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é e rnais importante, pas
sando por ela a nossa li
nha de fronteira com o

Paraguai. Esse salro pó
de fornecer uma força rno- '

triz calculada em 4 a 20
milhões de cavalos vapor,
tornando o salro das Se-
te Quédas talvez o mais
notável do mundo em vo

lume dägua. O ruido da
quéda é ouvido a 53 krns.
de distância. Existe mals
o salto de Iguassú ou sal-
to Grande de Sta. Maria,
no rio Iguessú, com 62
rns. de quéda, situado nas

fronteiras da Argentina
com o Brasil. O salro es-

tá a 15 kms, da foz do
lguassú no Paraná, é pó
de fornecer uma energia
elétrica de 14 milhões de I .

O Paraná terna-se no- o qual vindo numa Iargu- cavalos, sendo o ruido i
tavel pelos admiráveis ra de 2.200 rns., se aper- ouvido a 30 krns. de dis

salto�: o salto visconde ta bruscamente, dividindo- tância. Viajantes expert
do RIO Branco' de 75 rns. I

se em 7 braços; que for- mentades dão o seu voto
de quéda, no riÓ Ivaí, bem �am tant�s quedas, rne- de preferência ao lguassú,
conhecido de estrangeiros; dindo o no apenas 70

.�s'l
como rnais belo e pirores

o salte das Séte Quédas, de largura n�ssa ocas�ao .. co do que o Niegare ou

ou Guaíra, no rio Paranà, Das sete quedas, a qutnra o Victoria Zarnbéze.

Verdadeira prosperidade
E' incontestavel que o Brasil vem atraves

sa�do uma fáse d� progresso surpreendente
oriundo das suas íncontaveís possibilidades no

te_rreno da produção quer agrícola ou indus
tríal, e em consequencia de sua privilegiada
situação geográfica.
Esse periodo de desenvolvimento foi com

parado ao q�e nos últimos anos do século pas
sado construiu a pujança dos Estados Unidos
e na era vitoriana lançou as bases e consoli�'
dou o poder financeiro da Inglaterra.
Em artigo publicado em uma .de nossas re

vistas económicas, notavel economista inglês
designou essa fáse de «idade de ouro do Bra
sil», a qua� �e.alizará, r�cionalmente aprovei
tada,.a deíínitíva emancípação económica dês
se patz.
Realmente, descortina-se aos nossos olhos

a eno_rme transformação por que passa o nos
so paiz na hora presente.
Um paiz tido como produtor agrícola con

correndo! �enão c?m vantagens, pelo 'menos
em condições de Igualdade com as potencias
manufatureiras de todo o globo está fadado
a formar, depois da guerra, na �anguarda' dos
graudes produtores.

«O Brasil permanecerá no primeiro posto no

que concerne a todos os produtos alimentici
os», foi o que declarou ao representante de
uma das m8;is importantes agências telegráfi
cas do continente, autorizado técnico no as
sunto.
Tudo isto, entretanto, não é resultado

.

nem
\

justifica a sêde- altista interna que se V�in ob
servando, desde que foram estabelecidas en
tre nós, as medidas anti-econômicas dos tabe
lamentos, às quais se devem o aumento do
custo da vida e a escassês dos produtos.
A prova dessa assertiva, nos vem do Rio

onde ao ser suspenso o tabelamento, reapa�
receram no me�cado as frutas e os legumes'
a preços normaís.

S� � livre concorrência, é um dos pontos
eapítaís dos programas do após-guerra, é in
compreensivel que tivesse sido éla postergada
em qualquer tempo, para dar lagar à eleva
ção do custo das utilidades.
A propósito disto, um porta-vóz autorizado

do governo norte americano, acaba de decla
rar que o aumento do custo da vida foi com

bat�do energicamente naquele paiz, 'e que ja
mais ultrapassou a cifra dos 15%, continuando
os Estados Unidos a vender ao Brasil por pre
ços normais, não lhes cabendo, portanto, a

responsabilidade da' elevação dos preços, à
qual se efetua aqui dentro do mesmo.
Não resta 'a menor duvida, já que. se pre

nunciam imensas possibilidades para o' Brasil
no após-guerra, de que estamos nos precipi
tando com relação às oportunidades de ganho.
Tem-se até a impressão de que a nossa si

tuação interna se assemelha a de felinos no

interior de um saco.

Produtores, íntermedíaríos e consumidores

e!D lut� continua procurando cada qual auíe
rir maiores vantagens sobre os outros.
Esquecem-se de que o enriquecimento con

seguido, exclusivamente à custa do mercado
interno, é ficticio.
Nada lucra o paiz com o enriquecimento de

alguns em detrimento de muitos.
.

.

E tempo de nos capacitarmos que envere
damos por caminhos errados.
Um paradeiro nos lucros excessivos, na fe

bre altista é medida que se impõe a fim de
que uma debacle futura seja evitada.
Esperemos com paciencia o término das

hostilidades, para, que, então possamos cons

truir uma verdadeira prosperidade, o que só
se poderá conseguir em situação normal.

M. T:

BRASIL
formidavel

. ,

pais

ARTUR MÜLLER
,

TELEfONE N°. 39

CondecoradoGeneral
o general Dou

glas Mac Arthur,
,

frente de guerra,

a medalha de

Serviços' Rele-

vantes,

UM PANORA
Do Mundo em Guerra

A
Mario de Miranda Valverde

À medida que vai eu

mentanto o poderio das
Nações Unidas, seja em

consequência do cresci
mento da fabricação de
congéríes de guerra, seja
em vlsta da queda paula
tina mas continua de di
versos parceiros dos prín
cipaís baluartes do eixo,
necessário se torna enca

rarmos o panorama da
guerra em seus diverses
setores.

mo com relação ao mun

madas afim de que o as- dido soldados. Estatlstlcas do de amanhã, os alemães,
salro à fortaleza de Hitler oficiais garantem-nos que ao oontrério, dão eloquen
seja coroado de êxito. as perdas gêrmánicas em tes mostras de fraqueza.
Nenhum detalhe, por certo, mortos, feridos e prisio- Verifica-se, a todo instante,
serà esquecido, uma vez neiros de guerra, desde a que a deteríoração na qua
que o comando aliado es- invasão da Polônia, são lidade das tropas nazistas
tá crente que terá de en· calculadas em 5.000.000. na frente metropolitana do
Irenrar tropas de primeira x-x Reich, é evidente.·
ordem e bem equipadas, Fazendo-se um confron- X-:-X

prlnclpalrnenre as que es- to, ligeiro que seja, entre Observa se que intensos
tão localizadas no oeste. todas as tropas de todas movimentos militares es-

x-x as raças estão envolvidas tão se operando nos bas-
Esta guerra, pele forma nesta conflagração

.

rnun- tldores alemães. Verifica
em que se desenrola apre- dial, por certo que encon- se, por exemplo, que os

senta o maior número de traremos muitas slngula- bombardeios contra ßer
mortos e feridos que já ridades. QUeremos, nora- lim, levados a efeitos pe
se conheceu em toda a damenre, fazer uma pere-: Ia RAF e pela aviação
história da humanidade leio entre o 'moral das americana, coincídirarn
Os alemães, responséveis tropas. Enquanto todos os com o movimento de tro

por esta guerra e por se- soldados da democracia pas da frente ocidental
rem homens crentes da combatente, díaa dia m ais que vão reforçar os con

s�a infabilidade e poderio, robustecem seus esplrítos tigenre de von Rommel,
sao os que mais tem per-: com uma aura de ctimís- no oeste europeu.

x-x
O' comando supremo

dos aliados, sob a dire
ção de Eisenhower, Ted
dere Mongornery

'

conri-
.

nua realizando prepara
tivos pera a invasão do
continente europeu. Diver
sas providências são to-

Alemães Capturados na Italia
. t.

II

IIII
Soldados norte-americanos/observam um caminhão cheio

de prisioneiros alemães capturados durante a ação. Atualmente
depois dos revezes sofridos pelos germanicos em todas as fren�
tes de batalha, ninguem mais acredita na Iabula de que os ale
mães são uma "raça superior". (Foto da Inter-Americana)
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Edital de Citação de réos ausentes
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

� da comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.
Faz Saber a todos os que o presente edital, com

o prazo de quinze (15) dias virem ou dele conhe
cimento tiverem, que pelo doutor Promotor Publi
co da comarca, me foi dirigida a seguinte DENUNCIA:
Exmo- Snr Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ja.
raguá do Sul. - O Representante do Ministério

, Público desta Comarca, abaixo assinado, no uso

das suas atribuições e com fundamento no inque
rito policial anexo, vem, muito respeitosamente,
perante V. Excia; denunciar Bonifácio Sanson, Jor
dina Sanson, Juvenal Sanson, e Zulmira Sanson,
brasileiros. residentes neste municipio, (com- exce

ção de Jardina Sanson, que reside á Estrada Sch
roeder, municipio de Joinville,) os dois primeiros
casados maiores, respetivarnente com 44 e 50 anos

de idade, êle Jornaleiro ela domestica; os segun
dos, solteiros, (amasiados,) éle maior com 22 anos

de idade, operário, e ela menor, com 18 anos de i
dade, domestica, pelo fato delituoso que passa a ex

por:-«No dia 15 do mês de Janeiro do mês proxi
mo passado, pelas vinte horas, no botequim de pro
priedade de Ervino Brandernburg, sito á rua Benja
mim Constante, nesta cidade, achavam-se Bonifacio
ôanson, SUd mulher Jardina Sanson; seu filho Iuve
nal e Zulmira; amante dêste último. Lá pelas tantas,
[ordellna ôanson já bastante alcoolisada provocou
discussão com Germano ßrandernburg, irmão de
Ervino, que os atendia, por). motivo de pagérnenro
de uma lata de sardinhas. A porta do botequim a

chavam-se Otávio Lombardi e Alfredo Bartel. Jardi
na dirigiu-se a Otavio pedindo-lhe que pagasse um

copo de cachaça, ao que Otavio respondeu-lhe que D- Lu'Cl-O Co e
.....

não pagaria. Foi quando Iordellna, desordeira costu-
..-. pr a

rnaz, agrediu a Otávio, que procurou defender-se, A _D V o. G- _f{D @
não o conseguindo porém, porque os dernels da ía- Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
milia Sansan avanç(lram para êle. Iuvenal lançou lhísta. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
mão de uma cadeira, Bonifácio de uma faca e Otá- sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re

via Lombardi incapacitado de repelir a ofensa cor-
tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
reu para, digo. correu porta afora, procurando refugio comarca de residencia,
no Jardim da casa visinha onde reside Hilda Ewald. Residência: J O I N V I L L E - Rua Dito Boehm N. 210 - Fone 333.
(Vide depoimento de fls.õ). Hilda Ewald, ouvindo o "----------------------'

grande barulho que vinha do botequim saíra á por-
ta de sua casa, quando Otév:o Lorribardi procurou
refugiar-se em seu jardim, ela ja apreensiva procu
rava ver o que se passava. Hilda Ewald viu os agres
sores perseguindo Otávio, agredindo-lhe a pedradas.
Nesse momento foi ela atingida tambem por uma

pedra que produziu-lhe os ferimentos descritos no

euro de exame de corpo de delito fls. 5 e verso.
Otávio Lombardi, ao que se constata do euro de e

xame de -corpo de delito de fls. 4, recebeu diversos
ferimentos. E como assim procedendo tenham os

denunciados cometido o delito previsto no artigo
129 do Codigo Penal Brasileiro, oferece esta Premo
toria Publica a presente denúncia, que espera seja
recebida e afinal julgada provada, no sentido de
serem os denunciaJos punidos nas penas do supra
mencionado dlspositlvo da lei Penal. Nestes termos,
pede-se que, Autuada esta e o inquerito policial que
a acompanha, seja procedida a necessária formação
de culpa, assim como, ô citação dos denunciados
pare se verem processar e julgar e ainda, a intima
ção das testemunhas abaixo assilades, pera em dia,
hora e lugar designados, dizerem sobre a denúncia,
sob as penas e cominações do estilo, Ieragué do Sul,
11 de Fevereiro de 1944. (assinado) Priarno Ferreira
do Amaral e Silva - Promotor Publico da Comarca.
Rol das testemunhas: Alfredo Barrel, operário, brasi-Ileiro, solteiro, menor, residente á Estrada ltapocú,
Gustavo F.riedemann, carroceiro, brasileiro, casado,
maior, residente á Estrada Itapocú neste município.
Ervino Brandemburg, comerciante, brasileiro, casado,
maior, residente á Estrade 'Irapocú, neste municipio,
Alfonso Bartei, operário, brasileiro, soteiro, menor,
residente á Estrada Itapocú, neste municipio. E he
vendo sido designado o dia 8 do corrente mês, pa
ra ter lugar o inrerrogarorio dos reos retro mencio
nados, e tendo o Oficial de Justiça certificado não
haver encontrado os mesmos reos, e' estarem em

lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar
ú presente edital, pelo qual chamo e cito a BONI
FACIO SANSON, JORDINA SANSON, JUVENAL
SANSON, e ZULMIRA SANSON, pera comparece
rem neste Juizo, sala das audiencias, Edifício do
Forum, no dia 5 de abril próximo vindouro, as 14
horas, afim de serem interrogados, sob pena de re

velia. E para que chegue a noticia ao conhecimento
de todos, se passou o presente edital, que será afi
xado no lugar de costume, e publicado pelo "Diário
Oficial do Estado" e jornal local. - Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, JaS treze dies do
mês de março do ano de mi! novecentos e quarenta
e quatro. Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevl. (as
sinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito da co

marca". - Está conforme o original, do que dou fé.
Iaraguä do Sul, 15 de março de 1944

.

O escrivão - NEY FRANCO

�I--------------------_.I-------------_------------·--------------�I
� �I!nhoríl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha também em

. sua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que 08 PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM 5.A. Blumenau
I Tormt-Do'IOon':_t'a Dôr de Cabeça I:

- termina a dôr

L..._A_l_a_m_e_d_a_R_io_B_r_a_n_c_o_-__o_a_ix_a__p_o_s_ta_1_,_4_7_. .. •__� ...J

Edital de Citação dei Banço IndlJstria .e qomercio
de Santa Catarina S. A.Herdeira Ausente.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital de ci
tação, com o prazo de sessenta (60) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que,
estando se procedendo ao Inventárto dos bens dai
xados por falecimento de CARLOS MEY, e tendo
sido feita a declaração de herdeiros, na qual constam
ANITA CAROLINA MEY WALCHER, e seu mari
do RUDOLF JACOB WALCHER, como residentes
na Alemánha, em lugar ignorado, cita e chama-os
a comparecer, ou fazer-se representar, dentro do
prazo de sessenta dias, para falarem aos termos de
dito inventário, neste Juizo, s9b pena de revelia E
para que chegue a noticia ao conhecimento dos
mesmos, se passou o presente edital que será afi
xado ás portas do Forum, no lugar de costume, e

publicado pelo «Diário Oficial do Estado,» da Ca
pital, e pelo "Correio do Povo> que se edita nesta
cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos onze dias do mês de março do ano de
mil novecentos e quarenta, e. quatro. - Eu, Ney
Franco Escrivão e subscrevi. (assinado) Ary Perei
ra Olivéira Juiz de Direito da Comarca." Está con
forme o original, do que dou fé

Jaraguä do Sul, 11 de Março de 1944
O escrivão - NEY FRANCO

w

Agencia: JARAGUÁ
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. TeI: «1 N C O»

M atriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blurnenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,

.

Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS EM: Indaial, Harnonia, São Joaquim. e Tijueas, ESCRI

TORlOS EM: Concordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

INSTALAÇÃ.O: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Araranguá.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediarite taxas modicas

ABONA EM C/CORRENTES OS SEÇUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0
Com aviso previa (retiradas diarias

.

até
, 1.000,00)

Depositos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depositas iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo "fixo. de 6 meses

Pra7.0 fixo de 1 ano

3 %

4 %

5 %

6 %.-- _,_ -

Os juros são pagos ou capitaliz ados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BANCO I�DUSTRIA f: COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.
H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

"

m'="�"!!!!!!!"=;;=I,="=,="�"=!,i!ii!lE!!=l'��j
CASA BYLAAR DTIlili Febres (S��;:iU�i���ias: iiimI-I LJ.., Maleitas, 'I'remedeira III

i�
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

ii
� "Oapsulas Antisezonicas m
I� M inancora" I
m I
III Em Todas as Boas Farmacias I
iii É um produto dos Laboratorios MINANCORA ii
ii

- .loinville - Sta. Catarina fi
!!!i=;;�li=;;=;;=n=!:=!!=i:=!!=;!!E!I!_;!�!i!i

O Paraíso das SEDAS e
� TECIDOS FINQS -

Não se esqueça: Em Sêd as e Tecidos Finos
encontrará o maior Sor timuuro na

C A S A BYLAARDT
. RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-

IDERNA
E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

.
TODOS OS PREÇOS

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade. SA. Chacara
Vende-se uma chaca

ra com casa e cercado,
com a area de 31 mor

gos, sita em Tres Rios
do Sul.

.

Tratar com

Rodolfo Kohlbllcb .

,Rua CeI. Procopio Go-
mes N. 856. 2x1

'Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

!tA!!A • MelSa I>gIWn�Hra· 1'!I!iGläilgA
. lIAIWiM8S EM EIW.�II�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de 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.

.

A SíFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMEIOA. "ORMAS. TAIS COMO,

IOEUMATISMO

ESCRÓFUL..Aa
ESPINHU

FISTULA8
ÚLC.R'"
IECZEMd

FERIDU

DARTRO.

MANCHA.

E UMA OOE'NÇA QRAVISSIMA
MU!TO "ERIGOSA �ARA A FA
MíLIA E" �"RA A RACA. COMO
UM SOM AUXILIAft NO TRATA
MENTO DÊSS-E GRANDE P'LAGELO

m [!lil�li�I�ll illi]1
BOMBAS para uso' domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de II-! HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Ar1ng�§. IEle1rnc((J)§ ]para (Q) lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.:

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer- capacidade.

A nossa SEÇÃO' DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a quàlquer
pedido de instalação de luz é força.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"-
CONHECIDO HÁ .� ANOS

VENDE-SE EM TODA "ARTE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WASHINGTON - (In
ter-Americana) - O pre
sidente Roosevelt ainda
não viajou à lua, mas po
deria tê-lo feito se levas
semos em conta a distân
cia coberta por êle nas
suas idas' e vindas da Ca
sa Branca, desde que as
sumiu a presidência dos
Estados Unidos. Com e
feito: separam-nos da lua
416.184 quilometros e o

presidente já percorreu no

gO\ erno, 504.977 quilorne
tros,

3a. pagina

o Mundo de Amanhã na Ida e volta

Henry Wallace á lua
SAN FRANCISCO, mar- As despezas nacionais

. ço - (Serviço especial para hospitais, medicos
da INTER-AMERICANA) e enfermeiras deverão
- O Vice-P r e si den te ser quatro vezes maio
Henry A. Wallace de- res do que as que faze
clarou aqui recentemen- mos atualmente. afirmou
te que boa alimentação, o Sr. Wallace.
boa moradia, e melho- Predisse que as pe
res escolas eram fatores quenas granjas proximasessenciais na edificação das cidades tornar-se-ão
de uns Estados Unidos, «tão importantes por vol
prosperos e feliz no a- ta de 1975 que constitui
pós guerra. rão a base do equilíbrioO Sr. Wallace acres- da nação». Alem disto,centou: «A verdadeira «a futura economia agrímina de ouro no nosso cola pode facilmente a
territorio nacional são limentar melhor 50 mi
os nossos 10 milhões de lhões de pessoas que se
famílias pobres, que, an- acham agora subnutri
tes da guerra, forneciam das, uma vez que não
apenas um movimento falte emprego para as
de cinco bilhões de dó- mesmas». .

lares por ano, mas que. Artur Müller, Oficial do Re-po�m fu�m�� pro- ..
. ��Q�ldo 1� �� da

�f��Jf��:�:i;1�:;� ir'�;:�:�;��:�:�!���i?!! :����;���;;:�;;;;�;, Registro Civil
$O

1�!��!�:�:�!�:sa: :��::�;s ;L��:;�;;de após guerra». 1! rentes e amigos, oíerecen- ii I
tos exigidos pela leí afim de se

� h d nantes que o sr. GenesioO· Vice-Presidente dos ii do sua residencia em ii habilitarem para casar-se:

. WALDEMAR LUZ, ofi- An�li!� 1I��u��, m:a�'r�d'6r, Petrlcio da Silva, não es-Estados Unidos asseve- li Campo Alegre ii EDITAL N. 1525 cial do Registe Civil do domiciliado e residente tá autorisado a receberrou que o país terá uma ii Jaraguá do Sul, 1.-4-1944. ii Distrito de Corupá, Muni- neste distrito, com trinta qualquer importancia des-renda de 130 bilhõesC de ::::�··: {t: João, Sabino e Maria

I
cipio de Jaraguá do Sul, faz e um anos .de idade, nas- te jornal, quer �Ioors' assi-

dólares por ano. om , _..............

Francisca Alves.
cido em Iaragué do Sul, naturas ou anunc .

. essa renda, acrescentou
neste Estado, em quatro«podemos pagar os [u- O p '( '.I D' Ele, brasileiro, solteiro" Irapocuslnho, sendo filha
de [unho de mil novecen-

ros da nossa divida de feCel O uO Ia
operario, nasceu em Itajaí i legitima de. Joaquim.Alves tos e doze, filho legitimoguerra e ainda ficamos Quando se vem suce- em vinte e nove de outu-: e de Francísce Mana AI-

de Augusto ôtrarmann e
com reserva superior à dendo, amiúde, casos de bro de mil novecenros e ves.

Amando Seil Stratmann,que tivémos no auge da gripe. e, com maior ra- quatorze, domiciliado e
Jaraguá do Sul, domiciliados e residentesprosperidade em 1929». zão, durante as epíde- residente neste distrito em
28-3 --44. nestes neste distrito. Ela,mias dessa doença, de- Itapocusinho, sendo, filho

solteira, domestica, dorni-vem ser proibidas vísí- legitimo de João Sabino E para que chegue ao conhe
ciliada residente neste dis-

" C '

de P "

d M
.

PI'" bl o cimento de todos mandei passar o
orrelo O OVO tas aos gripados. e e afia au a oa In .

d tríto, com dezesete anosI presente edital que será publica o
. Do mesmo modo, é Ela, brasileira, so teira, pela imprensa e em cartório onde de

.

idade, nascida neste(Transcrito do "Diario necessário que doentes bornestica, nasceu em Da- será afixado durante 15 dias. distrito em seis de agosto
da Tarde" de Floriano-

e convalescentes evitem rati em quinze de janeiro Si alguem souber de algum de mil novecentos e vintepolís). . contacto desnecessário de mil novecentos e vinte impedimento, acuse-o para os

e seis, filha legitima de
A nossa Sucursal re-

com outras pessoas. e um, domiciliada e resí- fins legais,
Reinhold ôchmldr, restden-

cebeu a visita deste im-
SNES dente neste distrito em ARTUR MÜLLER, Oficial

te em Caçador e Anna
�ortante orgão da im- .

t'
-----------------

Rode ôchmídr, residenteprensa de Jaraguá. in-
teligentemente dirigido
pelo apreciado jorna
lista sr. Arthur Müller.

". Com uma ótima cola
boração e ainda salíen
tando a sua nitida impres
são, CORREIO DO POVO
tem grande aceítacão em
todo o vale do Itajaí, ao

qual presta assinalados
serviços.

opinião de

, Capitão [ucly�es �e
CH�tro

Com a avancada idade
de 76 anos rói atacado
de um ataque de artero
solerose, o Capitão

'

Eu
clydes de Castro, sofren
do uma paralisia nos ma

xilares, não podendo fa
lar, e ainda privado de
poder enchergar.
Chamado a tempo o

notavel facultativo snr.
Dr. Rubens Walbach, es
pecialista das molestias
do coração, conseguiu
salval-o á. tempo.
Desde muitos anos que

o capitão Euclydes vinha
revelando a sua admira
vel capacidade de traba
lho.r tendo exercido, du
rante mais de 60 anos,
varios cargos onde sem

pre mostrou a sua ínvul-

A 'Hecatombe de

-

------1

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C o C E I·R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUN C:� EXISTIU IGURL

-----------------------------------------------------�

I CL\LÇL\DO.J.:
i

I

I
I 'l-l INDUSTR,IA' DE, CALÇADOS

GOSCR IRMAOS S. A,

"Jl\Rl\GUL\ - f.L\NTl\ Cl\Tl\RINL\. '

,

em Curitiba.
Corupà, 25 de março

de i944.
Apresentaram os doeu

mentes exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento oponha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no togar do
costume.
Corupá, 11 de fevereiro

de 1944.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

Namur
Dr. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

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

::::::: .•...:.:.:.. :.. :.:.::.. :.:.::•. :•. :.':.':.':.':.':.':.':.':.-:.-:.-:.-:.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':.':::::!::;:;�::::::::::;! ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cadaveres de ja-
poneses, máquinas Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
destroçadas e palmei- Residencia : Benjamim Constant, 136 - Ted. 12
ras pe rt i das ou der-

::. :::::::::::; :
..
: ':..: ': '.,: '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.,:.:.,:._ .: .." '.'.,: '.'.,:._ : ;'.'.:.. :.. :.. ,.:.. :.. '.:.':.':::::::::;:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :�:::::::::: ::: ::::::::::rubadas dão uma

ideia do que foi o _- - - �""!!'!"�"!!!"''''!!!''!!'!!!'!!'''''!!!'!!''''!'!'!!'''!!
••11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO

1::1:,destruidor ataque ae- ..

Nreo e naval centre a;l DR. SADALLA AMI
ilha de Narnur, do i! CONJUNTO DE APARELHOS 1'IODERNOS, UNICO NOS!!
arquipélago das Mar- H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ n
shall. As mais impor- n «RUA GERONYJ'VIO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

1:
..
:1:
..

:

tentes bases niponi- _II ,I

_ ..Ioinville _

cas das ilhasMarshall - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
----------------�foram ocupadas pe

los norte-americanos
no pequeno espaço
de dias. (Foto da In
ter-Americana).

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para mclesttas de olhps, ouvidos,

nariz e gargasta
Dispõe de aparelhos os mais ,,?odernos para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, i)4. ]OINVILLE

, ägar atividade.

Ii�!f1���r;lii:;���!� Clin:r!e�!�i!U:!O�!�:r��anta I
Ur. �!�!�! !�!�C�enmandou transportal-o pa- Professor Catedralico de Biologia do lostittulo de Educação de

FlorianÓPOliSI
Ira O Hospital, achando- Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGQAHospital de Caridade de Florianópolis.se passando bem, mas

Assistente da professor David Sanson. no Rio de Janeiro. Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creançasínhibído, pelos medicos, Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasde continuar a -desenvol-
_ Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electra-cauterizaçãover a sua operosidade. Formado pela Faculdade de Medicina da

I
' Raios Intra-vermeJh_os. e aZUiS.O Capitão Euclydes Universidade do Rio de Janeiro

__Castro tem sido muito BL U ME NA. U STA. CATARINA
��������@!!ªB�El���€tivisitado por seus amigos. _

D AI B t IhO Preceito do Dia r. varo a a a - MÉDICO

PITIDlllR
111111:111

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

�HCçön DO

COURO CA8ELUDO.
'f.ÖN·I�O CAPILAR
POR E)(CEÚNÚA

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médioa--

Os indivíduos portado
res de «pequenos res
friados» são partículàr
mente perigosos, quanto
à difusão da gripe, Jul- Indutotermia, Bisturi Eletrico. GalvaIlocauterio
gando que podem deixar: 'Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhosde guardar o leito, com-

_ R A lOS X-parecem ao trabalho e
Dh'e{ol' ltlédico do Hospital "So Jesé "passam a doença às pes-

soas com as quais en- _ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORAtram em 'contacto. SNES. �_������l@jg������_�(!>i�EIUIõIJ;�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Produção Brasileira

REQUERIMENTOS DESPCHADOS

sentes só na

Dia 16-3-1944

6.966-Max Fiedler - Requer "Hablte-se" pare

sua casa sita á rua CeI. Procopio Gomes de Olivei

ra, 1058 I Como requer, após assinar termo de

compromisso, obrigando se a construir as instalações
santraries no prazo maximo de 60 dies,

6.967-Max Fiedler - Requer "Habire-se" para

sua casa sita á rua Domingos R. da Nova, 180. -

A' vlsta da inf, como requer
6.976-l\lvino Mohr - Requer licença estebele

cer-se com ferraria á estrada Ieragué -esquerdo -

Idem, idem, idem.
6.983-Paschoal ôchíocher r: Requer transfe

rencia pera Antenor Francisco Rosa, imposto rerre

no com 350 mtsê, sito á estrada Poço d'Anta - Idem

idem, idem.
6.985-Henrique Mathías - Requer transferen

cia para Leopoldo Weiler, imposto terreno com 177.100

mts2. síro á estrada Ieregué-Alro - Idem, idem,
idem.

6.990 - Artur Steinert - Requer transferencia

pera Hugo ôreínerr, imposto relativo terreno com

82.500 mts2. sito a' estrada Rio Cerro - Idem, idem

.
idem.

Dia 17-3-1944

6.973-Theodoro Hinsching - Requer vistoria

instalação eanltaríe sua cese sita á rua Av. Getulio

Vargas, nesta cidade. - A vista da informação como

requer.
6.974-Eugenio Fischer - Requer licença fazer

pequenos reparos sua casa sita á rua Mal. Deodoro

da Fonseca --:- Idem, idem, idem.
6.975-Vergilio Rubini - Requer licença' cons

trução casa alvenaria tijolos terreno á estrada Barra

do Rio Cerro - Idem, idem, idem.
.

6.984-Leopoldo Voltolini - Requer licença
pintar eternamente sua casa sita á estrada Blume

nau, sem numero. Idem, idem, idem
6.986- Max Metz - Requer licença construção

Instalação samtarte sua casa sita á. rua Preso Epitacio
Pessoa, 1447 - Idem, idem, idem.

I6. 99:-Jorge NiemanÍ1-Requer baixa imposto
sua oficina mechanica sita á rua Angelo Piazera -

Idem idem, idem.
6.994-Edvin Grossklags-Requer transferencia

seu nome imposto terreno com 425 rnts 2. sito á es

trada digo Rua Angelo Piazera e adquirido de Jacó
Alfredo Emmendoerfer e Guilherme Humberto Em

rnendoerfer-c Idern, idem, idem. idem.
6995-Julio P. Hostin-Requer transferencia pa

ra José Hotgreit, imposto terreno com 300.000 rnts 2.

sito á estrada Morro de Jaraguá-Idem, idem, idem.
6.996-Henrique Toni-Requer transferencia pa

ra João Toni, imposto terreno com 94.500 rnrs 2. sito

á estrada Ribeirão Rodrigues-:-Idem, idem, idem.

6.997 -Henrique Toni-Requer transferencia pa-

a Gottlieb Schumacher imposto terreno com 94.500.

,

�om�a��ia �acional n� ���uros I�iran�a
AGENTES LOCAIS

Comgpci'al Ltda.
JARAGUÁ�DO SUL

Ff. ACOS E ANI!MICO." I

Tomem.

o Preceito do Dia

,
4a. pagina

Marinheiros Nazistas no Campo de Concentração
Marinheiros de

tres l1HVÍOS caro

gueiros _

alemães

que procur-avam
burlar o bloqueio
no Atlântico Sul

chegam ao cam

po' de concentra

ção depois de

capturados. Os
tres I1HVios, fo
ram postos a pi·

. que, mas salvou

HH o seu ca rrc

gamento de bor

racha. (Foto da
Inter-Americana)

Alimentos do Futuro
dequadamente conserva

dos podem durarmuitos

anos. Uma ração expe
rímental de emergência
está sendo posta à pro
va pelo Exercito Ame

ricano. Essa ração con

siste de uma pequena
barra semelhante às de

chocolate, composta de

frutas deshídratadas : e

outros alimentos. Cada

barra é equivalente a

uma refeição completa e

pode ser' engerida sem

nem nenhuma prepara

ção especiaL

NOVA YORK. - (In
ter-Americana) - Uma
Doa refeição na sua for
ma mais moderna, pode
estar contida num paco
te não maior do que
uma carteira de cigar
ros. Em tão reduzido vo

lume, poderemos encon

trar o suficiente para
uma sopa, batatas e sal

chicha, alsm de beter

raba e cenoura. E' bas
tante adicionar-se agua
ao pacote de alimentos
deshidratados e concen

trados e teremos uma

farta e gostosa refeição..

Os almoços deshidrata

dos ainda não foram pos
tos à venda em peque
nos pacotes mas é ape
nas uma questão de tem

po.
As donas de casa ame

ricanas dentro em bre

ve poderão comprar pa
cotes de sopa deshidra

tada numa media de
100.000.000 por ano.

Os londrinos comem

bifes que cruzaram o

Atlântico como carne

deshidratada, léite, man-

teíga, batatas, ervilhas e

espinafre,' bem como

muitos
'

outros vegetais,
são deshidratados para
economizar espaço ma

ritimo. As fabricas de

alimentos deshidratados

estão produzindo mi
lhões de quilos de vege
tais e outros alimentos.

Um navio carregado
com alimentos deshidra

tados poderá transportar
doze vezes mais do que
se tratasse de alimentos

em sua forma naturaL

O alimento natural é vo
lumoso . porque é cons

tituido na suamaior par
te de agua. O sabor dos
alimentos deshidratados
assemelha-se aos dos ali
mentos conservados em

latas ou nos frigoríficos.
O sabor e o aroma do

produto natural desapa
recem, mas o gosto con

tinúa a ser essencial
mente o mesmo.

Os vegetais deshidra

tados reteem seu valor

mineral, bem como suas

vitaminas. Os alimentos

bem deshidratados e a-

Dê-lhos des
de

.
pequenos,

para que os

seus dentes
cresçam lindos
b sáos, e cuando
<>randes lho
�gradecerão. IC..__
Limpa, re
iresca a dá
esplendor,

Lapis Copíativos
TODAS AS CÖRES

Recebeu e oferece
TlP. AVENIDA

O Brasil produziu de

janeiro a setembro des

te ano 182.090 toneladas

de ferro gusa, 135.447

Dia 15/5/1944 toneladas de aço e . .

.
6.899 - Francisco Fodi - Requer licença construção

112.843 toneladas de Ia-

.

ti
-

ítarí 1110' P minados.
InS a eçao sarn arpla s�a caAsa �'t 'rI . af rua !e- No I: semestre de 1943
sidenre Epitacio essoe. - VIS a ...a In ormaçao, duzí 477 468

.

como requer.- .

pro UZImos . qm-

6.909 - Rudolfo Kohlbach - Requer vistoria e "Habite- -Ios de arsenic?, _

estima

. se'' seu prédio recenconstruindo á rua CeI. Pro- d�s em 2 mIlI:0es 511

copio Gomes de Oliveira - Idem, idem, idem.- mil e 189 cr.uzeiros. No

6.954 - Patricia Braz - Requer "Habite-se" sua casa �esmo período produ-

cita á rua Blumeneu - Idem, idem, idem.-
znnos 202.391 gramas de

6.968 - Irene Ziemann - Requer licença construção prata .no valor de 44.526

maosoléo sepultura perpetua de José Ziemann _ cruzeI�os..
.

Idem, idem, idem.-
De janeiro a novem-

6.971 - Rudolfo Fritsch - Requer licença construção
bro de 1943 exportamo�

bungalow alvenaria tijolos, conforme plantas seu
9.199.279 s�c�s de cafe

.

terreno sito à estrada Izabel, zona sub-urbana _
no Aalor médio de 276

Idem, idem, idem.-
e 84 centavos I?or. saca.

6978 - Giardini Luiz Lenzi - Requer transferencia pare � v�lor total at�ng!u a 2

Frenz Xaviff Hoch, e Waldemar Hoch, impos� bIlhoes, �46 mIlhoes e ��������������������
__
�������_.���

terreno com 15.000 mts2. sito á estrada. Ribeirão
735 cruzeiros.

Grande do Norte. - Idem, idem, idem.- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6.969-Manoel F. da Costa S/A. - Requer trans
ferencia impostos todos da firma Individual Manoel Artigos pura pre-

F. da Costa - Idem. idem, idem. .'
6.982 - Walter [arck - Requer transferencia seu

nome imposto terreno com 150.000 mts2. sito á es- Casa Real
trada Pedra d'Amolar e adquirido de Leopoldo Bu-

rzke - Idem, idern.. idem defronte o Oine Buhr

6.988-Joãci Guilherme Wi-est - Requer licença
estabelecer-se com sapataria á Av. Getulio Vargas,

.
- Verifiquem a Esposição -

villa de Corupä - Idem, idem, idem.
.

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

6.989-Juliana Colas da Veiga Coutinho - Re

quer trinta dias pera tratamento de ôau'de -- Como

requer, acordo com o § 5°. do art, 155 do Decreto

lei rr 700 de,28-10-1942.

O doente de gripe de
ve recolhe-se ao leito e

tratar-sé sob a orienta

ção do médico. Dêsse

modo, a cura será mais

rápida e menores serão
as possibilidades de
transmissão da doença
aos íncívíduos sãos. SNES

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.,. _ ,.. ,_:
To....
Re.friados

Bron�uitel
Elcrofulo.e

.

Convalescença.
VINHO CREOSOTADO

.

É UM .BRADOR DE SAÚDE.

Elemento para a Invcsão

O veículo anfibio, chamado "ßufalo", opere com igual eficiencia negue

e em terra. Aqui se vê um desses veículos dirigindo-se pare a costa numa

ilha do sudoeste do Pacifico. Numerosas máquinas especiais pera a invasão

foram empregadas pelas forças dos EE. UU. em suas operações contra iapo

noses e nazistas. (Foto da Inter-Americana)

. "
.. _ .

' I CORßEIO DO POVO
!1lts 2

..
Sito a estrada Rlbelrao Rodriguez - .Idern.] A gerencia avisa que está pro-

Idem, Idem. . I cedendo a cobrança das assinaturas

6.998-Ernesto Kr.ueger-Requer trensferencla e pede aos prezados assinantes que

pare WaldernarMueller Imposto .rerreno com 274.280 se acharem em a trazo bem como aos

mts 2 á estrada Ribelrão Macuco-Idem, Idem, idem. que ainda não renova;am sua assina-

6.999-Hugo Bruch-Requer transferencía para tura do corrente ano sati sfazerem

�rne�to Krueger� imposto terreno �om 4�.702 mtrs2. com brevidade seus p�gamentos.
SitO a estrada RIO -da Luz-Idem, Idem, Idem. Outrosim comunicamos aos assi-

7.000-Viturio Pradi-Requer baixa imposto seu nantes de fó;a da séde e aos de ou-

letreiro-Idem_. idem, ide�. . .

tras local idades, que poderão fazer.

Secretaria da Prefeitura Mumclpal de .jaraguá a remessa da importanc ia pelo cor-

do Sul, 20 de março de 1944. ,reio, .podendo para isso deduzir

RENATO SANS - Secretário as despezas postaes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos
---

da Sociedade
Re'creativa

Tres Rios do Norte

E LETRO -OFICINf\
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Rua CORONEL PROCOPIO GOMES N. 856

{f:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�••

FERRARIk

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JAR'AGUÁ
. , ..
.- ..

�.::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::/

Pe'riodo
da Caça

,

, ..
.

PREFEITURA MUNICI- I A' V I 5'oPAL DE JARAGUÁ DO '

SUL
-

EDITAL

O sr. diretor da Díví
sãö de Caça'e Pesca,do
Ministerio da Agricultu
ra; baixou pörtaría de
terminando que o .perío
do de caça em nosso Es
tado e no do Paraná vai
de 15 de abril a 31 de
agosto.

\ Não são considerados
caça e por conseguinte
não podem ser abatidos:
lontra, o cervo, a anta,
o lobo (Guará), os ta
manduás, a preguiça, a

ema e bem. assim os

animais não indicados
na relação seguinte.
São considerados caça

e poderão ser abatidos
os seguintes animais sil
vestres:

1 - MAMIFEROS
Capivaras, coatis, coe

lhos (tapitis), cotias, cuí
cas (jupatís), furões, gam
bás' (sariguês), mucuras,
timbús, cassacos) gatos
do mato, graxains (lobi
nhos), raposas, (cachor-

Denominação e fins da Sociedade
Artigo 1. - Com a denominação de Sociedade

Recreativa «Tres Rios do Norte», fica Iundada,
nesta data, com séde no lugar Tres Rios do Nor
te, no primeiro distrito do município de Jaraguá
do Sul, uma sociedade civil que terá por fim pro
porcionar a seus. associados divertimentos licitas
e que terá duração indeterminada. '

,

Paragrafo unico - Os fundos sociais serão cons
tituidos dos moveis e imoveis que adquirir, das
[oías;'mensalidades e doações que receber.

,

Administração e representação
Artigo 2. - A sociedade será admínístrada por

uma diretoria composta de tres membros, sendo
um Presidente, um Secretario e um Tesoureiro,
que se substituirão nas ausencias e impedimentos
na ordem de colocação.
§ 1. _. Os membros da diretoria serão eleitos

anualmente, em assembléia geral que terá lugar
no segundo domingo do mês de Janeiro, podendo
serem reeleitos.
§' 2. - A eleição será por maioria de votos,

.somente tendo direito de votar os sacias quites
com os cofres sociais.'
§ 3. - O presidente representará a sociedade

judicial e extrajudicialmente,'! presidirá as assem

bléias e administrará a sociedade.
§ 4. - Ao secretario incumbirá .a escrituração

geral da sociedade, exclusive o livro «caixa» e

de cobranças de mensalidades.
§-5. - O tesoureiro terá o encargo de fazer as

cobranças das joias e mensalidades; fazer.agametttos autorísados pelo presidente e ter sua

guarda todos os valores' pertencentes' à so dade.
§ 6. - A diretoria poderá designar outros au

xiliares da administração, quando necessario.

Dos socios
Artigo 3. - .Todas as pessoas maiores de 18

anos, de bom. comportamento, poderão ser sacias,
uma vês propostos e aceitos pela diretoria.
§ 1. - Todo sacio deverá dar obediencia a es

tes estatutos, às decisões da assembléia geral e

da diretoria sendo elímínados do quadro. social
os que se tor�re� inconvénientes aos intéres- �������������������������������I�
ses da mesma sociedade ou deixarem de pagar !MI=�����������====��=:;:::_����������:'"
por tres mezes as respectivas mensalidades.
§ 2. - Os sacias têm direito a írequentar com

suas familias os divertimentos que a sociedade
organisar, votar e serem votados para quaisquer
cargos.
§ 3. - Os sacias não respondem subsidiaria

mente pelas obrigações sociais.'
'

Extinção Ida Seetedade e destino dos bens
Artigo 4. - A sociedade poderá ser extinta

quando assim o deliberarem dois terços dos so
cios presentes a assembléia geral, de sua admí
nístração, resolvendo essa assembléia' geral

eS-Ipecíalmente convocada para esse fim com ante
cedencia de 30 dias, por aviso na imprensa, Ii-
-cando a mesma extinta automaticamente quando
tiver menos de 7 sacias.
§ 1. A assembléia geral que a extinguir, ou aos

sacias que exístírem compete dar destino ao pa
trimonio sociaL doando-o a uma sociedade con- �i����������������===�����������=.�

genere ou de fins de assistencia social.

Disposições gerais
Artigo 5. -� A diretoria prestará contas anual

.... mente, na assembléia geral, de sua administração

................................................ ::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Cure seus' males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia 'Nova
de ROBERTO M. HORST

Fab�ica de Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transformar ���:E� seu lar num maravilhoso
e el.egante mundo, cheio � �� !:il de encantos, beleza e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernes
mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhes, etc., da '

Fabl'ica de Móveis CRUZEIRO, .�

fabricados em Iaragué do Sul

Aproveitem a fazer suas compras de moveis para as Festas da Páscoa,
pelos preços mais módicos

Loja e escritório. à rua Marechal Floriano Peixoto nrs. 54-58
Oficinas à rua Marechal Deodoro dei Fonseca. 136

FONE 45

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3ß
.

- JARAGUA

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

reute mês de MARÇO; ar
recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguã do Sul e na

Intendencia de Corupá, o
imposto sobre INQUS
TRIAS e PROFISSOES,
relativo ao 1·. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20·{. so
bre o Imposto no primei
ro mês, sendo então fei
ta acobra nça judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de MARÇO de 1944.

F.VOSGERAU

ro do mato), guaxinis
(mão pelada) irarás (pa
pa-mel), jaguarundis (ga
tos mouriscos) juparás,
etc) maracajás (jaguari
ricas) mocós, onças, le
bres, macacos (bugios,
sauàs; micos monos, ou

riços (coandús), pacara
nas, pacas, peimeboi,
porco do mato (catetes
ou caetetús e queixadas
preás, ratos, ratos de es

pinho, sussuaranas (pu
mas), tatús (mulitas, etc.)
e veados (exceto o cor

vo e o bororó).
2 - AVES

Agachados, agachadeí
ras, aracusãs, baiagú (pí
rú-pírú), batuiras, batu
russús, capoeiras, (urús,
corcovados), codornas,
codornizes, ou jubins,
frangos dágua (açanä), :::::.:
gaviões (exeto o açanã Lenha'e harpia), inhambús (tu
turius, sururinas, etc.),
[aós, jacús, jacupembas
jacutingas, jurutis, ma

cucos, macucauas, mar

recox, irerês, ariris, mar':
requinhas), marrecões
mutuns, marcejas, (bico
rasteiro, munjolinhos),
marcejões (galinholas,
aguassós, perdizes, pato
bravos, píaçocas (jaça
nãs, cafesinhos), picapar-
ras, pombos selvagens,

I
.......

Ent�e.ua a domiC,iliorolas, sanãs, saracuras

(serícoías), seriemas, Pedidos à

_urú_se_za_bel_ês.__ Ro�erto firHn��erl
::::\1 f?::

Tesoureiro

Picada
de coivara 1a· qualidade
Metro Cubico ou

Ca! rada - 12 eruzetres

Lenha para íor
no etc..;

Nas suas COII1praS
obsequio pedir
Café Mahnke

PAPEL CREPON
de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

resolvendo essa assembléia como ultima ínstan
c ia qualquer caso que lhe Iôr submetido pelos
sacias.
Artigo 6. - Os casos omissos nestes estatutos

serão resolvidos pela diretoria, que os submeterá
a apreciação da primeira assembléia' geral que'ltiver lugar.
Artigo 7. - São considerados sacias fundado

res desta sociedade os Srs. José Martins, João
Martins, Artur Henschel, Bruno Krutsch, João
Abelino, Ernesto Demarchi e Artur Araujo, todos
brasileiros, residentes neste municipio em Tres
Rios do Norte, sendo Artur Henschel comercian-
te e os demals lavradores.

-

Artigo 8. - A primeira diretoria, que admínís
trará a sociedade até a primeira assembléia em

janeiro de 1945, e composta dos senhores José
Martins como presidente, João Martins como ,se

cretario e Arthur Henschel como tesoureiro.
Estes estatutos foram aprovados em assembléia

geral realisada em 26 de marçp de mil novecen

tos quarenta e quatro.
Jaraguá do Sul, 26 de março de 1944.

José Martins - Presidente
João Martins Filho - Secretario
Artur Henschel - Tesoureiro

Reconheço verdadeiras as firmas supras de José
Martins, João Martins e Artur Henschel.
Jaraguá do Sul, ,29 de Março de 1944.
Em test. da verdade .

O Tabelião - Mario Tavares da Cunha Melo

Previno. á todos que é
expressamente proibida
a entrada em minha pro
priedade sem minha li
cença, -seja para caçar,
pescar, ou-outro qual
quer fim.
Aos tr ans gre s sares

deste avíso' serão apli
cadas, medidas mais
severas.

Itapocusinho, 30/3/1944
AUGUSTO r;rOMELIN

------------------_

Peitoral
Angico

de
Pe-

lotense
LEIAM rODOS I '

O que diz a verdade
pela penna de um

acreditado clinico de
pelotas,

,

Dr. Alvaro Dru
'.::::: mond de Macedo, for

mado pela/Faculdade
de Medicin a da Baia
etc" etc:
Attesto que há mui

tos annos emprego
na minha clinica o

PEITORAL DE AN
GIGO pgLOTENSE
que considero um

medicamento heróico,
em todas enferrnida
des das vias reSpIra
torias.
Pelotas - Dr' Alva-

ro Drumond de Ma
cedo.
Firma reconhecida
pelo. notario A. E.
Ficher.
Licença N. 5 I T· de • 26 de

Março de 1906
Deposito geral: Laboratorio
Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul,
Vende-se em toda a Parte

dESPERTE li BIUS
DO SEU FIGIDO

( Saltar. da Cama Disposto para ludi

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de blläs. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Voc� sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martírio,
Uma simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso, ·5 PílulasCarter
são extraordinariamen e eficazes.Fa
zem correr esse litro de biiis e você
sente-sé disposto pai a tudo. São sua
ves e. contudo. especialmente indi
cadas par,j fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílul.is Carter. N'io
icei .e outro produto. Preço: "r S 3,:Ja
----------

E M J O I N V-I L L B
I procure

RÓTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAy]\T. 185
-----------------------------------------=

Não comprem! TE�:O: /SE�TS,OS
CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS�

sern primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico Bruhns - )OrODoá �O So
RUi\. CEL. EMILfO JOURDAN N. 62

Adolf He�m. SchnItze
FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Do mais simples ao mais fino acabamento

Rua Rio Branco, 964

1

.1 ai-aguá
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ANIVERSARIaS Associação Atlética

Baependí

debaixo dos aplausos da. população
ceríoco. desfilou na capital Federal ·um confín
,genie de 12.000 homens da Força Expedícíonerícr Brasileira.
Tombem honíem • a heroica FAB tomou parle no afãque

lerrilorio alemão.

CORREIO DO 'POVO
Caixa Postal, 19

ANO XXV JARAGUÁ DO SUL

fUN D A D O EM 1919
------------------------------------------------------,-----------------------------

SABADO; 1 DE ABRIL DE 1944 STA. CATARINA

.Telefone N. 39

N. 1.217

o MUNDO
EM. FOCO

(Serviço Especial da Inter-Americana)

/'

EXCURSÃO AO RIO DA PRATA

Partida de,Porto Alegre
em 8 de Maio de 1944

3 1/2 dias em MONTEVIDÉO
.

10 dlas em BUENOS AIRES

Belissimo programa de passeios. e diversões

18 dias que lhe serão inesqueeiveis
MAxi'Rlo conforto

PREÇO TUDO INCLUIDO: Cr.S 2.970,00

Não é precis.o passaporte
INFORMAÇÕES - INSCRIÇÕES - PROSPECTOS

com OTTO LACZINSNKI

Rua15 de-Novembro, 681-BLUMENAU
ou na EXPRINTER Andradas, 1079

PORTO ALEGRE·

·

· .

BaixasBaile de Páscoa

da Sociedade Espor
tiva «Guaraaí»
Realísar-se-ä em a noi

te de 9 do corrente o

grandioso e animado Bai
le de Páscoa, que a So
ciedade Esportiva «Gua
raní» promoverá à seus

associados, no Salão
Sohn.
Pela animeção que rei

na entre os associados, é
de prever o franco suces

so da noitada da Páscoa,
pela Sociedade Esportiva
«Gaurení».

Fizeram anos:

No dia 30 o sr. Luis
Airoso:
- No die 31 o sr. Gui- Tendo transcorrido com

Iherme Schwanke. o' maior brilhantismos os

Fazem anos hoje: festejos do dia 12 do cor-

Os srs. Gabriel Zacke, rente, em que se realizou

competente auxiliar nas o Torneio Comercial, em

oficinas «Artes
-

Graflcas», disputa -da "Taça Riachue
de propriedade do sr. Fre- 10\ na praça de desportos
rico White, em Cenolnhas, desta associação, brilhan
e Bertoldo Schneider. tismo esse pará cuja con-

- No dia 3 as' senho- secuçäo sobremodo con-
\

I ritas Waltrudes e Maria I correu o espirita verde-

I da Costa, filhas do sr. deiramente entusiasta e

Manoel F. da Costa, do nobre dos .componentes
alto comercio de Ieragué das firmas comerciais e

e a sra. da. Idalina Pereira, industriais desta praça,
residente em S. Francisco bem como Jas parrlcule- )

do Sul. res aqui residentes, pelos
- No dia 4, Nair Aíro- valiosos donativos presen

so, filha do sr. Luiz Al-] teados, o Que permitiu
roso. ,

ecuser a parre flnencelra
- No dia 5 a senhorl- o rendimento líquido de

ra Irene Luz, um dos mais Cr$ 2.354,30, cumprimos,
belos ornamentos da nos o grato prazer de manífes

s� sociedade. ta-lhes o nosso reconhe-
A todos, as nossas fe- cimento, O' que fazemos

licitações. deixando aqui consignados
os nossos melhores agra-
decimentos ás' firmas- e

parriculars aludidos.
A DIRETORI�

Lapis: Copíatíves
TODAS, AS CORES

Recebeu e' oferece
TlP. AVENIDA:

(cont. da
í

a. paglna)
duração muito maior que
os atuàis e seu custo re- \II(ASHING,!<?N - Anun

lativamente baixo. ciou-se o!lclalmente que
ESTOCOLMO _ Viajan- a produç�o_ eeronautíca

tes chegados da Alema- norte-americana
. ba�e� o

nha dizem que os hospí- record em fevereiro ul!lmo
tais de Berlim ja não a- quand� _fora� c.onstrUldos
ceitam feridos em vírtu- 350 evroes dierios.

de de estarem super-lo- NO�A Y<?RK - Em de

tados. Este fato obriga claraç<;>es a Imprensa o �r.
as autoridades alemãs a

Valentim F. Bou�às aflr:
transferir para outras cí- mou que o Brasil podera
dades as vitimas dos ul- exportar a n u al m e n te

timos ataques da aviação 100.000 to�eladas de bor

anglo-americana. racha pera os mercados

LONDRES - As forças norte,amerlc�nos caso 'Os

do Mal. Tito estão obten- Estados Um.dos garantam
do assinaladas vitorias _

uma qu.ot� fixa ao produ- Jsobre as tropas alemãs to braslleiro.
.

que ocupam o Montene- .

WASHI�GTON - N�tl
gro. Os ultimos despa- c�as re�ebldas nesta ca

chos recebidos da Iugös- pítal .dao eonta de qu: o
lavia informam que os r<?mplme�to das relações
soldados do Exercito de dlp!omatlcas dos E�ta�os
Libertação Nacional aní- [Umdos com a

I Argentl�a
quilaram grandes eíetí- causou �unda . �ensaçao
vos nazistas no decorrer em todo, o contmente.

desses encontros. A�GEL.· O po�to de

ARGEL _ Poderosas �UZIO, na cos!,a Italiana e

formações anglo-amerl- sltua�? ne cabeça de

canas atacaram nova- p�nte do mes.!TI0 nome,

mente objetivos militares fOI .adapta�o pelos enge-

.

de Roma. Soube-sé que
nheíros alI.ados de �a� f?r

em virtude de recentes ma que �II chegam dlaría

ataques os principais a- mente milhares de ronela

quedutos da Cidade Eter- das de carga, enq��nto
na foram destruidos es- que em e�oca� norrnais a

tando a população da cí- su.a. capacldade mal per

dade privada de agua.
-l mlna descarregar algumas

MOSCOU - Os tres centenas de toneladas.

exercitos ucranianos em I M�SCOU: Em ordem

gigantesca o p e r a ç ã o
do .dla especial o f'1al.

conjugada estão amea-
Stalin anu.ncl<;>u out�� �m

çados de uma derrota portant� yl�ona s<;>vletlca.
sem precedentes às for- Doze �Ivlsoes naztstas na

ças nazistas qüe fogem Llcrania f?ram desbarata,-
desordenadamente para

das em vlrt�de da profun- alimentos apelou para
evitar a destruicão. da penetração l�grada pe- esse recurso. No entan-
ARGEL< - O 'Tribunal los russos nas linhas ele- to, os. substitutos de ali

Militar condenou á mor-
rnãs. mentos nos Estados Uni

te o ex-ministro de Vichy --------------- cos destinam-sé para en-
Pierre Pucheu acusado APROVEITEM quanto, apenas por aní-
de haver colaborado com maís!
os nazistas, inclusive S d As cascas de grape-
entregando aos alemães as ca cas e fruit, antes jogadas Ióra,
milhares 'de patriotas amendoim são agora deshidratadas
franceses que foram Iu-. e vendidas para a produ-
zilados ou aprisionados. "': WASHINGTON - (Inter- ção de forragens.

.

WASHINGTON - Dois Americana) - Enquanto As espigas de milho e

milhões de rosarios to- o Eixo há varios anos as cascas de amendoim
ram fornecidos, até este alimenta com "ersatz" as estão também sendo usa

momento, aos homens e populações dos seus pai- dar para a limpeza de
mulheres mobilisados ses, só agora sob a pres- va vulas mancais e outras
nas forças armadas nor- são da guerra, é que a peças de equipamento
te-americanas. industria americana de industrial.

Oportuni�a�e
Vende-se na entrada de

Rio Molha, um terreno com
-

casa apropriada para Pen
são e Bar.
Informação nesta Reda

ção,

\
I

No atol de Kwajalein, no arqulpelago das Marshall, no Pacifico Cen

rral, soldados norte-americanos retiram os cadeveres dos japoneses que perece

ram nas fortificações de cimento armado. A guarnição niponica, de mais de

8.000 homens, foi totalmente aniquilada quando os Estados Unidos ocuparam

essas ilhas. (Foto da II�TER-AMERICANA).

o SABÃO

·EspeaiaIidade"
Joinvile

"Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL (Marca Registrada) sr>-ßÃ� ylRCfÀt,

...
ESPECIALIDADE

,

recomenda-se tanto para roupli fina como para roupa comum.
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