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assucar refinado que está
sendo vendido a tres cru

zeíros o quilograma.
Em Ioínvtlle tambem

chegaram 565 sacos, sen

do o preço fixado em

142 cruzeiros o preço ma

ximo no atacadista é dois
cruzeiros e oitenta centa
vos no varejo. Em ßlu
menau o preço do vare

jo foi fixado em 2 cruzei
ras e 70 centavos.
Consta I que em Iaragué

está sendo pleiteado o

eugrnenro do preço do
arroz e do leite.

Se na safra augrnentem
o preço, o que não será
depois!

.F O R. ç A S I ßS����ou e
a ������enl�

EXPEDICIONARIAS
do Sul nova partida de

Ihando pare o Brasil e

rogando a Deus todo Po
um modo valioso no e-I ria seguirá para os carn- deroso, que as protele e
xercíto das Nações Uni- pos de baralha na certe- em breve os faça voltar
das, afastando do conti- za de que rnais de qua- vitoriosos a rerra berndi
nente americano os horo- renta milhões de brasi- fa e boa que os viu
res da guerra, com o seu leiros aqui ficam trabe- nascer.

cortejo funesto de male-
ficios.
Orgulhemo-nos dos nos

sos patricios que, bem
longe, com entusiasmo
e bravura, que nunca fal
taram aos soldados 'bra
sileiros, vão evitar que I
uma horda de soldados
fanaticos, sob a chefia de
um hornen sern coração e

sern se.itlrnenro algum,
viessem ao nosso querido
Brasil, fazer dos nossos

lares, das nossas familias,
das nossas igrejas e do
nosso sentimento religio
so o que fizeram dos in
felizes poloneses, belgas,
franceses e todos os po
vos que subjugaram e re-

,

duztrum a escravos,
quando não os deixaram
morrer de fome e por
espancamentos nos cam

pos de concentração.
A Força Expedlclona-

Pàsaoa
Constituiu um espeta

culo empolgante o desfi
le das Forças Expedicio
nerias Brasileiras, no dia
5t de março ultimo.
Cerca de t5.000 homens,

que compõe a t a. Divi
são de Infanteria Expe
dicionaria e era formada
de elementos do Regimen
to Sampaio, 60• R. 1., de
São Paulo ,e o 110., de
Minas Gerais, receberam
enruslastlcas manifeste
ções do povo carioca.
Á eles se umrao as

forças que já estão sen

do selecionadas no Sul e

no Norte do país, mar

chàndo como um só ho
men para os campos de
batalha, de alem mar,
onde, irão vingar os nos

sos parriclos miseravel
mente assassinados. quan
do pacificamente navega
vam nos mares costeiros
e em missão comercial de
intercambio entre os Es
tados do Brasil.'
Orgulhemo-nos dos nos

sos bravõs soldados que
defendendo o' Brasil no

exterior, contribuem de

o mundo assiste
consternado a passa
gem de mais uma' da
ta cristã, em meio as

sombrias perspetivas
de um futuro, cujos
lineamentos ainda não
se póde com segu
rança divisar.

I
Â efeméride que

assinala a resureição
d'Aquele, cujo - subli
me martírio, em pról
da salvação dos ho,
mens, se consumou
ha dois milenios, é re
lembrado para que a
luz da verdade ilumi
ne a razão dos res

ponsaveis e culpados

Ipor todos os desas
tres que vitimam os

povos.
Aquele que "ha de

vir a julgar os vivos
e os mortos", execu

tará, em breve tempo, I

o veredicto da opi
nião mundial, que já
foi proferido, e se re
sume na capital con

denação dos crimino
sos causadores da
hecatombe guerreira
em que se debatem
os povos e as nações.

O' MUNDOI

,
EM FÓCO

Lapis Cepíatíves
TODAS AS CORES

Recebeu e oferece
TlP. AVENIDA

Prisionei ros J-aponeses

Mrißiz Bal'l'elo

Varies dos duzen
tos soldados japo
neses c a p tu ra dos
nas ilhas Marshalls
pelas forças norte
americanas foram fo
tografados nas ins

talações provlsories
em que se encon

tram detidos. Apesar
das barbaridades co

metidas pelos japo
neses conrra os pri
sioneiros de guerra
os norte-americanos
jamais pensaram em

tomar represalias tra

tando os presos de
acordo com o trata
do de Genebra
(Foto da Inter-Ame
ricana)

Construido pela ttrrrre senhararn em 1955, quan
britânica D. Hapier & Fi- do os motores mais po
lhos, o Sabre é o rnoror derosos do mundo desen
mais poderoso do mundo, volviam de 1.000 a 2.000
Desenvolve 2.200 HP, e- HP., isto é, os ingleses

ql'
nte à energia de idealizarám há oilo anos

5, homens. Tem duas um rnotor que não encon-
v: s a potência da 10- trau rival até hoje. Toda

,
c otlva inglesa Royal essa esperíêncie adquirida'
Scott, detentora do record pelos engenheiros britâni
mundial de velocidade, É cos será de grande utili
portanto superior ao Her- dade nô período de após-

I cules 1.650 HP, fabricado guerra, para a constru

I pela Companhia Aeronau- çäo de aparelhos comer

rica Bristol e instalado no ciais a serem usados pa
"Lancasrer" e ao Rolls- ra fins pacíficos.
Royce, Merlim XX do Enquanto-o Merlim XX
Spitfire, de 1 260 HP. possue 11.000 partes, o

(o que já foi substituido Sabre tem somente 9.000,
pelo Merlirn EXI, também o que lhe facilita grande
Rolls Royce). 'mente a produção e a

O Sabre é também o manutenção. Só é ultra

morar mais rápido do passado pelo Hercules
mundo. Desenvolve 5.700 que se compõe' de 7,000
rotações por minuto, ao peças.'

passo que o Merlim XX Isso tudo, combinado
só chega a 5.000. Enquan- com o aperfeiçoamento
to o Merlim XX produz da propulção foguete, ga-
0,85 HP por libra de pe- rantirá à aviação civil da
so, o Sabre desenvolve I Grã-Bretanha, uma posi-
0,95. Seu comprimento é çäo de relevo no mundo
inferior a 1,80 m. aeronáutico do após-
Seus construtores o de- guerra.

va Hapier Sabre revelan
do ao mundo suas carac
teristi caso

o Christo no Gólgotha
Ao martyrio da Cruz, de bens fecundo,
De Deus caminha o placido Cordeiro;
Em denso véu de trevas o luzeiro
Do dia se retrahe com dó profundo;

Ao vozear do bando furibundo,
Treme de Gólgotha o sagrado outeiro;
Dos rebatidós cravos do madeiro
Brotam faiscas que dão luz ao mundo!
\

Ali, de sangue Iagrímas vertendo,
Das virgens a suprema Magestade
Ao suplicio do Filho assiste, horrendo !

Cumpre-se a pharisaica atrocidade:
Aos seus algozes o perdão dizendo,
Morre o Christo e ... renasce a humanidade!

TUFÃO
Ha maís de um ano a

Inglaterra vem mantendo
cuidadosa reserva sobre
o motor "Typhoon" (Tu
fão), esse eparelho nora
vel vem dando ao Spitfi
re a primazia de ser o

melhor avião de caça do
mundo. Agora- o "Times"
abriu as 'cortinas do se

gredo que envolvia o no-

(Serviço Especial da Inter-Americana)
NOVA YORK- Proxlma- crianças de uma aldeia

mente será reiniciada, em nas proximidades de Po
escala reduzida, a Iabrí- 101'lk, segundo revelações
cação de autornove.s de colhidas pela Comissão
passeio, cujos primeiros Russa de Investigação
modelos serão postos à das brutalidades nazista.
venda em julho de 1945. .

WASHINGTON _ Ö sr.Estes automoveis se des- Everett Degolyer, assls-tinam a auxiliar o trens- tente do secretario do in-
porte de civis empenha- terior, visitará proxlrnados no esforço de guerra. mente o Brasil afim deSANTIAGO - Por estar estudar os recursos pecomprometido na rede de troliferos brasileiros.
espionagem nazista recen-
temente descoberta foi LONDRES - Em uma

preso e demitido o sub unica noite os patriotas
chefe de Investigações. belgas eliminaram 51 co-

MOSCOU - Stalin e leboracíonistas. A situa
seus acessares militares ção em toda a belgica é
estão preparando os -pla- de franca apreensão por
nos da campanha do ve parte . dos nazistas em

rão cujos objetivos são: virtude do recrudescimen
ofensiva contra a Ruma- to das atividades da fren
nia, Prussía Oriental, Hun- te de resistencia.
gria e Tchecoslovaqule. ARGEL - As tropas2 - Libertação total da Po- norte americanas estão ex
lonia. 3 - Ofensiva centra pulsando os alemães das
a Lituania e Letonia e Ii- suas ultimas posições em
be-rtação totál da' Esto- Cassino. A luta se reves
nia. te de particular violencia
NOVA YORK - Os Es- sendo os r:azistas ataca

tados produzem atualmen- dos de �asa em casa.

te 550 aviões por dia:Nos HELSINSKI - Em vir- ARGEL - Pierre Pucheu,
tres ultimos ,anos a pro- tude do restabelecimento antigo ministro do inte
dução norte americana aé- das relações diplomaticas rioJ de Vichy, foi fuzila
rOf}autica foi de 155.060 entre � União Sovietica e do, depois de haver o gal.
aviões, dos quais 105.026 a halia o governo do Mal. De Gaule negou um pedi
de combate. Badoglio rompéu suas do de clemencia. Como
LONDRES - Os ale-I relações com a Finlandia. se sabe Pucheu fôra eon

mães acreditam que den- ESTOCOLMO - Noti- denado pela corte marcial
tro de dois meses os an- cias recebidas da Finlan- como resronsavel por umaglo-americanos iniciarão dia dizem que reina gran- serie de crimes contra a
a invasão da Europa, em- de agitação popular em segurança da França, in
pregando, inclusive, tro- virtude da recusa do go- clusive o de entregar aos
pas paraquedistas em gran. verno de aceitar as con- alemães milhares de pa
de escala. dições de paz da Russia. triotas franceses para se·
MOSCOU - Os ale- Acredita-se que a Finlan-

\
rem supliciados ou con

mães aprisionaram e quei- dia caminha rapidamente denados a trabalhos for-
maram vivas todas as para a guerra civil. çados no Reich.

"
>

Esquadra de Invasão·
Protegida p.or di

rigiveis de observa-

Mlllllll,II!lill!I!'lli!'!'!I,I!l:!:il!:ilil!:il!,il:lil!1!I!i!iil!III!!IIIII! 11111 :111!!li.l.i!llilll.ll. I
� ção , uma grande es-

til quadra das Nações
Unidas se dirige ao

'Ja ca I designado, na

retaguarda dos na

zistas, na costa oci
dental da !talia. f\1i
lhares de soldados
norte-americanos, e

ingleses se 'lançaram
á praia, colheIldo os

nazistas inteiramente
de surpresa.

(Foto da
Americana)

Inter-
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Tribunal de Segu
rança Nacional

Ao ônr, Ministro Bar- modo, cavllosas encena- Nacional S.A.". Estes são:

ros Barreto, Presidente do ções pera melhor efeito. 'Silvio Petrini Barata Ma
Tribunal de Segurança, o Aos estrangeiros restden- noel Belarmino Nasci

Procurador Adernar Vidal tes no sul do Brasil, os mento, Demetrio Kassi

apresentou, denuncia con- corretores, à ordem dos noff, Iohannes. Toom, An
r-e os diretores e lncor- diretores da empresa, a- tonio Caniero, Joaquim de

poradores da "Indusrria meeçavam que quem não Carvalho, David Pekel

Metalurgica Nacional SA," quizesse comprar ações rnann, José Flores e Ve·
com sede em São Paulo. seria acuzado de "quinta- nicio Bastos. Alem des
Na denúncia, aquele re- coluna". Para essa gente ses, foram denunciados 51

presentarite do Ministério não havia outra alrernatl- corretores, que agiam nos l

Público salienta a eudä- va se não concordar com Estados de São Paulo,
ela dos acusados, que, tão inescrupuloso proce- Paraná, Santa Catarina e

fundando a sociedade com dimento.. As vitimas co- Rio Grande do Sul todos
um capital de dez milhões nheciam o embuste, mas eles classificados nas pe

de cruseiros, não tinham receiosas de uma denún nas do arr. 20• n. VIII,
idoneidade rnoral ou fi- ela vexatória, .deixay em- combinado com o inciso

nanceira pera tamanho se enganar. III do err. 3D, arnbos do

empreendimento, e que tu- A denúncia, que se decreto-lei n 869.
do nao passava de uma I compõe de onze folhas Para o julgamento, foi

triste aventura de um' derllografedas, reuniu a designado o Juiz Pedro

bando de individuos ga'- prova rnais cabal do fato Borges, o qual, ontem

nanciosos e sobretudo ir- delitoso imputado aos dl- mesmo expediu à justiça
responsaveis. Para melhor retores e incorporadores de São Pauis a precato
ilaquear a boa fé do po- da 'Industria Metalurgica I ria citatória.

vo, salienta a classifica-

ção do delito, 05 "incor-
poradores" da sociedade 1---------- _

fizeram longas publica-
C·A5A BY'LAARDTIções, sendo que em al-

gumas delas aparece a

fotografia de um dos di
retores como "fundador"
da Cia. ôiderúrgtca Na
cional ou seja a Usina de
Volta Redonda.
Os acusados, na sua

propaganda, usavam dos
nomes das autoridades
mais em destaque no país,
não escapando .e fignra
do Presidente da Repu
blica que eles dizem pres
tigiar tão "patriótica ini

ciativa", fazendo, deste

NA
2a. pagína

ITALIA
'-->I'"'--� . .:-

- .••. - .... , Italianos ex·

pulsos dos seus

lares pelos n a

zistas regressam

após a ocupação
do setor pelas
forças dos Esta
dos Unidos. Ao
voltar em busca
de auxilio, os ita
lianos cruzam

com um grupo
de prraronerros
nazietas ' cond lI
zidos por solda
dos - nort--arneri
canos (Foto da'
Inter- Americana)

a'=====================================M

o Paraiso das SEDAS e

_. TECIOOS FINOS -

Fabrica de Moveis Estofados

"CRUZEIRO"

Procure transformar �:31� :5tl� seu lar num maravilhoso

e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

elegância, usando os � � maravilhosos e modernos

mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,
dormitórios completos, sal�s de jantar, copas e cosínhas, etc., da

Fabrica de Móveis- CRllZEIRO,
I

fabricados em Iereguä do Sul

Aproveitem a fazer suas compras de moveis pare as Festas da Páscoa

pelos preços rnais módicos

Loja e escritório, à rua Mar�chal Floriano Peixoto nrs. 54·58
Oficinas à rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136

FONE45

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

C A S A BYLAARDT

,RUA DO PRINClPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISS'IMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

mmmmmmmmmmmmmmmm;;;;;;;;;;;; Adolf" He..m. Schultze
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro; 30 - JIRAGUA
............................................................

:;::::::::::::::::::::::::::::;;:;
... :::::::::::::::::::::n:"

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

VDRIZES
EM SENHORIS,

N as suas compras

obsequio pedir
Café Mahnke

FABRICA DE' MOVEIS EM GERAL

Do mais simples ao mais fino acabamento

Rua Rio Branco, -':",964 .1 araguá

conRA CISPA,

QUEDI DOS CA

BELO,S E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

EM' J O I N V I L L E
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Aumenlo de

um dos mais graves im

pêratívos da hora presen

te, resguardando de maio

res necessidades a nume

rosa classe dos servido
res do Estado.
Não se limitou a pro

vidência ao quadro do

RUA. VISCONDB OB TA.UNA.Yj\'. 185 funcionalismo da União.
Os Estados, compreen

___________________

'
__

dendo a magnitude do
momento e o elevado a

certo das ponderações do
Chefe da Nação, quando
proclamava a necessida-
de de se operar em to

Noyo Tratamento sem Operação VencI-me lo dos os setores de ativí-

Apás longos estudai Foi delcoberto UIII n ddi'
medicamento vegetal para ° tratamen-

a e razoave reajusta-
to com átimol resultadol de vorlzel, mento de salarios pas-
que prejudicam a circulaçllo venosa. I'Esta me�licaçao, na dese de triI

Calhe-I O Presidente da Repu- I e acentuando verdadeiro saram a estudar e a re-

re. da. d. chá ao dia, em água eeuee- bl
roda, re.tltue à. p.rna. o ••u estado blica acaba de autorizar I desiquilibrio entre a re- solver o pro ema, em

���:a�.':,�ab�:"�ai�t,"���·.�:o'"dl;!\�� o aumento de vencirnen- muneração do trabalho e harmonia com as possíbl

?,amil,os hemoidárlollnterno. eexterllOl, tos do funcionalismo flu- as exigências de sustento lidedes dos seus respecrl-
inclUSive os que sangram. Ni50 encontran-

'. '

do nas Farmácias ou drogarias, peço dir.· minense depois de ter a- o sr. Presidente da Repu- vos orçamentos. O inter-

tament. ao d.positárlo: ex. POSTAL 1874
'

• - • t A I P' t
'

(um oito·sete quatro) Säo Paulo. provado a exposrçao de blíca tomou a humana ven or mera eixo o, e

HEMO .. 'IKTUS (UqUldo) motivos apresentada pelo iniciativa de recomendar de Justiça. �rocl.ama-Io,
ministro da Justiça e ela- a elaboração de um novo desde o vnmelro mstante

borada pela Comissão de plano de salários para o �anife�tpu de cl ar ad�s
Estudos de Negocios Es- .funcionalismo publico, Simpatias ,pela melhoria

taduais. pondo-o em plena execu- de vencimentos dos seus

Quando principiaram a ção tão pronto foram a- funcionarios. Deu-Ih�s a

se fazer sentir as dificul- provados 08 estudos res- segurança desse seu mt�

dades criaJas pela guerra, petivos. Acudia, assim, o resse. A sua p�omessa
encarecendo o preço de chefe da Nação, com o vem de ser cumprida.

todas as utilidades, ele- mais elevado e humano

vando o padrão de vida sentido da realidade .a (A. N,)

BRASIL
Pais formi�Huel

rante 15 anos era consí
dérada normal.
A importação demáqui

nas, de 1937 a 1942, teve

uma média anual de 50

MÀQUINAS GRÀFI,CAS unidades. Em 1943 foram

EM NOSSO PAIS importadas apenas 27. O

Há no Brasil cerca de v�lor .

total das impo�ta-
1.500 máquinas ripogréfi- çoe�, durante o refendo

cas, das quais 1.35� sao

I
p�rIod,o, montou a MO

liriotipos 72 são, rnonori- mil dólares.

pos e as restantes são co-

Nmuns, informa o boletim ossa expor-
d? .Assoclaçéo Comer- tação depneuscial de S. Paulo, Das

A
-

d
A

1.350 máquinas linotipos, exportaçao e c:a.ma-
238 estão em uso há mais ras. de .ar e pneurnaücos

de 15 anos, 131 há 20 a-
de Janem? a. setemb.ro M

nos e 298 há 25. Antes 1943 anngtu rners de

da guerra a utilização du- 4.800 tone�adas, num va- ,}
lor eproxlmado de 140 ,""

milhões de cruzeiros.

. FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.,..,..
TOI...
R••fri.do.
Bronquit••
E.crofulo••
Conv.l..c.nç..

VINHO CREOSOTADO

'É UM ClI!AADOR DE SAÚDE.

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

o ••

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

Al'tigos pal'a pre-,
,

sentes só na

Casa Real
defronte o Cine BlIlw

- Verifiquem a Esposição -

............................................ , .

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

--c-nn-h-o-r-í1Y.-'7---------_·----�I
..) I: Suas compras não esthrão completas si, faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tambem em

sua Casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de qlIe os PRODUTOS MEDEIROS são bons,

Produtos da IDeM S.A. Blumenau

L Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
Contra Dôl' de Cabeça TI!rminól- termina a dôr'

.- I'

/
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1.000 Pessoas
Diariamente' nc
Segundo estetfsticasfor- Entretanto esse numero estão portanto incluidos se que é realmente volu- mortos do que vivos, énecídas no governo hri- refere-se apenas aos lndi- nessas cifras, todos eque- moso o numero daqueles imaginar uma estatística passaram nesta guerra,tanico pelos governos exi- viduos que sucumbem em les -que são fuzilados dia- que diariamente são deti- mais ou menos aproxima- sensivelmente os requinteslados em Londres, mor- consequencia da falta de riamente pelos nazistas, dos sob qualquer acusa- da da lrnporrancia dós de perversidade e de tirarem diariamente nos pai- alimentação, dos maus nem tampouco os que a ção e qne depois na me- desenlaces verificados ho- nia que tão bem caracreses ocupados da Europa tratos e do excesso de velhice vem arrebatar a Ihor das hípoteses regres- je em dia ne Europa de risararn os vandalos damals de 1.000 pessoas. trabalhos forçados. Não esta vida. Considerando- sam ás suas casas mais Hitler. Os nazistas ultra- antiguidade.

morrem
Europa

- C. E. C. -

c O R R E I O. O O p O y O
Caixa Postal, 19

•

ANO XXV JARAGuÁ DO SUL

FUN D A D O EM 1919

STA. CATARINA N. 1.218

Telefone N. 39

SABADO, 8 DE ABRIL DE 1944

elei- Novo
Perú éesso �paraSábado proximo, dia 15, Além dêsse "inférno"

1111-sturaterá lugar no Salão ßuhr, que o Perú vae propor-
um grande e interessante clonar haverá um outro
baile que é oferecido pe-] bem mals "acolorado" ,

Ia Associação Atlética que conslsríré na eleição ,dO CaferBaepenJi aos seus asso- da Rainha do outono.
ciados, aos do Grêmio Afim de evitar desper-
Olyrnpíco e aos seus con- dicio de votos a diretoria
'lidados. avisa, por nosso inter-
Trata-se de mais uma médio, mais uma vez, que

festa' que, por cérro, dei- só poderão ser votadas
xará por muito ternpo, vi- candidatas que perten
va lembrança e, bem pos- çarn ao Grêmio Olyrnplsivel até, grande saudade co.

o noe corações dos que dé- Eleita, finalmente, uma
Ia participarem. É que Sua Magestade, surgirá,haverá música ótima e então, a fase mais inre
um pleito eloírorel que ressante do baile: Quem,
com toda a certeza, rerà quem dansaré com S M.
o mesmo entusiasmo e a "Valsa da Rainha"???
vigôr iguais aos maís Quem será êle???
renhidos e disputados de A postos. pois. danse-
que tenhamos notícia. rinos e eleitores ...
A orquestra, Oll melhor,

o jazz Yankee, do eXPlen-1 Nas suas compras
did'� e apla�dido pianista obsequio pedirPeru, composto de dez . .

, ,

magnificas figuras, pro- Cale Mahnke
mete um ritmo que, em

absoluto, permitirá algum
socegado no Salão.

Voe haver
....

çao ••• com

É UMA DOENÇA g"AvISSIMA
MUlTO P'ERIGOSA PARA A FA
MíLIA E "AR� A RACA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA
MENTO D�8SE G RANDE FLAGELO

ua a: O

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 Kohlbach
Rua CeI. Procopio Go-

mes N. 856. 2x1

ülDIIBI1Q;[I!dI];I;M
iii. SiFILIS SE APRESENTA 5011
INÚME"A. "ORMAS. TAIS COMO:

"EUMATISMO
ESCR6FULA8 ,

ESPINHM

FISTU�
ÚLCIE....
ECZEM�

FIE"IDd

DAftTRO.

MANCHA.PAPEL CREPON
de todas as côres na

TIPOGRAFIA AVENIDA

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
COt"HECIDO HÁ •• ANOS

VENDE-SE EM TODA "ARTE

Associação Atlética
Baependí

firHn�e �aile de coroHc80 de S. M. H ftHin�a do Outono
Um perú e nove perúsinhos constituindo o fa

moso Iazz Yankee, de joinville, estarão no próximo
sábado, dia 15, no Salão Buhr, abrilhantando o grande baile de Coroação da Rainha do outono que a

Associação Atlética Baependi oferecerá aos seus as
sociados, aos do Grêmio Olyrnpico e aos seus con-
vidados.

.

Quaesquer informações relativas á essa festa,
inclusive reserva de mêsas e pedidos de convites,
poderão ser obtidas com os snrs. Alberto Roessle
e Oscar Meister.

A DIRETORIA

Dispondo a Associa
ção AtléHca Baependí de
uma bem organizada bi-
bliotéca, da qual constam Noticias veiculadas em

I verdadeiras crianças que
livros dos melhores euro- varios jornais da Suíça chegam a chorar ao se
res dos diversos gêneros revelam que o tirano a- rem aprisionadas, recei
de literatura, como nove- lemão empreende atual- ando sofrer os horrores
las, contos, romances, po- mente o preparo de que os nazistas lhes en
liciais e outros, de ficção, exercitos internos com- sinaram como sendo o
recebendo sempre as úl- posto quasi que exclusí- tratamento que as tropas
limas novidades em obras vamente de menores de brítanicas e aliadas dís
dos mais renomades es- 15 anos, os quais repre- pensam aos seus prísío
critores torna público sentarão. por ocasião da neiros. Depois então tor
acher-se pessôa encerre- invasão britanica e ali�- nam-se obedientes e

gada, às terças e sextas- da o papel de verdadeí- prestativos 1?ara todos os

feiras, semanalmente, á I ros I?rotetores .

da fug� serviços auxiliares que
disposição dos

interessél-I �osJIde.!es �azIstas. All- lhes são destinados na
dos que desejem alugar as Ja 1!ao e de agora retaguarda.Hitler comete
tais livros, as quaís deve- q�� HI!ler ordena a mo atualmente o maior dos
rão, no éro de fazer o pe- bíllsação força�a dos seus crimes contra a in
dido deixar seu nome e menores germamcos. En- fancia alemã, justamenteenqe�eço registrados, pa- tre .os milhares de prisi - a categoria do .seu povo
gando a importancia de oneiros �fetl!ados pel3;s que havia prometido pro
Cr$ 0,50 (cinquenta cen- tropas brItam.cas n.a Aírí- teger e erguer do cáos
tavos). ficando com o di- ca e na Italía, Iíguram alemão.
reito de reter o livro em
seu poder por espaço de
15 dias, findos os quais,
desejando continuar de
posse do livro desenbol
serão mais Or$ 0,50, por
outros 15 días.

Pro-

WASHINGTON - (Inter
Americana) - Fei tirada
patente, nos Estados Uni
dos, para um novo' me
todo' aperfeiçoado de mis
turar café, no qual são
empregados ralos ultra
violetas, pera conseguir
uma mistura mals unííor-

misturam, são submetidos
à ação de raios ultra vio
leta, durante seis minutos.
Durante a irradiação, há
um dispositivo pare que
todos os grãos se agitem,
afim de que sofram igual
mente ação de ultra vio
leta.
O inventor diz que o

processo oferece um pa
ladar novo e muito sabo
roso, obtido com diver
sas especies de café, sern

prejudicar os qualidades
altamente nutritivas da
preciosa rubíäcea.

Associação
Atlética
Baependí

Bíblíetêca

me.
.

Uma das maiores difi
culdades pare 05 torrado
res de café era não po
der conseguir-se uma mis
tura consistente, de ma
neira que após torrado,
o café não tivesse mais o
gosto de qualquer dos
diversos tipos diferentes
que que se juntassem. O
novo merodo elimina es
sa dificuldade, dando um
paladar novo e agrada
vel à mistura obtida com
esses diversos tipos de
cafés misturados.
De acordo com esse novo

processo, os diferentes
cafés em grãos, que se

a
Quem será
vencedora?

É o que todos pergun
tam, sôbre a eleição da
Rainha do Outono, da
Associação Atlética Bae
pendí, em face da enor
me procura de votos e

plena concurrencia entre
votantes.
Conforme prometemos,

damos abaixo o resultado
da apuração parcial. veri
ficada a 5 do corrente:

1. Iurra Breithaupt c. 17
votos. 2. Amantina Muel
ler c, 16 votos, 5. Mela
nia Narosny c. 12 votos.
4. Anelli Buhr e Gerda
Rudolf c. 11 votos cada.
5. Dalila Buhr c. 7 votos
6. Mariza Nunes c.4 votos
7. Edla Herd c.;) votos
8. Loni Buhr e Irene Luz
c. 2 votos cada. 9. Geny
Costa, Lutzi Harnack, Ur
sula Brückheimer, Baro
nessy Marhias, Herta Hardt, LThéa Marquardt, Iracema apis ,Copia!ivosPeters, Thereza Nunes e TODAS AS CORES
Ellen Andersen com 1 Recebeu e oferece
voto cada. TlP. AVENIDA

fi . Impcrtcncíc do
<3obre do Brasil
Prosseguindo na sua de 200.000 toneladas de

campanha de exploração minerio, com um teôr
de todos os nossos re- metálico médio de 3%.
cursos para acelerar a Para acelerar as indus
vitória das democracias trias da Grã-Bretanha e
e a restauração da Iíber- dos Eatados .Uuídos, que
dade e da justiça do estão empenhadas com

mundo, o Brasil voltou pletamente na anulação
os seus olhos paroo sul, do poderio inimigo, o
donde são extraidos ri- Brasil està tratando díá
quissimos minerais para riamente de 100 tonela
a industria metalurgica. das de cobreio de cobre.

.

Assim nas minas de co- Em abril proximo, 200
bre do Seival e de Ca- toneladas diarias passa
maquã, do municipio de rão pela metalurgia e

Caçapava, será instalada muito brevemente, so
uma moderna metalurgia mente do sul estarão
do precioso metal. sendo remetidas para as
Nas, minas do Seival indústrias da liberdade
constatou-se a existencia I mais de 15 toneladas díá-

.
. rias de cobre metálico.

Não comprem! T E R NOS F E I TOS,
CAMISAS,

CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUS,AS, GRAVATAS
.

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico Bruhns JorHluá do Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Hitler pre
para Exerci
tCJs Infantis

Dr .. Lúcio Corrêa
AD\VOGAD@

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba
lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislaçãosôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re
tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da
comarca de residencia.

Residência: J O I N V I L L E - Rua 0110 Boehm H. 210 - Fone 333.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em plena Concurrencia a eleicâo da
Rainha doOutono. daAssciacâo Állélica
Baependí, em apenas dois dias de

dístríbuiceo dos volos
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���'I�tro �i�il
Walter Haas e Paula

WALDEMAR LUZ, oíi-
Hansen.

dai do Registo Civil do Ele, solteiro, lavrador,

Distrito de Corupá Muni- domiciliado e residente

cipio de Jaraguá do Sul, faz
neste distrito, com vinte

asberque pretendem casar.
e dois anos de idade,
nascido neste distrito em

dezoito de maio de mil
novecentos e vinte e um,

EDITAL N. 1325 yvaldef!lar Ouve (-I Ga- filho legitimo de Augus-
Fiorel Bressan e Pal- briela HIld�gar Neunritz. to Maas e Bertha Bähr-

mira Ropelato. El�,. �olteIro, lav:ador, Maas, domiciliados e re-

Ele, solteiro, brasileiro, domlCIh.ad� e resId�nte I sidentes neste distrito.

ferreiro, nascido em Ja- neste dISt�ItO, com trI�lta I Ela. solteira, de profis
raguá do Sul aos vinte e anos de id ado, nascido são domestica, domicilia

seis de Abril do ano
em Serra �lta. neste E�- da e residente neste dis

de mil novecentos e de- tado, .em trinta de maio trito, com vinte e um

zenove, domiciliado e re-
de �Il nove?�ntos e tre- anos de idade, nascida

sidente neste distrito em ze, filho legitimo .d:. Al- neste distrito em dois de

Itapocusinho, sendo filho berto. Ouve, doml�lha?o dezembro de mil nove

legitimo de Bortolo Bres- e res,ldente. neste dlstn�� centos e vinte e dois, Ii
san e de Maria Trentini e de. Her�llla Duye, ja lha legitima de Alberto

Bressan. fale�Id� Ela, solt:lra, de Hansen e Natalia Loos,
Ela, solteira, brasileira, p�o�l�sao dom,eshca, do domiciliados e 'residentes

domestica, nascida em
miciliada e residente nes- neste distrito

Jaraguá do Sul aos ca-
te ,distrito, c�m vinte e Corupä, 1 de Abril de

torze de Novembro do dOIS anos de Idade, nas- 1944.

ano de mil novecentos e
cida neste distrito em se

vinte e dois, domiciliada to de novembro de mil

e residente neste distrito novecentos e vinte e um,

em Itapocusinho, sendo filha legima de Gotthold

filha legitima de Artur Nuemitz e Elisabeth Har

Ropelato e de Julia Ro- big, domiciliados e resi-

pelato. dantes neste distrito.

Jaraguá do Sul Corupà, 51 de março

5-4-19�4 de 1944.

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

EDITAL N. 741

Registro Civil

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N, 1326 EDITAL N, 742

. Benj�mi.n Vogel e Ma Frederico Roseher e

ria FehppI.. .

Danilia Larsen.
Ele, brasileiro, solteiro.

\lavrador, nasceu em Ja- Ele, solteiro, lavrador,
raguá do Sul em vinte e domiciliado e residente

dois de outubro de mil em lança, Porto União,
novecentos e vinte, do- neste Estado, com vinte

micilíado e residente nes- e quatro anos de idade.
te distrito em Garibaldi, nascido em Sobradinho,
sendo filho legitimo de Cachoeira, Estado Rio

Jorge Vagel e de Ana K. Grande do Sul, em oito

Vogel. . de maio de mil novecen-

Ela, brasileira, solteira, tos e dezenovs, filho ile

lavradora, nasceu em En- gitimo de Guilherme Ros

crusilhada municipio de eher, domiciliado e resi

'I'imbó em quatro de de- dente em Santa Cruz,
zembro de mil novecen- neste Estado e de dona

tos e dezenovs, domici- Joa'na Bratz de Oliveira
liada e residente neste já falecida. Ela, solteira,
distrito em Garibaldi, de profissão domestica,
sendo filha legitima de domiciliada e residente
Luiz Felipi, e de Cle- neste distrito, com vinte

meneia Felipi. e sete arios de idade, nas

Jaraguá do Sul cida em Jaraguá do Sul.
5-4-.1944 neste Estado, em quatro

de maio de mil novecen

tos e dezeseis, filha Ie

gitima de Henrique Lar
sen e Eugenia Hausmann
Larsen, domiciliados e

residentes este distrito.

Corupá, 1 de Abril de
1944.

E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei passar o

,presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento,

.

acuse-o para os

fins legais.
ARTUR MÜLLER, Oficial

EDITAL �. 743 UIn campe de batalha

1
f

EDITAL N. 744

Natal José Pexzato e

Litzi Goestemeyer.
Ele, solteiro, lavrador.

domiciliado e residen te
ns ste distrito, com vinte
e seis anos de idade, nas
cido em Nova Trento,
neste Estado, em vinte e

seis de dezembro de mil
novecentos e dezesete,
filho legitimo de Pedro
Pezzato e Joana Minàtti
Pezzato, domiciliados e

residentes rieste distrito.
Ela, solteira, de proiissão
domestida, domiciliada e

residente neste distrito
com dezesete anos de
idade, nascida neste diS
trito em trinta e um de

janeiro de mil novecen
tos e vinte e sete, filha

legitima de Theodoro
Goestemeyer e Marta
Trauer Goestemeyer, do
miciliados tl residentes
neste distrito.
Corupá, -1 de Abril de

1944.
Apresentaram os doeu

wentos exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

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

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

de 1944.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

Escornbros e coqueiros decepados, eis o, que resta das posi
ções japonesas na ilha de Namur, depois do devastador ataque
das forças norte-americanas. A fotogr-afia foi tirada logo depois
da ilha e do exterminio da guarnição niponica, composta de

8000 homens. (Foto da Inter-Americana).

Banco IndlJstria e Comercio

de Santa Catarina S. A._
Onde
eslá

Musso
lini?

Cnode Nicola Fiorenza
Para o «Correio do

Povo».
Nova York. - O para

deiro de Mussolini con

tinúa em impenetravel
misterio. Depois das no

ticias
I

que circularam a

respeito da. sua morte e

as consequentes íníor

mações nazistas de que
«Mussolini acha-sé pas
sando bem» nada mais
se soube do «grande di
tador». As ultimas noti

A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias ')0/
cias davam-no como ou

- o cupado na confecção da
Com aviso previo (retiradas diarias até

1 000 00) 3 o/ ,futura constítuíção itali.':'
. ,

o
ana, o que serIa pOSSI-

Depósitos Populares Limitados (até 10
mil cruzeiros) depósitos iniciais a

vel, pois dado o inge-

partir de 20,00 subsequentes a
nuo otimismo do «duce»

partir de 5,00 4 %
é possivel que ainda

P f d/acreditasse poder re-

razo lXO e 6 meses 5 o o construir a Italía sob o

Prazo fixo de 1 ano 6 %
regime fascista. Uma cou-

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente sa porem é verdade.

A economia é a base da prosperidade Mussolini desapareceu

Deposite as suas economias no completamente do cena-

BANCO INDUSTRIA & COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A.
rio politico da Europa e

os seus proprios corrili-

H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 gionarios ignoram o seu

Sabados: Das 9 ás 11,00 atual paradeiro. Aliás

quando da vespera: da
entrada da Italia na guer
ra, Churchill lançou o

seu derradeiro aviso à
Mussolini proíetísando
lhe a escravidão a que
o sujeitaria juntamente
com a Italia, o tirano
alemão. A historia italia
na desta guerra nada
mais fez do que coníír

i;;:�:;;:::::;:::::::::; i:;:::��:;;;;:::::ii::::::::;;;;;:::;:: :::::::::::: :::::::::::::::i::;;;;;;iii:::;:::::;::::::::;;;
........................................................................................................................... mar todos os prognosti-

cos do sr. Churchill.

CAPITAL SUBSCRITO E REApZADO 6.000:000,00.

Agencia: J A R A G U Á
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGBNCIAS BM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, São Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS EM: IndaiaI, Hamooia, São Joaquim. e Tijucas. 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 titulos de expor

tação e outras operações d e credito; passes para

as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.

ABONA EM qCORRENTES OS SEGUIJ:-1TES JUROS

��� 1MWl I�m���&ß�-rn��
�' Poslo RUBINI Lida.

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Cqmbustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ s.' necessitar de um concerto no seu Oaminhão,

� ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada
� que será atendido por hábeis profissionais em mecânica:
tf!J

.

e elétromecânica· !i1
�[2(m�����!1l�m����

AGENTES LOCAIS

Com9pcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

LUIZ DE· SOUZA
ADVOGADO CLUBE VIEIRENSE

O Club Vleírense reali
za amanhã, em sua séde
social, um sumptuoso bai
le de Dáscoa .

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::;:;::: i:::::::::::::::::::;;;; :::::::::::: :;:;:::;;;;;:;:::;ii:::;;;;:::::;::;:;;:;:::�:;::;;:;;::::::::: ::::::::::::
...........................................................................................................................
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rrefelitunra JM[MIDlnCn]piaR die
Jaraguâ d!(()) §unR

REQUERIMENTOS DESPCHADOS
I •

. Dia 20/5/1944
_6.977. - �icardo Bauer - Requer licença cons

rruçao chiqueiro nos fundos seu terreno sito á rua

Mal. Deodoro .da Fonseca - 1\' vísra da informação,
como requer. - Termo de compromisso e obrigação
identicos em outros requerimentos da mesma narureza.

6.995 - Raulino Neckel - Requer licença esta-
belecer-se com Oficina mecaníca á rua Angelo Pia
zera - A' viste da iníormeção, como requer.

7.001 - Guilherme Paust - Requer licença cons

trução, m�osoléo sepultura perpetua de Augusto Prusr
- Idem, Idem, idem. '

7.002 - José Leopoldo Martins - Requer lícen
ça estabelecer-se com Engenho de Assucar á estra
da Tifa dos Martins - Idem, idem, idem.

. Dia 21-5-1944
1.004 - Francisco Pangrarz - Requer rransfe.

rencia pare João Leithold terreno com 115.440 mts2.
sito á estrada Ribeirão Alice - A' vtsra

'

da infor
mação, como requer.

7.005 - João Leirholdt - Requer transferencia
para Fecularia Rio Molha SIA terreno Com 113700
mts2. sito á estrada Iaragué-Alro - Idem" idem.

7.007 - Elsa. Gurske - Requer transferencia
para Gabriel Gesser terreno com 70.000 mts2, sito á
estrada Caminho do Morro - Idem, idem, idem.

. . 7.008, - Augusto Maas - Requer transferencia
pera Paula Hausen.' terreno com 113.000 mts2. sito á
estrada Isahél - Idem, Idem, ídern.

7.010 - Eduardo Zellmer - Requer licença cons
trução mausoléo sepultura perpetua de Rosa .Zellrner

Idem, idem, idem
,

Dia � 2-3-1944
7.011 - Comercio e Industrie H. Jordan SIA -

Requer transferencía seu norne imposto relativo bici
cleta adquirida de Conrado Mielke - À viste da in
formação como requer. ,

Artur Müller, Oficial do Re-
•

gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do, Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil,
faz saber que compareceram

no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de se

habilitarem para casar-se:

EDITAL N. 1325

EMILIO CARLOS AU
GUSTO GRÜTZMA
CHER e L1LU OTILIA

HASS.
'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em lera
gué do .sul, em dez de I

janeiro- de mil novecenros
e dezesere, domiciliado e

residente
-

nesre distrito
em Rio Serro II, sendo
filho legitimo de Alberto
Grützmacher e de Ana
Hornburg Grützmacher.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em ßlu
menau em vinte e seis de
agosto de mil novecentos
e vinte e tres, domicilia
da e residenie nesre dis
trito em Rio Serro lI, sen
do filha legitima de Au
gusto Hass e de Fríeda
Rahn Hass.

Jaraguá do Sul,
4-4--44.

Dia 28/3/1944
7,02?-Emerich Ruysam- Requer t�ansferenciél

para JulIano Murara imposto seu caro de um animal
-A vista da informação, como requer.

7.027-Ervin Karsten-Requer licença estabele
c�r-�e com Fabrica de Aniagem á estrada Isabél,
dlstl'lto de Corupá-Idem, idem, idem. .

7.028-Francisco Braatz - Requer transferencia
seu nome imposto terreno com 229.500 mts 2. sito á
estrada Peqra d'Amolar e adquido de Walter Jarck
-Idem, idem, idem.

,

7.029-Francisco Braatz - Requer transferencia
seu nome imposto terreno com 150.000 mts2. sito á
estrada Pedra d'Amolar e adquirido de Ricardo 'Jarck
-- Idem, idem, idem.

7.0M Alfredo Adolfo Frankowiak - Requer trans
ferencia para Gu�lherme Hauffe Filho, imposto relati
va terreno com 15.500 mts2. sito á estrada Ano Bom
-Idem, idem, idem,

7.031-Edmundc1 Hauck - Requer transferencia
P?ra João Benkendorf imposto engenho de assucàr
SIto a estrada Guarajuba-Idem, idem, idem.

..

7.052-Franz Kubin - Requer baixa imposto'sua
bICIcleta -- Idem, idem, idem.

, 7.059-Alfredo Bulzke-Requer transferencia pa-
ra Alfredo Marquard imposto terreno com 119588

Jr' �ts 2. sito á estrada Ribeirão dos Hungaros-Idem,
I Idem, idem.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 28 de março de 1944. '

RENÁTO SANS -

PARA OS MORTOS

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamo$

Consêrtos de Radio em geral
Rua COnONEL PROCOPIO GOMES N. 856

E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei passar o _------------ ,--------_

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

D'a 24/3/1944 ser� afixado durante 15 dias.

6 961':.
I

. SI alguem souber de algum
,

. u-Edmundo Splitter - Requer "Habite· se'' impedimento, acuse-o para os i'para SHa casa sita á estrada ítapocú-Hanse. zona fins legais.
.

suburbana-A ulsra da informação, como requer. ARTUR MÜLLER, Oficial
7.009-0ctavio CieIusinski-Requer licença re-

modelar frente casa dos Herdeiros Cieluslnskt sita
-----------

á Av. Getulio Vargas, em Corupá-idem, idem�'idem. PREFEITURA MUNICI-

7.015-Virgilio Moretti-Requer transferencia seu
PAL DE J��tGUÁ DO

nome terreno com 58.700 rnrs, 2. sito á estrada Ira-
pocuzinho e adquirido de José Mafezzollí-e-Idem idem EDITAL
idem'

,

.

�_ .' "C = _. _
. -

'

',-
7.014-José Antonio Ferreira-Requer transferen-J

De ordern do sr. Pre
cía para José ôchrnldt imposto terreno com 75000 feito Municipal torno pu
mts '1. sito á estrada Pedras Brancas Idem, idem, idem. blico que durante o cor-

� 7.015-José ôchmidr - Requer transferencia pera rente mês de MARÇO, ar-
Antonio José Ferreira imposto terreno com 157.000 recada-se na Tesouraria
rnrsâ. sito à estrada Pedras Brancas idem. idem, idem. da Prefeitura Municipal

7.016-Alfredo Henrique Guilherme Kaiser-Re- de �araguá do Sul e na ,----------.-------------..:
q�er tr�nsferencia pare Artur Germano Risch e Olga !ntendencia de Oorupá, o
Rlsch' Imposto terreno e ceses sitos á rua Mal. Deo- Imposto P R E D I A L, ::::�}� ·· ··� ·· · .. · .. ·

·�··L::
doro da Fonseca..-Idem, idem, idem relativo ao 1'. Semestre.

.
7,020-Jacob Emmendoerfer-Requer transferen- Não satisfazendo o pa-

era seu nome impostos relativo ás quartas-partes gamento no referido mês,
imovel sito á estrada Iaregué, zona sub-urbana e ficará o contribuinte su

adquiridos de Ida Wesrphal Droz, Maurice Droz Pau- jeito á multa de 20'1.80-
�oe Vi�tor Droz e Germano e Hermann V�gel___:ldem, bre o� imposto no primei-

. Idem, Idem. ro mes, sendo então Iei-
7.021-Erich Prochnow Requer transferencia pa- ta a cobrança judicialmen

ra Bernardo Prochnow, imposto terreno com '95.111 te.:
rnts 2. sito à estrada Ribeirão Iavaly . Idem, idem, idem. Tesouraria da Prefeitu-

7.022-Erich Marquard-Requer transferencie pa- ra Municipal de Jaraguá,
ra Guilherme Jungton, imposlo terreno com 600 mts2. 3 de ABRIL de 1944.
sito à estrada' Rio da Luz-Idem, idem, idem. F. VOSGERAU

8,024 - Olga Risch-Requer transferencia seu no- Tesoureiro
me �ITeno com 2500 m�2. sito rua Mal. Deodoro --------�------------.-�------�.---

�ae:����� e adquirido de Fritz Vógel - Idem, Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.

° ANJO PROTETl)R DE SEU:') FILHOS É A
-

LOMBRIGUEIßA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SE,RVE PARA QUALQUEK IDADE, CONFOR

ME o n, I, 2, ') e 4

Proteja a saúde de seus nl hos p a sua prórria!
Evitará muitas doenças e poupará diuhciro em

i emedios

Compre hoje mesmo urna l.OMBRIGOEIRA
MINAfiCORA para o seu tilhinho.

E, um produto des Laboratórios Minancora

- ]OINVILLE

Fabricação de Ferramentas Agrícolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro ,da Fonseca, 183

J A R A G U A
:::". 0·::::
··:i ••••••••••• ·

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'
••�••�f€

Matriz: .JOINVILLE
i

(Sob Administração do Governo Federal)

�A!!. a .ella J)ls�nll1fa IRIGI!!EIIA
1I.IU.lHiMGS III 11••ClII �

.

I
"-

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, dj'l 97 HP, 470 rotàções por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotRtivas,
conjugadàs com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Arrtng(())§ IE�etrnc(Q)§ ]pialra (()) Rar
Sortimento completo e variado de, LUSTRES, OASTIÇAIS,

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em ger�l para instalações de lu� e

força de qualquer capacidade. ,

A. ,nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer
Secretàrio pedida de instalação de luz e força.

GLOBOS e

Quantas dures e quantas
vidas teriam poupado os

chefes de ramilia que logo
aos prin.eiros �ymptomas de
broncbite s, tosses, rouquidões.
escarro, Je sangue, resfriados,
etc. tivessem dado aos doeu
tes a «Maravilha do Hio
Graneie du Stil» o tarnoso e

popularissimo PEITORAL
DE ANGICO DE ANGICu
PELOTENSE.

,
Os médicos aseeveram que

todas essas mol rstias são Je
vidas :,us microbios e qu �

nenhum outro rernenia , ha
que eguale nos pulmões a

acção balsanica, calmante e .

cicatrioante do. PE'ITOH.AL
DE ANGICO PELOTENW.
Todos aqueles que uma vez

se servirem ielle, nunca maais
.abandonareo.: Nas casas de
tamilia a') lado do clássico
oleo de ricino, se deve en

contrar sempre o PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE

o padre Dani
el Ry.an, capelão
do exército norte

americano, oficia
os serviços fune
bres na ocasião
do sepultamento
de varios mari
nheiros estadu
nidanses q uemor
reram durante a

luta contra os

alemães na Ita
lia.

(Foto da In ter

Americana)'
.

ijuHntos sofrimentos
�uHntHs naites em' claro

E' inocente ... cura sempre;
não tem resguardo Pára as

creanças é uma delicia.
Licença N. 5 I I de 26 de

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

dfSrERTE i1 G�US
QO SEU f;CIJO

f Sal�ará da Cama Vlsposlo para Tudo

Seu fígado dev� produzir diaria
mente um litro de bil ..,. :�e a bili, não
corre livl'emenre. os li",ento; não
são digeridü� e ,�ro.Jn:>c�lll. Os � lses
inc�1anl () tS·tÔlll�gO. SobrevéJn 2. pri
são de ventre. Vo!.:é St:ore-se J I,.)J.tido
e como que er1Venen;,do. Tudo é
am�lrg') e a vida é um martírjo.

, U:lla sim.ples evacu:1��n nãn�toca
r:1 a Clusa.N esre CJ$l.l, si )lldl.tS Cartet
sãoex.trJorJJn.l' I l1T:en e f'liC:1zt'-;.:·:l
lt::-!l correr t'\.\c' I ir, o de [H I" � V ..)c�
,ente-se di\pl-)'ilC) �'1,1 ,1 rud,'" �j.)\;j.l
ves e, c_ont;_l,j,). t's· .... ,_,._·í.ll.i,Cl..,L� i di
e,cas pJ.rl LZ'.'!";1 hiil'" .:or"tT iiv)".
[i'lente: Peça' a., PílLdl'i C:3.:·te;-. \: ,)

.l.c-êi e ou rn �\r<,jllr.,.:)r:'ç,,:\ r 5�.:1.

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

Lenha
Picada

de coivara 1a' qualidade
Metro Cubico ou

Ca! rada - 12 cruzeiros

Lenha para. for-
no etc.. .-

1-
E.lrega a domicilio -

Pedidos à

Ro�erto firan��eru
:::::..

"

f?:::'H

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO' DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN DA D O EM 1919

- JARAGUÁ DO SUL SABADO, 8 DB ABRIL DB 1944

o que todas as donas
de casa devem saber

COMO COLAR I COMO LIMPAR
OBJETOS DE METAL AS PARTES lENVERNI-
Para colar objetos de SADAS

metal e outros obtetos Para bem limpar as
de madeira, como por superficies envernisa-
exemplo cabos de ben- das, nada melhor do que O W 1.1

·

'M I.gala, é bastante dissol- as folhas de chá. J Deita- r. a uemlro -azureCnenver uma parte de goma se um punhado das mes-
laca em escâmas, em 2 mas em agua e ao fim, �.I. 1>1 SAUI)Ipartes de alcool metile- de meia hora escorra-se
no. a agua e emprega-sé es- Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

sa infusão em vez de Clinica geral medico - cirurgia de, adultos e creanças
agua e sabão. - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
A MELHOR GRAXA _ lndutotermia - Bisturi-deifico - Electra-cauterização
PARA SAPATOS - Raios Intra-vermelhos e azuis. IUm boa graxa caseira ;.. __

para sapatos prepara-se
Em comemoração a fes

ta de Páscoa o Seléto S.
C. de Guararnirím, fará 1.;...._...;... ,

realizar amanhã, no Salão
Brückheimcr, um grandio- Sementesso Baile Social, abrilhan
tado pelo Jazz 15 de No
vembro de Ioínville, para
o qual recebemos amavel
convite. Gratos.

Julius Karsten, ' residen
te a estrada Nova, apre-
sentou quei.xa a poli.cia I No proximo domingo,
c�ntra .s�u fI�h? de ena-

16 do corrente, terá lugar
çao �Ilh Helulke o qual

o lançamento da pedrao ferira nt!m� luta quan?o fundamental do "Edificio
est,: lhe fora nrar uma satís- Cristo Rei," que será cons
façao, por ter aquele lhe

truido pelos paroquianosrogad.o uma praga de que de Ieragué do Sul. A sohaverIa de morrer seco.
lenídade terá a presença
de S. Excia. Revdma. D.
Pio de Freitas, Bispo Dio-

de todas as côres na cesano
, ni pera exercer o cargo AVENIDA'de Intendente do distrito TIPOGRAFIA

de Corupá.
---------------------------------------.-----.---------------

Preparando-se para a' luta no selva Vende-se
.

2 Cabras holandezas
é! tratar com Emilio Klnas
- Estrada I tapocú.

Ve-se á esquer
da Xisto Escobar,
de Porto Rico,
ex-campeão de pe- ,

so pluma, sendo
camouflado por
um companheiro
de armas duran
te as manobras
de combate pelo
exército norte-a
mericano na sel
va da zona do
canal do Panamá.

ANO xxv

Nolas Locais
Nova Industría firmados os bancos do

jardim. Como os jornais
Iareguä acaba de ver do Rio noticiaram, o sr.

instalada em sua cidade Ministro da Viação deve
mais uma importante e rá em breve visitar o nos
moderna lndustria. O sr. so Estado, indo a Cre
Juliano Stinghen acaba ciuma fiscalisar os servi
de montar uma estofaria ços. das minas de carvão

. e fabrica de moveis que e em seguida virá
-

inau
pode rívallsar em acaba-j gurar diversas novas 0-

mento e estilo com as bras na Rede de Viação
das maiores cidades. Paraná-Santa Catarina,
Esta semana tivemos I entre as quals está a no

ocasião de apreciar a ex- va estação de Iaragué
posição de moveis feita

I
do Sul. É possível que

pela nove firma no pre- até lá estei arn, tambem ter
dío do sr. OUo Wagner, minadas as obras a que
á rua Marechal. Deodoro. nos referimos acima, sen-

Grupos estofados e rno- do a inauguração no mes

veis de todos os feitios mo día, reunindo em nos

no mais perfeito acaba- so municipio não só a

mento e nos ruais moder- quela alta autoridade da
nos estilos são alí expos- adrnínísrração federal co

tos. Ao novo industrial, mo tambem o sr. Dr.. In
que vem de dotar o nos- terventor Federal de nos

so municipio com tão ne-I so Estado, e as demals
cessaria fabrica apresen- autoridades adminlstrati
ramos nossos cumprimen- vaso
tos. .

Seleto· S. C.

Edificio
Cristo Rei

Nota policialNovas autoridades
Por áto do sr Inrerven

ror Federal foram nomea

dos os snrs. Oswaldo
Buch pera Delegado de
policia do municipio e

Hermilio Mafra Cardoso
e Iulio Maffezzolli pare
10• e 20• suplentes dessa
autoridade.
- Por ato do sr. Ten.
Prefeito Municipal foi no
meado o sr. Carlos Tozi-

PAPEL CREPON

Ultimos retoques
A Prefeitura Municipal

está dando os ulrírnos re

toques ria estação rodo
víaria e a praça que lhe
fica fronteiriça. Já foram
colocados os globos da

Iiluminação e estão sendo NUNCR EXISTIU IGURL

(Foto da. Inter
Americana)

ii CLiNICA DB OLHÕS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO ii
LISBOA, 4 (Assoclared 1.1. OR. SAOALLA AMIN !.!.Pres) - Terminando em-

patada a terceira cornpe- 11 CONJUNTO DE APARBLHOS MODBRNOS: UNICO NOS �l
tição de xadrez entre Lís- ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii
bôa e Pôrto a taça insti- n «RUA GBRONYMO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WBIS II
tuida pera premiar' os ven- :: ::

cedores será serrada ao l! • .Joinville - ��
meio, ficando metade em ;;i::iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""-'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::

r poder de cada equipe.

Telefone N. 39

STA. CATARINA -,-. N. 1.218

de hortaliças rece

beu a FARMACIA JARA
GUA.
Brevemente

de flôres.
sementes

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEI RAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

com facilidade misturan- agua fervendo, etc. e

do em partes iguais, corura esses- casos po
oleo de mocotó .e vase- dem ser empregados os

Iína, juntando-se um poit- seguintes processos: Uma
co de fuligem para dar queimadura ligeira e su

côr. períioíal lpode sarar ra-

COMO COSINHAR OS pidamente com agua ge-
avas lada aplícada., sobre o

Antes de se cosinhar j queimado. Se a queima
um ovo, esfrega-se sal dura é de alguma consi
humido toda a, casca. O deração, poderá recor

sal age com impermea- rer-se à tinta ou tambem
bilidade e impede que a se aplicará oleo de
clara se derrame. amendoas doces, envol

vendo a parte queimada
c/um pano para abrandar
a dor e impedir a ação
do ar sobre a carne até
que a pele se refaça.

TRATAMENTO DAS
QUEIMADURAS r

E' muito frequente
queimar-se com fogo,
..................................

'

....�

��������������B�����

Dr. Alvaro Batalha - 'MÉDICO
CIRURGIA PARTOS I

MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade M éd ica -

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
DiI'etol' Médico do HOSpital "So José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

m�����I!iiI8���_��

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

'INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fone, ,34. JOINVILLE

I Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaruanta 1Dr. Arll'ninio Tavares

I
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

IEx-Chefe dos serviços cllnlcos e cirurgicos da especialidade no

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

Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Públicd do Rio de Janeiro
I

I
_ Formado pela Faculdade de

Med.icina
da

IUniversidade do Rio de Janeiro -

.

BL U MENAUSTA. CATARINA
•

,·CL\LCL\Dc»:
,

I I

INDUJTRIt. ßMJllEiRt.

INDUSTRIA DE- CALÇADOS
GOSCn IRMAOS S. A. i

Jl\Rl\GUL\ - fL\NTL\CL\TL\RINL\ .

I
'--------------------------,

./
�

.

O SABÃO

"Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL

Bspecícltdcde"
Joinvilc (Marca Registrada)

, Sr>-ßÃ� 'i/RetA,
.. �

Esp EClALlDADE
recomenda-se tanto para roupa fina COI,IlO para roupa comum .

........................_.1 : .

\
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