivo

do Exmo. Sr. Ministro, o
aos seus parentes amí

falecimento em conse-
gos, camaradas e com-

. patriotas.
quencia de explosão de Perdeu deste modo a
granada, em Sale, fora Pátria um fiel e dedica
do serviço, no dia 2 de
junho do corrente ano,

do �ervidor e por esse

docabóHARRYHADLICH motivo, apresen.t? - vos

F
.. -. bem como á Iamilia do

da ?r?a Expedícíonaría cabo Harry Hadlich em
Brasíleíra. .

'

L to si t
nome do Exercito, as

amen o smcer8;":1en e

I
mais sinceras e sentidas

ter.de vos tra�s�lltIr es- condolencias
sa mfausta notícia, mas

.

é oportuno e confortador CANROBERT PEREIRA

principalmente para os DA COSTA

parentes mais próximos, Gen. Bda., Secretario
saber que o cabo Harry Geral do M. G"

Hontem encontrei no

vamente o Brederodes,
que por signal estava de
cara amarrada e foi logo
dizendo: Voce está er

rado. Completamente er

rado, quando ha dias
despachou aquele cida
dão que fôra a sua re

partição, tratar de um

assunto que lhe dizia
respeito.
«Não lhe assiste o di

reito de
.

declarar a nin

guem, "que está na lista

negra", por ter
-

votado
nesta ou naquela cor

rente politica ou par
tído.»
«Funcionario que você

é, pago com o dinheiro
vindo do povo, ao qual,
voce, quando arrecada
nunca perguntou a cor

politica, deve saber que
está ali eventualmente,
e que recebe seu orde-

nado para servir o pu
blico e não este a sua

pessoa. Isto em primei
ro lugar.»
«Em segundo, não é

com vinagre que se pe
gam moscas».

«Com o voto secreto,
o íuncionarío pode com

ameacas e coação, con
seguir cabrestear o elei
tor até a cabine inde

vassavel, onde ele vai
votar. Mas, quando ele
aí entrar, respirará a

fundo e lhe pagará a

chicana com aquela fruta
que Corupá muito ex

porta para o Rio Gran
de»
E juntando o gesto a

palavra, lá se foi o Bre

derodes, deixando-me a

meditar, e por fim reco

nhecer, que ele tem car

radas de razão.
, J. JUSTO

Flagrante do chanceler Pedro Leão Veloso mi

nistro interino das relações exteriores do Brasil,
quando assinava pelo seu país a Carta das Nações
Unidas no ato de encerramento da conferencia de

São .Franclsco. (ô.I. H.)

Revista
Semanal

Através o relatório
do Banco do

Brasil

Suoessores de L. Seidel, das Seoções de:

Orr;uideas e Claotéas

PEÇAM CA 1ALoao ILUSTR.ADO I
-

.-.::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RREIO DO POVO Iaragué do Sul, 4 de Agosto de 1945
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� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e � �l:�:����o���

I TO::c::�a:O:::T�::d:�O �!�l� ���R!�ßIÓ I �1 §�;
....

(@ I n C O ln P a r a v e 1 � ! !::;1lj Escrotulo,.

; Pl!ilnfill dI! Hngien Pl!loll!ßll! � I "t��,���!��;:� o PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL � ------,@) @ vrador, domiciliado e re-

lt@@!®@!®@).@@)..@@)..@@)..@@)..@®;@@)..@@.!@®;.@@)..@@}t f�:��t�i�e�: ���rit�en�������������������������������- filho le�"mo dos lav�- Em Rio do Sul vem a ser in��ada uma A
O [O I Q T n � I � I L

to Hornburg e Augusta I motorista, nascido em Blu- dores Henrique Gutz e de gencia do Banco Popular e Agricola d? Vale do
n [u O U Hornburg. menau. domiciliado e re- Paulina Hass. Itajaí, constituindo o áto um acontecimento de

Ela, brasileira, solteira, Ia- sidente rieste distritu e cl- Ela, brasileira, solteira, la- relevo na vida daquela localidade.vradora, nascida em Iara- dade, sendo filho Iegirl- vradora, domiciliada e re- Estiveram presentes à cerimonia inauguralguá do Sul, domiciliada e mo de Orro Kuchenbecker. sldente rieste distrito no alem dos snrs. Oswaldo Moellmann e Americoresidente rieste distrito em Ela, brasileira, solteira, do- lugar Rio da Luz, sendo Stamm respetivamente diretor-presidente e dire
Rio Cêrro, sendo filha le- méstica, nascida em Iera- filha legitima dos lavrado- tor-gerente do Banco Popular e Agricola, _os srs.
gitima dos lavradores AI- guá do Sul, domiciliada e res Gusrav Mass e de A- Vitor Buhr Prefeito Municipal e dr. Adao Ber-
berto Fischer e Bertha residente neste distrito e na Maas. .nardes, Jut'z pe Direito de Rio d? Sul, �ssim co-
Rahn Fischer. cidade, sendo filha Iiegiti- mo numerosas personalidades da índustría, do alto

ma de Miguel Fischer e E para que chegue ao co- comercio e da sociedade riosulense. -
de Thereza Frank. nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que .;;.'���������� _

será publicado pela Impren-
sa e em cartório onde será TOt I EI lt aesafixado durante 15 dias. Si I U OS el ar
alguem souber de algum im
pedimento acuse o para os

tins legaes ..
ARTUR MÜLLER-Oticialr..a....a®'!i..a.�....cilI;,.....a.-oa.,

!' . --;;��;�.-� '�
l fabrica de· Moveis

I Es:��a�ida��r��"ca-
o

. deiras de palha tipo
rustico, marca Indigina.
Artigo confortável, ele
gante, acabamento es

merado, qualidade su

perior e preço módico.
Peçam informações e to
tografias a

Achiles Sant'Anna
CORUPÁ (ex-Hansa)

Santa Catarina
End. Tel. «Indígína»
Agente em Jaraguá do
Sul: Schulz & Cia. LIda.

R. CeI. P.
. Gomes de

de Oliveira, 99
C. Postal, 12

Artur. Müller, Oticial do
Registro Civil do r

" Distrito
dá. Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz, saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

,�_ •._--_._-
Ff.<ACOS E ANEMlCO$1

Tornem.

2a. Pagina

EDITAL N' 1861 de
26-7-45

Harry Kuchenbecker e Ro
salia Fischer

Ele, brasileiro, solteiro,

EDITAL N' 1862 de
31-7-45

Arno Gurz e Walli Maass
Ele, brasileiro, solteiro, Ia

PELO ESTADO

casar-se:

EDITAL N'1859de 24-7-45
Albrecht Mathias e Irma

Odenburg
Ele, brasileiro, solteiro la-

d ... '

vra or nascido em Iara-
guá do Sul, domiciliado e
residente neste distrito á
Estrada Rio Cêrro, filho
legitimo dos lavradores I •

Ernesto Daniel Mathias e
de Augusta Kuesrer Ma
thías,
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, nascida em Iara-

.

guá do Sul, domiciliada e
residente neste distrito fI
Estrada Iaraguà, filha le
gitima dos lavradores Erní
Ho Oldenburg e de Frie
da Bosshamer Oldenburg.

EDITAL N' 1860 de
.

25-7-45

Erico Carlos Emílio Horn
burg e Irrngard Fischer

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, nascido em "I Iara
guá do Sul, domiciliado
e residente rieste distrito
em Rio Cêrro, filho legiti
mo dos lavradores Augus-

compramos em

qua I qu e r

quantidade

EngenhO Rau L1da.1
.

.------����--�

�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooo�·
ILOTHAR SONENNHO�LI
00 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 84 - 0000 JARAGUA DO §UL SANTA �A.TABINA 0000

A�����������������������������������A 0000 ií-:------------------------------------ií 00

m II NOVO SORTIMENTO II !li!
� II Casacos �ara Senhoras Casacós e Pulowers de lã II 00

II (ultima moda) Sedas e Casemiras
II11 Capas de Gabardine (artigos finos)

n (das melhores) Ternos Feitos n
II Bicicletas e peças em geral Material Eletrico' em Geral II
n Radios (das melhores marcas) n 00

II! II Acumuladores· Oficina Mecânica II 00
00 ;=u=n=o=:::=..;=���:=;�����:o=s=�=��������::� �
00 .

00
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

O Conselho Administrativo do Estado aprovou
um projeto de decreto-lei para as Prefeituras Mu
nicipais, isentando dos pagame?�os. anterlOr_es a

1945 de todos os impostos mUnICIpaIS que nao ul
trapassem de Cr$ 100,00.

O snr. Ten. CeI. Irapuan Xavier Leal, foi
designado para comandar o 32' Batalhão de Ca
çadores, sediado em Blumenau.

No dia 30 de julho o nosso brilhante colega
"Diario da Tarde" de Florianopolis e que obede
ce a direção do �nr. Major Pedro .Carne.iro da
Cunha completou mais um ano de exístencía.

Ao digno _<:lolega, nossos cumprimentos.

Podem procurar seus ritulos, no cartorlo eleito
ral, os eleitores abaixo.

Francisca Buch, Roberto ôtrelow Wencesky, Ilca
Marquardr, Leopoldo Vol- Bueger, Elvira Buegger,
tolini, Leopoldo Kath, 0- Guilherme Menselin, Ro
lirnpio Parnplorre, Augus- dolfo Zastrow, Ida Rahn
to ôchlupp, Olga Brei- Burger, Adolfo Leitzke,
thaupr, Ida Breirhaupt, Ger- Maria M. Nicolini, Sebes
trudes ßreíthaupr, Gusra- tião Fagundes, Guilherme
vo Rodolfo Egold Becker, Henrique Germano Beh
Bertoldo Bartei, Frieda rens, Walher Hort, Oswal
Winter Voltolini, Ourr Con- do Theilacker, Guilherme
rado Mielke, Ema Barre], Kamlrn, Maria Pereira
Gertrudes Bruch, Paula Stein, Adelia Doubrawa
Erna ôchwaz Breithaupt, Mueller, Ricardo Bürger,
Adelía Píazera Fischer, Casemiro Malínsky, Cilio
Celestino Depine, Paulína Nicolini, Maria Elisa Rei
Schiochet, Alidor Zimmer- nhardine E. Mey, Geza
mann, Ernilla 'Ottilia Mar- Rodolfo Fischer, Olga Mey
gerida M. Volkmann, Rosalia Fischer, Emanuel
Gerhardr Waldemer Bal- Elhers, Maria Bardin Len
lock, Irene Catarina Wen- zt, Carlos LeopótdczMev,
sersky, Maria de Mello Ro- Laudelino ôoares.. Hilda
ea, Maria Rausis, Wanda Ana Karolina K. Zimer
Elvira Bolduan Fallgather, mann.Anselrno Rocha,João
Bertholdo Schneider, Ade- Silvestre Junior, Paula M.
lia Iacobson Ruisan, AI- de Souza, Martha Alice
berro Mengarda, Severino Eulalla Mey e Roberro
ôchiochet, Alfredo Tribess, Bachmann.

.

Paulo Rath, Híldegard - continua -

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BAEPENDÍ

Sec9ão de Tenis
o presidente�a AssQciação Atlética Baep�ndí

e os diretores da SECQAO DE TENIS apelam
para todos os esportistas, ,Comercio e Industria ��
geral, no sentido de contribuirem c0!ll um aU�lho
financeiro afim de se organizar deVIdamente esse

departamento.
Dr. Luiz de Souza
Pre.s. da A. A. Baependi
Guilherme Schulz
Francisco Cardoso Jr.
Diretores Tecnicos

IRGO

Prátos deliciósos e nutritivos
- Só com as-

Massas Alimenticias
da Com. e Ind.

GERMANO STEIN S/A
-- JOINVILLE

_94-A- 4x1

PETla IIR
IIIRIEDIR

)

COITRA caSPA,
6UEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

UECCOES DO

COURO CABElUDO.
TÓ�i:éO_$.AP,\t;{R.
POR_ E,!CCEL�CIA
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Carteiras Profissionais �M����lmlWZ1i{��� Aranhà

� Posto Rubtm
FAUSTINO P. RUBINI r:J Troca-se contra carro

�
- PROPRIETARIO de quatro rodas leve po-

Rua Marechal Deodoro, I S8 rem forte. Informação na

Oficina Autorizada c:c:FORD» A COMERCIAL LTDA.

Podem pro(lura� Suas CARTEIRAS PROFISSIO
NAIR, na Prefeitura _de Jaraguá do

.

Sul, Com o

Snr. Justino Pereira, as seguintes pessôas:

�oão Placido de Miranda. Roberto Schwartz'
Octavío Ferrazza, Eugenio Habs, Alberto G. Adol:
f� Rechenberg, Ernani Gonçalves, Rodolfo Reinert,
VItor Ha�sen, Stefan Hordi, Aladio Juppa, Guilher

me_, Ignácio Hruschka Albano Krutzsch, João Koch,
'"

Joao...J.anmng, Artur Oscar Meister, Raul Mueller,
Leop?l1io Wuerz,' Alfredo Schumann, Domingos
Candinho dos Sautos. Wendelin Stein, Angelo Dana,
Afonso Schrauth, Reinaldo Ueckor, Walter Albert

B.allock, Eduardo Hahn, Ernesto de Britto, Euge
ruo �owede.r, .Otto Nagel, Cristiano Martendal,
Marciano SIlveira, Helmut Goetzke, Leopoldo Lier

ma�m, Otto B�rndt, Germano Roepcke, Walter

Steinke Emmerich Watzkö, Alfredo Ehlert, Arnal

do Stachehn! Joaquim Santana da Gruz, Roberto

B�tzke, Eurico Bu�zke, Rodolfo Wagner, Alfredo

Milker, Rodolfo Voig t João Piaz, Ottomar Emmen
dörfer, Felix Kuchenbecker, Germano Hardt João

Sebastião Martins. Jorge Wiest Frederico Ponath
Eugenio Piske, Leopoldo Biso�i, Werner Carl Ali�
Ballock, Rodolfo Sell, Abilio Catarina Tobias da

A Empresul inau-/
R.ooha, Lon�ino Rodrigues, Rodolfo M�yer, Satur- gurou um progra- mo para a propria empre.-

nino da Mala, Otto Müller, Leopoldo Ziehlsdorff.
ma de expansão que mui-I sa.

Alredo Bartel, Eurico Adam.' Werner Enke Frede-
to a recomenda se ela ti- Si a empresa não tem

rico Guilherme H. Neitzel, Augusto Adrall Jor.
vesse força necessaria pa- força suficiente pera aten

João Catarina, Rudolfo Oestreich, Ervino Borchardt
ra atender esses novos der os atuais consumido

Guilherme Piccoli, Gustavo Knecht, Antonio Fer-
clientes. Depois de Cam- res, seria aconselhavel es

nandes da Silva, Afonso Büttgen, Herbert Schnei- pinho, Santa Luzia e a- peral' a ulrlrnação das no

der. Hel�uth Patsch, Almma Stinghen, Vitoldo i e agora um suburbio de vas instalações que estão

Glowaazki, Walter Prochnow, Emilio Blank, Carlos
loinvílle foram contempla- a terminar na Usina do

Sohn, Frederico Pedrelli, Romeu Jose Silvério Ar-
dos· com instalações de Bracinho, porque, do con

tur Keiser, Angelo Torinelli, Alfonso Biank luz. traria, é de se lhe aplicar

João .legelskl, Elfrida dos Santos Harger, Fritz Hass' No entanto, desde ha o ditado: quem muito dá,

Walter Viebrantz, Lorenço Linzmaier, Frederico Leh- rres dias que estamos no- desce a pedir, e; ela não

mann José Plebaní, Edmundo A. Emmendörfer, Gui-
vamente debaixo de racio- tem onde pedir; pois as

lherme Herman_n, Abroim luppe, Amado Jung, RodoI-
namenro de energia com suas colegas dos muni ci

fo" Steffens, Ioão Ramthum, Fortunedo Nagel, Emilio
serios preluizos não so- pios visinhos estão ainda

Rudger, .Ernesto Hinkelday, Rudolfo Buddenberg, E-
mente pera a,industria, co- em peiores ��ondições.

waldo Fischer, Francisco Adam, Alfredo Butzhe, Ail7 _-_----- ,
:."""'!

da Borck, Mario Trindade da Rocha, Maria de Lour Gal'tas Planadas
I

des Cardoso, Helga Irene Heidorn Cecilia Hersching,
-

Asteria Rüdger. Olivia Chiodini, Maria Patricia, Otí-
de 8 a 120 baixos

lia Dunkel', Maria P. Stein. BAN O O N E O N S

HARMONIOS - PIANOS

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias. �

Carvão e Lenha para Gasogênio

'" Anunciem neste

Semanario

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

corda com o que ja tive

mos ocasião de publicar,
a delegacia de policia es

tá procedendo ao registo
dos veículos particulares

que registados em 1942,
ficaram encostados devi

do ao racionamento da

gasolina, aos quais agora

é permitido o transito ...

si houver gasolina, bem

entendido.

Si V_ S. necessitar de um concerto.no seu Caminhão,

ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, fÇ""il

,

e elétromecânica
�

�WlWZ1i{mfgW2M�����-�1!1��

Quem muito dá ...

::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::
:::::::::::: ::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - nÉDI�O

Locais
Serviço Eleitoral. Prosegue

com grande atividade' o

serviço eleitoral do rnuni

cipio, procurando cada um

munir-se do titulo pera

escapar a multa e dar o

seu votinho no preferido.
Até o dia 31 de julho

ultimo, haviam sido ins

critos 2,106 eleitores, sen
do 4Rl ex-oficio e os res

tantes por requerimentos.

Registo de veículos. De a-

Grupo Escolar "Tereza Ramos"

Amanhã o corpo do

cente e a direção do G.

E. Tereza Ramos, de Co

rupá, promoverão no pá
teo daquele educandário

uma festa popular em

beneficio da caixa esco

lar daquele estabeleci

mento, que, como sabe

mos, atende as crianças
pobres.

������������-�������

11 CLINICÁ DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO II
II DR. SADALLA AMIN ii

li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li

�� ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

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

ii

11 -
doinville - li

Instrumentos para

Orquestras.Bandas

e Jazz- Bands

oo�oooo��oooooooo���oo�����oo�

DI'. LUIZ DE SOUZA.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
.

- Eletricidade Médica-

CORDAS, PM.HFTAS, MÉTODOS A D V O G A D O

Peçam preçolS ao nt'prescntllote: Escritorio: Mal. Decdoro da Fonsecat 210 - Tel. 34

PAULO KOBS- Sf.RRA ALTA - (ex-S. Be::to) Residencia : Benjamim Constant,'136 - Tel.12

Caixa Postal, 59 - Linha S. Francisco - ôta. Catarina

�OOOOOOOOOO��OOOO$OOOOOOOO�OOOOOOOOOO
----------••

IErIDlc§ [([}) Lcssmau ID1 Geraldo Ballock

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

........................................................u
� .

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

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

ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

fit ita ReDresentHcões em �uHlquer Hamo
nÁ-®E :H.EFE:H.::lie::N «c][A®

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero

Jaraguá do Sul -:- Santa CatarinaRua Marechal Deodoro da Fonseca, 183
procure

HOTEL TROCADERO

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY)\'. 185

JARAGuA

OOOOOO�OOOOOO�OOOO��OO�OOOOOOOOOOOOOO I �

·

___

:FERRARIA\.

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

ßB����"""""""'---�"_""""""""""�ß3

!ii!��;_���6i"��;:::::;:�����::::;:31!l
t��� Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

::

�:.::.':.::.'�
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

"

� �
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio

�'.��.�
ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS

"

� � Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2°10

I"
4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00

com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%"

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjreriradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 4%

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

t..
m/aviso prévio de 50 dias 4'1.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2·t:; 180 dias 6'/. ::�
Dep. a prazo fixo-Pór 6 meses 51/2).; Por 12 mes"s 6'/. 1
Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada.

Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20100, com reti

radas semanais sem aviso até Cr$ 1.000,00 5'/.
..

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

.. retiradas de 2.000,00 cruzeiro& semanais sem aviso .... 5 1/2'/.
"

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com !��,.

retiradas sem aviso até 2.000,00.cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. �� Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo enconirará os meios indispensaveis para harmo

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

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

••

� pa.sses, deposltos
em contas correntes, depositos

de valores, etc. etc.

I::
jantar de imbuia, cristaleiras aV.lllsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricação

�;S MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ g I
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelho!> e colchões.

J Serviço ate cio o e rápido ::
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL.

----

l�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�'::·:�:·::·::::::::::::::::�::.::.::.s:;.::.:.:3�61 g�fc���ç�o'R�e���:C�:ls����i�;oá d�' �oa��e�:������ JF���c��1 �;o�eU21�

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

EM JOINVILLE

Estofaria Cruzeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORR�IO 90 POVO
4a. Paginaaraguá do Sul, 4 de Agosto de 1945

Prefeitura Municipal'
,de Jaraguá do Sul
Requerimentos despachados.

Em 6 -7 - 45
717 -Ewald Gerrlr, brasileiro, requer licença peraconstruir uma ca�a de elvanarla de tijolo, no ali
nharnenro da Avenida Getulio Vargas, 2' distrito de
Corupé, conforme planta anexa. Como requer.
718-Jose Ramos, brosileiro, requer licença para
construir uma casa mlxta, para moradia própria, em
sua propriedade sita a Estrada IzabéJ. Idem, idem.
719-Rodolfo Fritch, hungaro, requer licença para
construir uma casa de madeira, para alugar, nos
fundos de sua propriedade sito a estrada Izabel. Id.
728-Hugo Müller, alemão, requer licença para cons
truir um aumento em alvenaria de tijolo na residen
eia existente, destinado pera oflcina . de marcenaria,
sito a rua Nereu Ramos, 2' disrrito, conforme planta
anexa - Idem, idem.
722-Ricardo Fey, bras. requer licença para cons
truir um aumento em alvenaria de tijolo. no alinha
mento da 'Rua Princeza Izabel, destinado p. oficina
de marcenaria, conforme planta anexa. Idem.
737-Guílherme Greffin, bras. requer transferencia
imposto de terreno comprado da Sociedade (.colonizadora Hansiatica Lrda., com d area de 115.800 mt2
sito a estrada Caminho Pequeno. Idem, íderrk
738-Duilio Alegri, brasileiro, requer transferencia
imposto de terreno comprado ôe Alberto Langer, com
area de MO.OOO mt2 sito a estrada Guaraiube, distri
to de Corupá. Idem, idem.
739-Leopoldo Benkendorf, bras. requer transferen
cta imp. terreno comprado de Frida S. Wolk, Marta
S. Voigt e

r Germano Suessembach, com area de...
84.595 mt2 situado a estrada Rio Novo (Corupá)Idem, idem" idem
740--Mariano Orzechowsky, bras. requer transf. im
pasto de uma casa vendida a Henrique Fuck, sua à
Av. Getulio Vargas, distrito de Corupá. Idem.
741-Henrique Brandt, bras. requer rransf. impostode uma bicicleta comprado de Manoél Luiz da Silva
Como requer.
742-IGuiiherme L. Barbosa, bras. requer licença pa
ra mandar fazer pequenos reparos na pratibanda e
pintura em cor cinza-clara, externa no predio de Se
verino Dali, sito a rua Nereu Ramos, 2. distrito. Id.
743-Elisa Schroeder, Quadre-brasileira, requer li
cença para estabelecer-se com botequim e restaurau
te à Av. Getulio Vargas, distrito de Corupá. Idem.
744-Afonso Fei ler, brasileiro, requer licença peraestabelecer-se com casa de generas alimenticios, à
estrada São João (2' distrito - IDEM, IDEM)

Ern ,9 - 7 - 45

746-Amario Wisch, brasileiro, requer transferencia
imp. terreno comprado de Villly ßrosowsky, .

com
area de 100.500 mt2. situado a estrada Izabel. Como
requea.
747-Alfredo Millnitz, brasileiro, requer transferencia
imposto de terrêno permutado com Albrechf ôchuen
ke, s/terreno situado a estrada Caminho do Morro,
com a area de -32.500 mt2. por outro à estrada Iza
bel com a erea de 7.832.500 mt2. Idem, idem.
418--Emilio Stein, brasileiro, requer alvará de Ha
bite-se, para sua casa sito a rua Benjamim Constant
159. Como requer.
592 - Guilherme Gumz, bras. requer alaará de Habi
te-se para sua casa sito a rua Eliza Stein, n. 223.
Como requer.
599-Luiz Iarck, bras. requer alvará de Habite-se
para sua casa siro CI rua Barão do Rio Branco. ld.
5D6--'-Jose Peters, brasileiro, requer alvará de Habite
se para sua casa sito a Avenida Getulio Vargas,M5-José Leitold, brasileiro, requer alvará de Habi
te-se para sua casa á rua Fellipe ôchmídr n. 102.-
627-Eva Rumpel Buck, requer alvará de Habíte-se
pare a sua casa a rua marechal Floriano Peixoto.-
673-Walter Ianssen, bras requer alvará de Hablre-se
parte superior de seu predío n. 218, stio a Avenida
Getulio Vargas. Como requer.
675-Carlos Hardr, bras. requer alvará de Habite-se
para sua casa, sito a Rua Quintino ßocaiuva rr 77.
686-Artur Eggert, brasileiro, requer vistoria e alvará
de Habíre-se pera sua casa reconstruida, á rua Ba
rão do Rio Branco. Idem, idem.
689-0tto Wagner, brasileiro, requer alvará de Ha
bite-se para dois compartimentos térreos n. 54 e 58,-a rua Mal. Floriano Peixoto nesta cidade. Idem.
706-Walter Mathias, bras. requer licença para cons
truir um maosoleo na sepultura de Julio Mathias,íehumado no cemiterio municipal sito a esttada Rio
Cerro, com inscrição Conztante da folha anexa. Id.
713-Ricardo Ramthum, bres. requer vistoria e Ha
bite-se, para sua casa recenconstruida, nos fundosda rua Blumenau (Zona Urbana)
723-loão Alexandre Zacko, bras. réquer transferen
cia imposto de terreno vendido a José Safanelli,
com a area de 900 mt2 edificado com uma casa de
material de construção mixta, n. 1.149, sito a rua
Mal. lJeadoro da Fonseca n/cidade. Idem.
724-Viuva Erna Mahfud, brasileira� requer baixa im
pastos s/Salão de Soocker,' por não desejar mais
continuar com o mesmo, estabelecido a Avenida
Getulio Vargas n. 97.
725-Alberto Eil, hrasileiro, requer baixa dos impastos que achava-se lançado s/Merc4ldor de Aves, pornão desejar mais continuar com o mesmo ramo ,denegocio, residente a estrada Jaraguá esquerdo. Idem.

- continua -

SERRARIAt:u:::arnnFM�
Comprar

Baratô'? .

Por motivo de molestia vende-se uma bem
montada serraria, quadro tipo Tlssor, situada no
distrito de Guaramirim, municipio de Ioinvllle. Alem
de cerca de 500.000 m2' de terreno com mata demadeira�, existe moradia, instalação de luz propria,
carretões, uma parelha de burros e uma íunta de
bois, plantações, pastagem, e uma atafona.

Força hidraulica pera qualquer outra industria.
21 KI. de Iaregué do Sul.

.

�

Informações cem'
A COMER.CIAL LTDA.

Caixa Postal, 19 - Iaraguä do Sul

Procure a conhecida

CASA SONIS
'" Que, não - está fazendo LIQUIDAÇÃO,

porque não é época fazer liquidação, mas
que, apesar da constante alta nos preços, da Mercadoria, está vendendo por preços

verdadeiramente baixos.

Poupe seu dinheiro, comprando
FAZENDAS E ARMARINHOS na

t;ala leml6

B Retalhos e Sedas por

� preços Populflres

� I!2AII�15U g��!11

_

� Avenida Getuli� Vargas, 146�
�Wl���@tt� 1Jld?

STOOK PERMANENTE DE

• CAL·
SOHutZ & OlA. LTDA.

oooo�ooooooooOOOO�oooooooooooooo�oooo
m Adolt Herm. 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 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitarias 00w Salas, de Jantar

00� Copas -

W00 .

Escritarios zes
00 Moveis rusticos e outros. 00

; MOVEIS AVULSOS COMO: ;w Cadeiras
00� Poltronas tixas e giratorias �00 . Mesinhas de centro e para radio �

00 E entre muitos antros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00

I
Afamada pela sua eticiencia, substite 00indo as Caixas Registradoras duw

elevado custo.--------- �

1!!l RUA RIO BRANCO, 964 TBLBPO)IB, t» ll!l
I!Jaraguó do Sul Sta. Catarina I
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO��OO

Fique
RicQ

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

01'$ 20,000,00, logo apoz a confirmação,

a ·· ..·· ··· · ·· ·· .. ·· .. ·· ··· .. · · .. · .. · · :::·::D Vende seiriÃicõ'"lNÖ'Usy'iisTcõ'MERCiõ-OE"S:'ciT'An-INfs/Ã" ii 14 Lotes de :erra,ii Fundado em 23 de fevereiro de 1935 H com Mato Virgem e�� I-
CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6,000.000,00 jj ótima para plantação.II DEPENDENCIAS EM: RESBRVAS CR$ 4.000.000,00

II Preço de ocasião.II �[:�a;n��á AGENCIA: Jaraguá do Súl :: Situado em Jaraguá-II Brusque Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115 Alto (Garibaldi).!l Caçador End. Telegrafico "INeO" Informações comii �������f: Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 RICARDO WEEGEII Cresciuma MATRIZ:
.

ITAIAÍ Timb6Curitiba
Faz todas as operações bancarias no Paiz, CO'lnO cobranças. descontos.Curitibanos empreslimos. financiamentos mediante caução de litulos comerciais.Florianopolis passes. etc., aceitando documentos e valores em custodia, -mediante

Gaspar taxasmcdíeca,
Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros:Indaial A Disposição, sern avise, com retiradas livresItuporanga

I
.

rancí 2%jaraguá do Sul ,para qua quer Impor ancra
eficiente do que se [ul-[oaçaba Com Aviso de 30 dies e retiradas livres

:.=.'!:joinvilJe de Cr$ 1.000,00 3°io

tM:ag1�rasna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00 �'::.'I:::·
ga.

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 ------------

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

ß C dPiratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii viso 80S 8CHuOreSPorto União Prazo Fixo de 6 meses 5%Rio de janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
:: �:� �:gs�ho Prazo Fixo de 12 meses 6%ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitaUzados semestralmenteII S. Joaquim ,A economia é a base da prosperidade ::

ii !�?:��g. D.....

lô"iAi�nj�;� :�Ofli'iOe ��/i;f;S 15fh��; SIA_ 1:.1:.'ii Videira
Aos sábados das 9 às 11 horas

ii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

A propáganda atravéz

o anuncio é muito mais

Proibimos terminante
mente a todas pessoas
de caçarem em nossos

terrenos, não nós respon
zabindo pelos prej uizos
que possam recahir a

pessoas que desrespeita
rem este aviso.

LENZI IRMÃOS
Aroizal, 26-7-1945

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notici<tlrio Esportivo
Venceu o Afonso Pena por 4 x 2 - Goals
de: Arduino, Pedro, Arduino, Icandar,

Guininho e Guininho - Péssima a

'�arbitragem de Rodolfo Sanson

Nunes, a maior figura e� éampo

Est. de São Paulo

Por A. O, M. Vende -se Certidão de Arquivamento'
ARTUR MÜLLER, oficial do registo de pes

soas juridicas e títulos e documer tos do municipio
e registo civil do primeiro distríto e séds do da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca

tarina, Brasil.
'OERTIFIOA que nesta data, em seu cartorio,

de acordo com o disposto do decreto n. 581, de 1

de agosto de 1938, procedeu o arquivamento dos

seguintes documentos referentes a Ooop e r a t i v a

Mixta de Lacticinios de Hansa, dos quais a segun

da via foi enviada a dignissima Junta Oomercial

V'/ d
. do Estado de Santa Oatarina: áta que aprovou a

en e - se
I
dissolução da referida Cooperativa e. lista nomina

Uma 1 imous ine Ford tiva dos Sj'lUS associados.

V-8 tipo 1936 85 O referido é verdade, do que dou fé.

H. P. em bom es\ado Jaraguá do Sul, 30 d.� julho de 1945.

de func ionamento, O oficial: ARTUR MULLER'

com placa de,aJu- Decreto de 21 de Julho de 1945. Barbosa" de Pedra de A-

gueI .
- Preço a tra- molar no distrito de Co-

tar com Alfredo Zi- O Prefeito Municipal de rupá, a contor de 6 de Iu
mermann em Iaraguä do Sul, resolve: lho do c. ano.

GUA�AMIRIM NOMEAR: Comunique-se

De acôrdo com o arte Ass) - Ten. Leônidas C.

Vende - se 15, item IV, do Decreto- Herbster.

lei N° 700, de 28 de Prefeito Municipal.
outubro de 1942;

MARIA DE LOUDES
Decreto de 20 de julho de 1945.

AIROSO, pera interina- O Prefeito Municipal de

mente exercer Q cargo de jaraguá do Sul, resolve:
A 00- .

professor padrão "B", do Conceder Exoneração:
5x1 Quadro Unico do Munici

pio, para a escola "Ruí
------------------�

defezas, e não teve cul- não teve culpa nos ou-
Portaria de 20 de Júnho de 1955.

pa nos tentos que sofreu tros 5 tentos. O Prefeito Municipal. de
Nano e Helio formaram A zaga Levinos e Lu- Iaraguä do Sul, resolve:
uma solida defezalsobres- cindo esteve boa, e no

saindo-se Hélio. A linha 2 periodo confundiu-se CONCEDER LICENÇA:

media atuou com grande um pouco com os cons

desembaraço e teve co- tantes ataques dos visí

mo ponto alto Lucio e tantes.
'I'ota, No ataque Guini- Na intermediaria esta.

nho foi a grande figura; va o ponto alto da equi
marcou dois tentos e pe local. Nunes foi a

ainda ajudou seus com- maior figura em campo. Juliana Kolas Da Veiga
panheiros a marcar os Seguindo-se o pivot 0- Coutinho, ocupante do car

outros dois. Icandar se- restes e Victor, que es- go de professor padrão,

guíu a Guininho. Teve tiveram á mesma altura "B", do Quadro Unico do

menção de brigar corn O ataque esteve des- Municipio, 40 dies a con

Lucindo e achamos que, controlado. Arduino co- tar desta data, com ven

tanto êle como o back, meteu falta sobre falta e cimento integral.
deveriam ser expulsos. falando durante todo o

de campo. Acir, Pedrí- jogo, chegando ao ponto
nho e Pedro regulares. de chamar um visitante

Os vencidos:
.

de "cavallo". Faustino,
Joãozinho foi um bom discreto. Janssen, o es

goleiro. Falhou no 30 treante, não agradou. -

tento dos visitantes, deí- Lourenço eAmando bons.
xando-se envolver por Na preliminar o Tupi
Guininho. Praticou uma nambá conseguiu abater
defeza espetacular e o São Luiz por 3 x 1.

UM TERRENO, na v i la
de Corupá, à rua 15
de novembro, com

area de 9 . 000 m2,
com casa de morada
ranchos e bemfe i to-
rias.
LAURO CARLOS BLUNK
Cartorio Waldemar
Luz. 3x2

ir:'c':::::::;;;;::::::::::::'d':::::::::p::::::::::::::::::n :=�d�e��1�!�0 ��as T��� I i�a�r�u���t��:�a�e:��
11 orr·elo O OVO H que o juiz. não assinal�. vamen!e. por intermedio

!! ii Aos 10 minutos, depois de Guínínho, que está

ii ii. de um centro de Lou- jogando muito bem 3x 2

H Ave. Getulio Vargas . 350 E renço, Arduino abre a pró-Alouso Pena. � De-

H Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii contagem com um tiro cai a partida e a discí.

ii JAftAGuA DO SUL ii rast�iro;, 1;X0 pró-Acaraí, plina desaparece por

ii Estado de Santa Catraina ii Da a salda novamente completo. Aos 32 minu

li ASSI1I.1ATURA ANUAL
i: o Afonso Pena indo ao tos, quasi sai um sururú

;; l' ataque, querendo a todo entre Lucindo e o ata-

ii ,Cr$ 25,00 custo o empate. Girola cante Icandar. - Aos 35

ii comete falta em Lucio e minutos Guininho marca

11 DIR. RESPONSAVEL o juiz não assinala. Aos novamente, aumentando

ii A R T U R M Ü L L ER 35 minutos ainda ataca para 4 a contagem. 4x2

!! o Afonso Pena e um tiro prô-Afonso Pena. E com

ii REDATOR de Guininho exige espe- mais alguns lances sem

ii Mario Tavares da C. Mello tacular defeza de João- importancia, o juiz dá

ii zínho, - Aos 40 minutos por terminada a partida.

ii G6:RÊNC IA: ::

o juiz 'paraliz� o jogo - As equipes estiveram

ii ß C :.i.!
O goleiro �cmItt reclam� assim constitnidas:

ii omerel'si ltdJ ..
contra o Jogador FausÍl-. .

ii U UU. i! no que está com pregos
AFONSO PENA.

�.� �j na sola das chuteiras e Schmitt, Nano e Hélio;
.....................................................-..

Ieriu-lhe a mão. Só aos Ingo Lucio e Totll:; .

Domingo atrazado, isto 44 minutos de luta é que Acyr, Ica?dar, Guíní-
é dia 15 preliaram nesta o Afonso Pena conse- nho, Pedrinho e Pedro.

cidade o Acaraí e o A- guiu empatar por inter- Aq_AR;AI:. .

fonso Pena da vizinha medio de Pedro. - 1 a 1. Joa?zmho, Levmos e

cidade de Joinville. - O Dá nova saida o Aca- Lucmdo.; Nunes, O�es-
Afonso pena veio com raí, mas o juiz a p i t a,

tes e VIctor; .�rdumo,
grande cartaz. pois a dando por encerrado o Janssen, Faustino,

poucos domingos atrás primeiro periodo de luta. Amandos e Lourenço,

superou o America por Apos o descanso regu- Atuou a partida o snr.

4 x 2. lamentar, voltam ao cam- Rodolfo Sanson.

O jogo em si não agra- po as equipes. Teve uma atuação fa-

dou, faltou a tecnica e
.

A saida é dada pelos lha e permitiu o jogo
a disciplina. As 15,25 en locais - Vão ao ataque violento, que prejudicou
tram em campo as equí- os rubros pela ala es- o Afonso Pena, deixando

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

pes sob o trilar do apito querda. Contra ataca o de marcar diversas Ial

de Rodolfo Sanson. O Afonso Pena. Aos 10 mí- tas cometidas pelos ru

tost foi íavoravel aos nutos após um ataque bros - Sua maior falha

locais.
.

dos locais, Arduino com foi não expulsar os jo
.

Dá a saida o Afonso um violento petardo des gadores Lucindo e Ican

Pena, indo ao ataque que empata a partida. 2 x 1 dar, quando estes que

é rechaçado por Orestes prõ-Acaraí, - Dão a sai- riam fazer uma luta livre.

que lança Amando; este da os rubros-negros. In- Vejamos agora a atua

centra, mas a defeza da do ao ataque, desenvol- çäo individual de cada

equipe visitante rebate. ve-se o jogo na area da elemento:

Equilibra-se o prelio, no- equipe local. Aos 18 mí- Os vencedores:

tando-se ataques de am- nutos Icandar empa t a Schmítt foi um bom

bas as equipes. A seguir novamente a partida. No- goleiro, firme e calmo.

ataca o Aearaí, come- ta-se o predominio do Praticou duas graudes

uma bicicleta em

perfeito estado e uma

atafona, a preço de
O C AS lÃ O.

Informações na

mercial Ltda.
Iaragué do Sul

Ó ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOBA
Verrnitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos f' a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto. dos Laboratorios Minancora

- jOINVILLE -

C1lllr§o GrratlUllito dle
-

IatQl1lllligr21flia
(POR CORRESPONDENCIA)

Para propaganda do {mico método brasileiro, o

autor ensina gratuitamente p(lr correspondencia.
Caritas ao DR. LEITE ALVES

'

CASA BRANCA-

Emprêsa Sul Brasileira de'Életricida.de S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Adrnlnistração do Governo Federal)

PAm. A MeSSA BIIWlln,a JtJlIGlJ!IUl
lIAIUfE,••• !i. ISW••IE�

O{lla linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros ?e alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIClos
.

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

"P'UIII1I81 81 1.1181,ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

_ conjugadas com motores. monofasicos de 1/4 H�, , �arca LILLA·

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,

servindo até 50 metros de profundidade. .

Artnga1)§ IEletrnco§ para (Q) lar
Sortimento completo a variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS'

-

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capa�id8de.
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atendera com presteza a 'l.ualquer

pedido de instalação de luz e força.

De acôrdo com o arr=

92 § 10 letra "a" do De
creto-lei N' 700, de 28
de outubro de 1942;

Oswaldo Verbinen, do

cargo de Motorista-Auxi

liar, padrão "C", do Que
dro-Unico do Municipio.

Comunique-se

Ass) - Ten. Leônldas C.
Herbster

Prefeito Municipal

Decreto de 20 de junho �e 1945.

O Prefeito Municipal de
Iaragué do Sul, resolve:

,

NOMEAR:

De acôrdo com o arto

15, item II, do Decreto

lei n' 700, de 28 de ou

tubro de 1942.

Justino Pereira Um, pa-
ra exercer o cargo de Au
xiliar do Agente de Esta- •

tistica, padrão "F", do

Quadro-Llníco do Munlcl

pjo.
Comunique-se

Ass) - Ten. Leônidas C.
Herbster

Prefeito Municipal
-

De acôrdo com os arti

gos nrs. 155, alínea a,
e 157, do Decreto-lei no

700, de 28 de outubro

de 1942.

Comunique-se

Ass) - Ten. Leônidas C.
Herbster

Prefeito Municipal

(Reproduz-se por ter saí

do com incorreção, em 7
de maio de 1945).

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

sua casa o AQucar 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

��nhoril!

Sobremesa deliciosa? PUDIM MEDEIROS! I
_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr. W31demiro Mazureehen Banquete ao sr.

Tito Espezim

CORREIO DO POVO

A data de 1 do corrente marcou o natalicio
do sr. Dr. Waldemiro Mazurechen, competentecJinico nesta cidade.

A noite o distinto casal recebeu a visita de
numeroso grupo de familias da nossa sociedade,
que ofereceram ao aniversariante uma valiosa
lembrança.

O sr. Dr. Artur de Carvalho, em nome dos
amigos saudou ao homenageado, tendo respon
pondido em nome deste, o sr. Artur Müller.

O casal Mazureehen foi incansavel em pro
digalisar aos inumeros amigos fidalga recepção.

��m�annia �a�iml n� ���ur�� I�iran�a
AGIEINTE§ LO�AI§

A Com9pcial Ltda.
IARAouA DV SUL

Edital Edital

Célia.
A falecida nasceu em 26 de Setembro de
1944 e faleceu em 29 de Julho de 1945,
contava apenas 10 meses e 3 dias de ida-

. de,
Agradecemos a todas as pessoas que
acompanharam a extinta ao ultimo repouso
enfeitando a sepultura com flores e grinal-
das.

,

Tambem, de modo especial, agradecemos
ao Dr. Waldemiro Mazurechem pela aten
ção dispensada.

JOÃO PLANINSCHECK e familia
enlutada

Agra�8cimentoBuhl', Eugenio Siedsch-
Conforme já anuncia- lag, Germano Ehmke,

mos teve lugar no Res- Mario Tavares, Dr. Pria
taurante Buhr, na noite mo do Amaral e Silva,
de 28 de Julho o ban- Ernesto Czerniewicz, J.
quete que foi oferecido Corbeta, Eusebio Nunes,
ao snr. Tito Espezim, por Max Fiedler, Adão No
motivo de sua promoção rosny, Dionisio de Assis
ao cargo de Coletor Fe- Pereira, Seme Mattar,
deral de Mafra. I Altino Pereira, José Pe-
Oferecendo a homena- reira Lima por si e pelo

gem falou ..9 Dr. Priamo sr. Ten. Leonidas Herbs
do Amaral e Silva, tendo. ter, Vitor Gaulke, José
agradecido, em nome fio Albus, Erich Blosíeld,
sr. Espezim, o Dr. Artur I Heinz Marquardt, Dr. W.
Carvalho, agente fiscal Mazurechen, J. Schrei
do imposto de consumo. ner, Dr. Luiz de Souza,
Estiveram presentes os Dr. Artur Urano de Car

senhores Dr. Ary Perei- valho, Artur Breithaupt,
ra Oliveira, Dr. Arqui- Alberto Grandberg, A.ry
medes Dantas, Alfredo Goeresen de Oliveira,
Krause, Carlos Hass, AI- José Gaia, Germano Alt
fonso Buhl', Artur Mül- hof, Axel Boos, Curt Sie
ler, Luiz Gomes, Walde- wert, Nestor Luz, Ewaldo
mar Grubba, Oswaldo Rudolf.

A todos os parentes e

amigos levamos a triste
noticia, do falecimento
de nossa querida filha

I
Dr. Wal�emiro Mazureehen

e_sa 81 IAU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos. Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

R aios Intra-vermelhos e azuis .

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

•

praça, a senhorita Ira
cema Müller, filha do sr.
João O. Müller e o jo
vem Wigando Voigt
No día 5, a senhora

Catarina Erschíng, espo
sa do sr. José Ersching;
no dia 6, a senhora Clara
Schaade, esposa do sr.

Ricardo Schaade e a 7
a sra. Alvína Henschel,
esposa do sr. Waldemar
Henschel.
No dia 5 fez anos a

menina Olindina, filha do
sr. João Lyra, farmaceu
tico em Guaramirim.

mais um aniversario na
talicio a senhorita Ondi
na Gaia, filha do sr. José
Gaia.
- No dia 51 transcorreu o Alfredo Emmendoérfer,
aniversario da exma. se-I industríal e a senhoríta
nhora Wanda da Costa Clemencia da Costa, fi
digna consorte do indus: lha do Snr. Manoel. F.
trial Manoel F. da Costa da Costa, e a memna

residente em Itapocusinho: Marion,. filha do sr. Os
Tambem no dia 51 fez car Meister.

anos o snr. Helio West
falen' gerente do Banco
Nacional do Comercio
nesta cidade'.
No dia 1 a senhora

Eliza Benetta Ballock,
Imposto sobre Industrias e esposa do sr.' GeraldoDe ordem do sr. Pre- Profissões Ballock, industrial e afeito Municipal torno pu- senhorita Florita Krügerblico que durante o cor- De ordem do �r. Cole- .dileta filha do snr. Ar-ren_te mês de Agosto, ar- tor, torno punlico que noldo Krüger, e o pequerecada-se na Tesouraria no corrente mes a�reca- no Helio, filhinho do cada Prefeitura Municipal ?a-se nest� Coletona� o sal J. Alfredo Emmende Jaragu.á do Sul e na Imposto acima, referente doerfer e Maria da CosIntendencia de Corupá, o ao segundo semestre do ta Emmendoerfer. - Dia 4 o sr. Vitorio G.im�osto sobre E�ploração I
exerCICIO e� c.urso. No dia 2 o sr. Jacob Lazzaris, Industrial nestaAgrlcola e Industrlal. . Os contribuintes que

Não satisfazendo o pa- não satisfizerem seus pa- -
gamento no referido mês, ga mentos no prazo cita-
ficará o contribuinte su-j do, poderão saiisfaze-lo
jeito á multa de 20% so- no mez de Setembro
br� a. refe:ida taxa no I com a "?ulta de 20%.
primeiro mes, sendo então Terminado os prazos
feita a cobrança judicial- marcados, serão extraidas
mente. as competentes certidões
Tesouraria da Prefei- de dividas, para ter 10-

tura Municipal de Jara- gar a cobrança executiva.
guá do Sul, 2 de Agosto Coletoria Estadual de
de 1945.

.

Jaraguá do Sul, 1 de
Agosto de 1945.

FRANQA VOSGERATJ Heleodoro Borges
Tesoureiro Escrivão

.PRECISA-SEAníversarios

t

t UMA DOENÇA ."Avls.I"'A
MUITO PERIGOSA PARA A FA
MíLIA t: PARA A I'!AÇA, COMO
UM IiOM AUXILIAI'! NO TRATA
MJi:NTO DI'tSSE GRANDl( I"LAGiELO

u •• o

A si!'lu. .. A""'ESENTA SO.
INÚ ... IEl'tA8I'O.....A•• TAIS ClONO:

lIIIIEU ...ATI._

ESCR6FUL.A8
E.PINHAI!

FI.TULAII
ÚLC....
.CZlENd

"'''IDAI!

DAI'!TIt_

"ANCHA.

Uma moça para servi
o

ço domestico - Paga-se
bem. - - Informacões à
Rua Mal. Deodoro, na
Clinica Dentaria de A.
Schulz.

A :falD�lia Yerke Mdllep

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ ., ANOS -;

VIEHDE-SIE EM TODA PARTI! '

����-�
Chocolate e Pralneés

I
das melhores fábricas do
país sempre a venda na

Casa Real
defronte o Oine Buhr

"

����1jl
®Y@) @!'@ @!@ ®Y@)
Cure seus mäles e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova

No dia 28 de Julho
sr. Harry Grubba.
_- Completou no dia 29

Hermilio Ramos
No dia 3 Iez anos o

nosso presado amigo
Hermilio Ramos, desta
cado funcionario Ierro
viario nesta cidade.
Por essa ocasião, re

cebeu ele de seus ami
gos as felicitações que
pelo seu carater de ho
m en de bem fez jus. A
essas felicitações junta
mos as nossas.

Profundamente abalada com o falecimento de sua sempre
lembrada e pranteada mãe, avó e bisavó,

Vva. Augusta Yerke Müller

de ROBER!) II. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos-

Rua Mal. Deodoro, 30 - JIlRAGUA

@i® @1® @1® @).@

ocorrido nesta cidade, em 16 de Julho de 1945, com a idade de 82
anos, apresenta os mais sinceros agradecimentos a todas as pessoas
amigas que pelas multiplas demonstrações de carinhos e amizade a

confortaram neste doloroso transe.
Tambem agradecemos ao Pastor Waidner e ao Dr. Waldemiro

I I
Mazureehen pela atenção dispensada.

��r�i���!�� �J_M_ag_�_d_OS_U_�_ld_e_A_�_�_d_e_19_�. �

I Professor Catedratico de Biologia do Institlulo de Educação de

Fioria06PoliSI
-P A R A F E R I DAS,Ex-Chefe dos serviços c1inicos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis. E C Z E MAS,Assistente do professor David Sanson, .na Rio de Janeiro.

I
Ex-Interno, por concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro I N F L A M A ç Ö ES.

Formado pela Faculdade de Medicina da I C C C [ ! R AS,Universidade do Rio de Janeiro
B L U ME N AoU STA. CATARINA F R I E I R AS,

• NUNCJ:I EXISTIU IGUJ:1L ESPINHAS, ETC.

,................................................................................................
Lavando-se com o SABÃO

,,�\)[\O V1RCr.,) .....-G� DA e»; (;.I"t
o� »'nm INDUSTRIAL
JOINV!LLE "Virgem

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

Poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos .

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

(Marca Registrada) s�ßÄ� 'fIRe(At
..

0
..

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


