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ANO XXV - JARAGUÁ DO t::;UL

UnidadeMais umo cidade
que surge WASHINGTON - (Servi- ro ministro britanico nãol tecimentos de combustí

ço especial da Inter-A- esconde que os aliados, vel. Para melhor avalí-

De uns dez anos a esta parte, um írnpres- mericana) - Andam cer- por vezes, debatem em ar a significacão deste

sionante surto de progresso atingiu Jaraguá do tos porta-vozes da in- torno das determinadas acordo cabe lembrar que
Sul, á tel ponto que pode-se, sern receio afirmar tranquilidade apregoan- questões. Mas isto não o Japão recebia quasi
que é a cidade em que mais se nota acentuado do que a coesão das impediu jamais que o á- toda sua gasolina de a

desenvolvimento, neste Estado, e talves em todo Nações Unidas se encon- cordo se faça pronto e viação da Sakalina e

o Brasil. tra comprometida e em completo, uma vez que que agora terá que re-

Bem verdade é que Jaraguá do Sul conta vesperas de entrar em o proposito de todos per- cebe-Ia da Indonesia, ís
rnals de quarenta anos de existencia mas so-

seria crise. Afirmam, seguem é o da destrui- to é, através uma longa
mente dez de eutonornia adrntnrsrranva e iudicie- igualmente, estes colabo ção da maquina de guer- rota maritima na Iminen

ria, �poc� em q.ue se iniciou a trensformação radores da propaganda ra nazista e da liberta- cia de ficar exposta aos

do vilarejo em cidade propriamente dita, nazista que o grande ção dos povos escravísa- ataques da aviação" e

Durante este espaço de rernpo foram cons-
motivo de desconfianca dos pelo Reich. As Na- da marinha anglo-ame

rr�ida� e fUIJ?adas as organisações índispensa-" entre as democracias,' é ções democraticas só ricana. \ A outra foi a

V:IS a sua Vl?a e sem as quais nenhuma povoa-
. a politica russa, os ape- podem chegar a um a- declaração de Molotov

çao pode aspirar o honroso titulo de cidade. tites sovieticos, o ímpe- cordo pelos métodos de- de que os russos não

Hospitais, educandarios modernos, moder-
rialismo de . Stalim. Os mocraticos de discussão querem qualquer parce

n.as residencias, edifícios publicos, gare ferrovia- que tal apregoam vão e Iívre posição dos res- la do territorio rumeno

na, logradouros publicos, melhoria nos traçados
ao extremo de pretender pectivos pontos de vista, nem pretendem ínterie

da�. rua�, calçadas, canalisação de aguas pluviais, que Teerã, embora te- para que a conclusão a- rir com a ordem social

edlflcações de muros em terrenos baldios arbo-
nha sido um sucesso ceita represente o pen- vigente na Rumania. A

risação de praças e ruas, intensificação da ilu- mil-itar, constitue um ira- sarnento majoritário. Ou- penetração sovietica na

minação publica, estação rodoviaria, tudo isto
casso politico. Em ou tros processos de unani- Rumania foi imposta pela

tem sido obra dos ultimos dez anos, notada- tras palavras: norte-a- midade forçadas, de au- evolução dos . aconteci

mente destes ultimos cinco. mericanos, ingleses e sencia de discussão, de mentos rnititares, pois os

,Não se póde, todavia, comparar o caso Ja-
russos se entenderam cercoamento de vonta- russos não descansarão

ragua, com o de Marilia, no Estado de São quanto á -maneíra de Ia- des, são tipicos do Reich enquanto não se encon

Paulo, cidade florescente que ha quinze anos
zer a guerra nos cam- que os aplica díaríamen- trarem com seus aliados

passados era invio sertão. • . pos de batalha, mas di- te em sua politica inter- em Berlim. Estes dois

Marille é um caso exepcional. vergiram írremedíavel- nacional. A recente 0- acontecimentos mostram

Mas, em que pése esse surpreendente caso
mente quanto ao modo cupação da Hungria pe- ao mundo que a unidade

o?e Iaraguã é .tambem digno de admiração: de consolidar a paz no los alemães é uma pro- democratica é hoje mais

pors que, em sentido estrito, é ruais uma cidade terreno politico. va desta forma fascista forte do que nunca e

que surge vertiginosamente para o engrandeci-
Não pode haver alega- de "unidade" e "enten- que nada poderão contra

mento da gleba catarinense. ção mais pueril que es- dimento" totalitarios. ela as intrigas e os

ta. Não só militarmente Os fatos, por outro la- derrotismos, uma vez

mas sobretudo politica- do, se encarregam día- que Washington, Londres
mente estão as Nacões riamente de provar co- e Moscou estão de acor
Unidas co-esas na !luta mo são falsos 08 argú- do para a guerra e para
contra a Alemanha hí- mentos destes inimigos a paz
tlerista. Poderá haver embuçados da Russia,
divergencias ocasionais que na pratica, fazem o

de detalhe, que no en- jogo do bitlerismo quan-
.

tanto não comprometem do envenenam a opinião
minimamente o entendi- 'democratlöa e levam ao

I

mento geral em torno espirito dos povos a du
dos problemas essenciais vida sobre o resultado I

O ultimo discurso de da luta. Nos ultimos cías I
Churchill constitue es- duas maniíestações ofi-I .'onsta que passaré

'

a-

plendida evidencia des- ciais soviéticas evíd en- 'lhã por Iaragué, acorri-
ta realidade. O primei- ciaram a lisura dos rus- pan .ad» da exnia. esposa

sos. .nr Generat Mendonça
No terreno Internaeie- ne, ilustre detentor da

nal a primeira foi o a- pasta do Ministerio da
cordo com o Japão s(t- Viação
bre jazidas de petroleo S. Excia depois de de
e carvão da Sakalina. I morar-se alguns rnornen

Conseguindo que Tokio tos pare receber. a esta
desistisse das concessões çäo ferroviaria, presse
e abandonasse, em plena guirá viagem para Ioin
guerra, a respectiva ex- ville, de onde prossegui
ploração os russos pres- rá com destino ao sul
tavam notavel auxilio do Estado pera fiscalizar
aos norte-americanos e as importantes obras que
ingleses, pois privaram o seu mlnlsrerio ali man

o inimigo de vitais abas7 dou construir.
J

M. T.

Penicilina em Jaraguá
o Dr. Nereu Ramos, Interventor Fede
rai, a.tende com urgencia dois pedidos
locais, salvando duas preciosas vidas

Ministro
Mendonça

Lima.
Em dois casos diferen

tes acaba de ser pela prf
meira vês aplicada a pe
nicilina em Iaraguä do
Sul. Os pedidos foram
endereçados ao exmo. sr.

dr. Nereu Ramos, digno
Irrterventor Federal, que

prontamente mandou re

meter pera aqui a precio
sa droga, cujo emprego,
em doenças diferentes foi
quasi milagroso.
O dr. Alvaro Batalha

teve ensejo de aplicar a

penicilina em um caso

Edificio
.

Cristo Rei
A benção por s. Excia Hvmo.

D. Pio de Freitas

de peritonite generalisada,
obtendo Ianrastícos . resul
tados, enquanto o dr
Waldemiro Mazureehen a

aplicou em dona Isabel
de Borba, esposa do sr.

Viral de Borba e mãe de
7 filhos, que estava em

estado desesperador eta

cada de erisipela de face.
A melhora foi raplda, es

tando os dois doentes em

estado lisonjeiro.

o aniver
sário do

Presidente
Vargas

tica do panorama brasi
leiro, exepcional presen
ça de espirita pare solu
cionar oe dificeis proble
mas que a cada passo 'se

antepõem ao paiz em con

sequencia da situação
mundial, vem o Presiden
te Vargas, com admira
vel descortino e invulgar
segurança- -con íuzlndo '0
Brasil aos seus maiores'
destinos.
Estas GS razões do ge

rai contentamento dos
brasileiros pela passagem,
no proximo dezenove de
Abril, do aniversario' do
Presidente Getúlio Vargas.

ICONVITE
o Prefeito Municipal,

convida as autoridades,
estabelecimentes escola
res, comercio e lndusrria
e o povo em geral, para
assistir o hasteamento so

lene da bandeira nacional
e desfile civico dos esco

lares )10 dia 19 de Abril,
as 9 horas, no edifício da
Prefeitura, em homenagem
a data natalicia do pri
meiro m agis tr ad o da

Nação

Jaraguá do Sul receberá amarihã a visita de S.

E�cia. Revma. D. Pio de Freitas, ilustrado Bispo
DIOcesano, que vem dar a benção na solenidade do

lançamento da pedra fun
damental de mais uma

magestosa obra que se

deve ao progressista e

abnegado sacerdote D.
Alber10 Jacobs, dignissi
mo Vigario da Paroquia.
A primeira parte do

programa constará de
uma .santa Missa cele
brada por D. Pio, as 9
horas na Igreja Matriz.
A t'olenidade do lança

mento da pedra funda
mentai terá lugar as 16
horas, obedecendo a se-

guinte ordem:
.

Hasteamento da Ban
deira. Hino 'á . Bandeira.
Hino do Apostolado. Hi
no dos Maria.lOs. Discur
so de saudação_ pelo

[r Alvaro Batalha. Saudações dos Grupos Escola
re Abdon Batista, São -Luiz e Divina Providencia
PI 'ão e lançamento da pedra fundamental' Oração
dI ). Pio d» Preil Hino Nacional.

TELEfONE N°. 39
Transcorre a 19 de

Sabado, 15 de Abril de 1944 Sta. Catarina N. 1219 Abril corrente o aniver-

íiiiiiiiiiiiiiiiiii.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiííõ�ííii�iiiiiii���������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii���� sarío na ral i cio de ô. Exc i a.
o ônr. Presidente Getúlio

Democ r-a f 1-Ca �:��a�a p���:�o megís-

I Gratissima pare todos

por ..Jack Pearl brasileiros, que veêm
em S. Excia. um condu
tor sereno, patriota, enér

gico, e á altura da era

historica que ajravessa

mos, é a data genetliaca
do chefe da nação.
Com ímpar visão poli-

TANQUES DA
INVASÃO

Num parque de
artilharia na

Inglaterra, mi
lhares de tanks
do exercito
norte- america
no esperam em

linhas cerradas
q ue as forças

.

das Nações U
nidas recebam
a ordem de in
vadir a- Euro
pa ocupada pe
los nazistas.
(Foto da In

ter- Americana)
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Eslalulos da 'Socíe- Junta do Alistamento Mili-

�?de d!! boli� tar de Jaraguá do Sul
Calannense (ditai de Caßuocacão para o ßlistanienta Militar

de Poço da Anla, municipio Jaraguá do

Sul, Eslado de Sanla Calarina.

, \

Delegacia da
Ordem Politico e Spcícd

EDITAL

DOS SOCIOS

O capitão Antônio de Lere Ribas, delegado da

Orde� Politica e Social, no uso das suas atribuições,
Baixa, esclarecendo as autoridades no sentido de

facilitar o o livre transito, as instruções que se se

guem e a serem observadas li partir desta data, re-

íerenrns a documentos de viaierri :
'

Os documentos que habilitam a viajar, dentro
do território do Eorade e pera fora do lirnlte inter-

estadual, são os seguintes:
-

1. BRASILEIROS
a)-Carteira de Identidade Civil, expedida pela

polícia de qualquer Estado do Brasil;
b)-Carteira de Identidade Mifitar;
c)-Carteira do Ministério do Trabalho;
d)-Carteira do Conselho Regional de Engenha-

Tte. Leonidas C. Herbster, Presidente da Iunta
de A�istamento Militar, faz saber aos que o presen
te editai lerem ou dele tiverem conhecimento que
nesta data foram instalados os trabalhos desta' Iunta
e, portanto, convoca todos os jovens de lR anos ou

m��s que �inda n�o.. estiverem inscritos no registo
mllIt�r e sa� dO�lcllIados nesre Municipio, a; virem
se allsrar ate o dla 50 de Julho do corrente ano e

bem assim todos aqueles que, tendo 20 a 44, a�os
de idade, ainda não estejam inscritos nos registos
militares, como determina o regulamento pera a exe

cução do sorteio militar.
Convoca ta�bem todos os ínreressados a apre

sentarem esclarecimentos ou reclamações a bem de
seus direitos, afim de que a Iunta possa bem orien
tada ficar da verdade P. dar as informações precisas

ria;

pera esclarecer o juizo da Iunra de Revisão que tem
e)-GlIrteira do ordem dos Advogados do Brasil;

de apurar esre alistamento.
f)-Certificado de Reservista, desde que conte-

Esta lunre, pera o devido conhecimento dos
nha fotografia e impressão digital do seu portador;

Inreressados, transcreve os seguintes artigos da Lei g)-Carleiras de licença pare o "Porte de Ar-

do Sorteio:,
ma de Defesa" ou "Caça ou Desporto";

"Todo brasileiro é obrigado a alistar-se para o I, h� Carteir�s de identidade fornecidas pelos

serviço militar, dentro de 20 (vinte) meses, a contar Cor��lOs e �el�grafos, Cr�z V�rmelha Brasileira e

do dia em que completar 18 (dezoito) anos de idade" Legl�o Brasl�elra de Assísrencíe:

(Artigo 52 da Lei do Serviço Mihter): I 1)-Cart�lra de Re�istro Policial expedida por

"Os que se não alistarem expontanearnenre no esta. Dele�acl� e ,�artelra d.e Apontament?s indivi

prazo legal serão, além de alistados a revelia con-
duais de funcionério, fornecida de conformidade com

slderados infrarores do alistamento e ficarão s�jeitos o ar�. 269, do decreto-lei federal n. 1 712, de 28-10 59;

as penalidades desta lei".
j)-Passaporte:

" (Art�go 54 da Lei do Serviço, Militar):
I) Salvo-conduto desta .ou de outra Delegacia

Artigo 5°. - Todas as pessoas maiores de 18
. _ O. allsrarnenro expontaneo sere feito na Reper-

de qualquer E_sta.do do ßres!l.

ano.s poderão ser socios, uma vês sejam propostos, nçao A.lIstadora do domicilio de cada um e, pare os
,Observaçoes. -Os. menores de 1_8 ?nos, _ quando

aceitos e paguem a respetiva joia. que estiverem no estrangeiro, nos Consulados do acompanhados dos pais ou responeavers, estao isen-

§ 1°.--Todos os soctos, sob pena de exclusão, Brasil" (Artigo 55 da Lei do Serviço Militar):
tos da apresentação de documento de identidade.

deverão dar obediencia a estes estatutos, as deci- "Para alistar-se, o cidadão deverá apresentar o'
2. ESTRANÇJEIROS, SUDITOS DOS

sões da assembléia geral e á diretoria, de cujas de- seguinte documento:
,PAI8ES DO "EIXO"

cisões haverá recurso pera aquela. _
1°. Se fôr brasileiro neto, a certidão de idade a!�Os súditos dos países do "eixo" só pode-

§ 20.-=-Os socios e suas familias tem o direito ou, em sua falta, a prova legal equivalente: r�o vlaj�r com salvo conduto especial. Para isso de-

de frequenter os divertimentos sociais, uma vês não 2�. S� !?f brasileiro naturalisado, a prova de rao os.�nteres.s�dos requerer �o. Deleg�do Re�ionâl
estejam em atraso por meis de tres mezes com as natur�,hsaçao . (Artigo 56 da Lei do Serviço Militar):

da r�glao pollcl?1 em q�e re�ldlam, cuja autorIdade!
mensalidades. Quem não se alistar no prazo regulamentar depois de examinar a situação de cada ,um, podera

§ DO.-Aos mesmos é defezo votar e ser vota- pagará a multa de Cr$ 10,00 a Cr.$ 100,00". (Arti-
conceder o salvo-conduto pedido, desde que nada

dos digo e serem votados, uma vês quites com os go 201 da Lei do Serviço Militar}'; const� contra o mesmo, no tocante ii ordem politica

cofres sociais, não respondendo os mesmos suhsi- "O Alistamento' Militar pode tambem ser feito e social e prove ter permanência legal no país;

diariamente pelas obrigações sociais. por meio de uma comunicação escrita; .

b)- para via�e�s nos municípios. de, Sã? Frau-

_

, a)-do proprio alistado;
CISCO do Sul, Iralaí, Porto Belo, Flortenópolis, Lagu-

EXTINÇAO E DESTINO DOS BENS b)-a rogo deste, com duas testemunhas' n� e Camboriú, as Delegacias respectivas só pode-

Artigo 40. - A sociedade poderá ser extinta c)-por tres cidadãos quaesquer;
,

'

�,a? c�nc.eder. salvo-conduto especial ? súdito. do

quando assim o deliberárem dois terços dos socios d)-por qualquer militar ou reservista de qual- eIXO, \lepols de consultar a DOPS sobre o Inte-

presentes a asser:nbléia geral, especialmente convo- quer categoria, devendo apresentar a certidão de res�ad(l;
'. .

cada para esse fIrn, com antecedencia de 50 dias. idade, os sinais carateristicos o estado civil a re- c)-contInuam em vigor as instruções constan-

§ unico-A assembléia geral deliberará sobre 0\ sidencia e a condição de sab�r ou não lêr � escre-
tes da circular n. 319, de 1-2-45.

destino dos bens sociais.
'. J ver do cidadão a alistar.

5. ESTRANGEIROS DE OUTRAS

DIS OS
- .Em qualquer destes casos as firmas dos sig- N.ACIONALI_DAD.ES.

P iÇOES GERAIS natan�s. devem ser reconhecidas por tabelião ou ,Aos e�!r�ng;;-Iros de naCionalIdade. diversa d.os
Artigo 50._ Anualmente a diretoria prestará con- por ofICiai do exército. pOIses do eiXO, que conduzam consigo a carteira

tas d�' sua administração na assembléia geral, que é A correspondencia de que trata este parágrafo d� identidade modêlo 19, fica dispensada a exigen-

autOrIdade suprema da sociedade.. ,tem franquia postal; caso as comunicações não deern Clã do salvo-,:on?uto.
Artigo 6°,-'-Os Gasos omissos serão resolvidos resultado, seus autores reclamarão a junta de Revi- Observaçao Importante: - Nenhum estrangeiro,

pela diretoria, que os apresentará para aprovação na são". (§ 20 do artigo 65 do Regulamentd do Servi- �mbora cont�sse mais �e 60 anos ,em 51·1 de 1942,

primeira assembleia que se realisar. ço Militar).
Isentos por ISSO do registo, podera agora exercer

Artigo 70.-São considerados socios fundado- Ds oficiaís dos Registos Civis são obrigados, qualquer. atividade, !n.clusive LC?COMOVER-SE, sem

res desta sociedade todos os que assinaram a ata por lei, a fornecer gratuitamente as certidões reque-Iél form�lIdade essencIal do registo, de acordo com a

de fundação. ,I ridas para fins de alistamento militar. resoluçao n. 111 de 28-1-45, do Conselho de Imi-

Artigo 8°. __A primeira diretoria será composta A Junta funcionará todos os dias uteis no Edi- gração e Colonização.

dos senhores Adão Wilcewski, como presidente; Mar- ficio da Prefeitura Municipal das 9 ás 11 � das 14 . ?el�gacia da Ordem Política e Social, em Flo

ceio Menel. como secretario e Vladeslau Scheple co- as 16 horas (aos sabados das 9 ás 12 horas), ence- nanopolIs, 28 de março de 1944.

mo tesoureiro. rando seus trabalhos no dia 50 de julho do ano em Antonio de Lera Ribas - Cap. Dele-
curso. d d O

jaragná do Sul, 10 de abril de 1944 E para conhecimento de -todos manda lavrar o
ga o a . P. e Social.

presente edital, que s�rá aftxado no Edificio da Pre-

feitura Mu�icipal, nas Intendencias Distritais, em 10-

gares publIcos de todos os Distritos e publicado no

Diario Oficial do Estado e na imprensa local, por
feito e assinado, e rubricado pelo Presidente. Eu,
Artur Müller, secretário o escrevi.

Artigo 1°.-A sociedade denominar-se-á "Cata

rinense", tendo por séde o lugar Poço da Anta, rnu

nicipio de Iaraguä do Sul, Estado de Santa Catari

na e por fim o jogo recreativo denominado "bocce"

e outros divertimentcs lícitos.

§ unico-Será por tempo indeterminado a sua

duração, sendo fundada nesta data e constituindo

seus Iundos sociais pelos bens que adquirir.

ADMINISTRAÇÃO
Artig'o 2°.-A sociedade será administrada por

uma diretoria composta de tres membros, sendo um

presidente, um secretário e um tesoureiro, que se

subsrituírão nas ausencies ou impedimentos na or

dern de colocação, sendo eleitos por um ano, em

assembléla geral, por maioria de votos, no primeiro
domingo de janeiro de cada ano, podendo ser

reeleitos,
§ 1°. -:- Somente poderão votar e ser votades

os socios quites com CI sociedade.

§._2°. - O presider.te representará a sociedade

iudicial e extrajudicialmente, administrando a mesma.

- § 5°. - O secretário rerä a seu cargo a escritu-

ração e o tesoureiro a arrecadação e guarda das

rendas e valores.

Adão Wilcewski
Marcello Menel
Vladeslau Scheple

Em testo. M T. C. M. da verdade.

O Tabelião: Mario Tavares da Cunha Mello

Jaraguá do Sul, 1 de Abrii de 1944.

LEONIDAS C. HERBSTER
Presidente da, j. A, Militar.

Rua Rio Branco, - 964
Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

.1 araguá ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Te! 12

o Paraiso das SEDAS e

- 'I,'EOIDOS FINOS -

Reconheço verdadeira a firma retro de Adão

Wilcewski, Vladeslau Cheple e de Marcello Menel.
,

Não se esqueça: Em ::3êdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

Adol,. Herrn. Schultze

FÂBRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Do mais simples ao mais fino acabamento

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

RUA DQ PRINClPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO-

IDERNA
EVARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS'

r-..I
� _ -- � ----------..------ -

Huas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha tambem em

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

Lrodutos da ICeM s_ A_ Blume�au T' "",

IOontra Dôl' de Cabeça "rmlßu - termina a dôr

Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
t: I

'i�nhDríl!
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Na opinião de mem- novo exército. No quar- sí próprios.COURO CABELUDO. bros do Alto Comando tel general de Hitler, Hitler foi responsável
Russo, o fracasso do ser- declarava-se categórica- pelo apego à linha Dníe
vico de reconhecimento 'mente que os russos não per. Segundo se diz, o

e· espíonagem foi a prin- estavam em situação de "luehrer" temeu que o

cipal razão dos recentes mobilizar um exército na abandono do Dnieper pe
revezes alemães na freno extensão bem alentada los alemães tivesse as

te oriental. como aíírmaram alguns mais sérias repercussões
Os alemães superesti- relatorio de campo ger- na Bulgária, Rumânia e

maram a um gráu in- mânicos.
. Húngria. Além disso, a

compreensivel seu pró- Quanto à exagerada indústria germanica, se
treinadas na Russia. O prio poderio e eficien- auto-estima dos alemães gundo se informa, pediufato é interpretado pe- cia; foram incapazes de os oficiais russos decla- a retenção de Nikopol elos circulos militares vencer as dificuldades ravam que essa super- Krivoi Rog. As conside
estrangeiros como uma de transporte e apega- confiança muitas vezes racões de orgulho pes
demonstração de que os

ram-se, teimosamente,. a- as demonstrou perigosa. soal, assim como motivos
sovieticos se preparam falsos conceitos táticos e O moral dos "super-ho- políticos e' conômícos,
para grandes operações I estratégicos. mens" nem sempre re- sem dúvida levaram Hi
de ofensiva em epoca Oficiais alemães cap- sistiu à pressão das jsi- tIer a ordenar ao mare

prLoxOiNmDaR'ES _ Aviões a-I turados convenceram o I tuações realmente dííí- chal de .campo Fritz von

Alto Comando Russo que ceis. Quando apanhados Mannstein que recon
liados não identificados uma das mais gigantes- numa armadilha, eles quistasse o território
atacaram a capital da cas manobras de toda a mostravam têndênci_a a perdido desde o último
Bulgaria infligindo pesa- guerra, envolvendo o se desssperarem e a per verão, "sem considera
dos danos às instalações transporte de mais de derem a confiança em ções pelas perdas."militares de Sofia e ar- quatro mil hões de ho-
redores.

mens, permaneceu ocul-
MOSCOU - "Está final- ta ao inimigo. Mesmo Na-O comprem t. T li: R NOS F E I TOS

mente criada a situação quando era muito tarde .

I C .A M I S A S,
para se poder atacar a

e 2.200,000. soldados so- CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATASAlemanha, simultanea- viéticos, descansados e
mente, pelo oeste, sul, e bem equipados, já ha-
leste, como anunciaram viam tomado posições de

'

os chefes militares an- batalha, o Alto Comando E
lO

glo-americanos. Os a- considerava, segundo ín. rlCO
liados não encontrarão formações fidedígnas, co-melhor ocasião para a-

mo "Simples bluíls" qual-brir a segunda frente" -

quer informacão a res-
disse a radio desta ca- peito da presença de um ..

pital. :::::::::::::::::::::::: :::::::;:::: :::::;;::::: ::::::::::::

[WJn;rm

crime de espionagem
nos Estados Unidos a fa
vor da Alemanha. Os
condenados se dedica
vam ao aliciamento de
espiões para a Gestapo
em territorio norte-a
mericano.
LONDRES - 51 oficiais

do' exercito espanhol es
tiveram em visita ao

quartel general de Hitler .

"Os visitantes ficaram
maravilhados com o es

tado de saude do Fuhe
rer," declarou· o radio
alemão.
QUITO � A sra. Elea

nor Roosevelt chegou à
localidade- de Salinas
iniciando uma série <Je
visitas aos soldados nor
te-americanos destaca
dos em bases situadas
no territorio do Equador.
DETROIT - Os. Estados

Unidos já construíram
135.000 aviões desde
Pearl Harbor e cerca, de
385.000 motores de avião.
A produção aéronautica
aumentou de 364% nos

ultimos dois anos,
LONDRES - O gover

no requisitou por um

periodo -de seis meses

todos os yatchs e peque-
nas embarcacões da - C E C -

G:rã. Bre,tanha. À. medida, Segundo se anunciou pelo mais poderoso bom-
sIm��ar a toma�a por o-I recentemente em Londres barrleiro alia-do. Além
casiao da retIr!1da de

OR engenheiros britani- disso o seu raio de ação
Dunquerque, esta send.o cos estão idealisando um permitirá que, completa
mterpretada. c?mo eVI-

novo tipo de avião bom- mente equipado e com a
dencía

\
da ímínente a- bardeiro que revolucio- sua carga de bombas

bertura para segunda nará a tecnica aeronauti completa, possa sobre
frente.

. ca. Trata-se de um ver- voar todo o continente
MOS.CaU - A radio des- dadeiro couraçado aereo europor pelo espaço de

ta c.apItal. declarou que capaz de transportar tres 15 horas de vôo. O seu
a Fm!andIa f�chou ela

vezes o peso de bombas poderoso armamento fez
própria a umca porta tr-ansportado atualmente com que fosse denorni-
que lhe restava para I •

nado de "couracado ae-
sair da guerra. Agora reo" pois é dotado de
terá que sofrer a mes- "'U:SPERTE B B�US fortes couraças idénes á
ma sorte reservada à UiL "

qualquer canhão aer eo,
Alemanha Hitlerista. DO SEU flGllíilO Oe planos que estão re-
MOSCOU - Grandes e- lativamente adiantadosE Saltará da Cama Disposto para TudoIetívos de tropas para- já foram entregues á
di t tã d Seu fígado deve produzir diaria-que IS as es ao sen o

menteum litro de bilis, Se a bilis não Comissão de Aeronautica
---'!"',-----,� corre livremente, os alimentos não que estuda atualmente

sãodiO"eridoseapQdrecem.Osga�es as possibilidades de pro.incha� o estômago.Sobrevém a pri- d
-

Esãodeventre.Vocêsente-seabatido uçao em massa sses

e como que envenenado. Tudo é verdadeiros transatlanti
amargo e a vida í: um martírio, cos do ar poderiam ade-
Umasimplesevacuaçãonão toca- mais ser rapidamenterá a causa.Ixleste caso,' s PíI ulasCarter .

sâo extrnordinauamen 'e eficazes.Ea- tr-ansportados em aviães
zern correr eô>e lirro Je bi IS e v0cê de passageiros, porquan
-se nre-se disposto pa. a mein" SiJ sua- to têm acomodações pa
ves e, contudo. especirln.cnte i"di-

ra 80 pessoas. Acionados
ca das par.i Lzer a bilis COITI;'r livre-
rr.ente. Peça as Pílulas Cartev. Nlo por 12 motores, esses

acei.e outro pr(,ju�,). Pr",C" r O 3.:Y.l enormes bombardeiras
--�

,
_" desempenharão possi-

velmente um papei de
grande importancia nes

ta guerra.
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CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AHCÇÓES DO

TÖNICO' Co\Pllj·Ä'R
;011 EXCELÊNC'IA

o Mundo em Fóco
(Serviço especial da inter-Americana)

NOVA YORK - O sr.

Erle Johnston, presiden
te da Camara America
na de Comercio, anun

ciou haver aceito os con

vites do Mal. Stalin pa-
J ra visitar a União So
vietica.
SANTIAGO - O Chile

aderiu oficialmente à
Carta do Atlantico, anun

. ciou o presidente Rios.
WASHINGTON - As Ior

ças aereas norte-ameri
canas, com base na Grã
Bretanha, estão deixan
do cair sobre a Alema
nha bombas incendia
rias inextinguiveis. Se
gundo informou o Depar
tamento da Guerra as

chamas dessas bombas
não podem ser apagadas.
ARGEL - O Comité de

Controle Aliado deu per
missão ao antigo secre

tario do Partido Comu
nista Italiano, sr. Palmi
ro Togliatti, para regres
sar à Italía, de onde se

achava afastado ha mui
tos anos, depois de ha
ver sido exilado pelo fas
cismo.
MOSCOU - O aviador

Alexander Poklyshkin
foi sagrado- «as dos ases»

da aviação sovietica ao

abater, em vôo noturno,
o seu 53°. avião nazista.

.... 1. DETROIT - Tres ho-
.\, mens e duas mulheres

foram condenados pelo
tribunal local depois de
julgados . culpados do

Erros e

,Mais Erros

15 de Abril de 1944 3a. pagina

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Bruhns JorODUÚ �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

p ru n d o naCouracados
Voodoresl

Hf 618 I U I no U 81 R I fi l

em geral) que, houve
ram obtido uma produ
ção anual igualou su

perior
-

a C1,'.$ 2.400,00;
cujos boletins deverão
ser entregues nesta re

partição de Estatística
no maximo até o dia 23
de abril em curso.

Jaraguá do Sul15/4/44.
Emílio da Silva
agent M. E.

\

De coníormidade com

as instrucões constantes
à circular n. 37, de 10
do corrente fica encer

rado a partir do dia 15
o . levantamento do re

gisto industrial (Ia. par
te: questionários das
seguintes industrias: pa
darías, massas e conser

vas, polpas de frutas,
sabões, velas, moveis de
madeira, artefatos de
madeira vassouras escô
vas, tijolos e telhas, art.
de cimento. de marmo

rite ladrilhos, prod. de
fundição, funilaria, la
toaria, ferragens art. de
fumo, pasta mecânica,
gráficos, brinquedos,
consertos e montagens

Fabrica de Moveis Estofàdos
"CRUZEIRO"

Procure transformar �m�"Efj� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � f �� � de encantos, beleza e

ele,g-ância, usando os 83J � maravilhosos e modernos
mobiliários estofados, tapeçarias, . decorações,

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, etc., da·

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Jaraguá . do Sul

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

FONE 45

all========================================�"�======================:================��

farmacia Nova
de ROBERTO �1. HORST

a 'que d ispõ« de maior'
sortimeuto na oraça f> ?fe-Ireei' .seus artigos a

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

\

���������i�! ���!��E!����!!!!!E��:! !!�!!!!�!��� !!!!!����!!!

VIRIZES
EM SENHORIS
Noyo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi delcobe�to um

medicamento vegetal para o tratarnan ..

to com ótimos resultados d. varize.,
que prejudicom a circulação venosa.

Esta medicaçõo, nó dose de tr's colhe·
res das de ch6 ao dia, em 6gua açuca
rada, restlitue às pernas o seu estado
nc rrnci e a belesa "estética. Em Idintlco
deie debela os males causados pelos
momi+os hemoidários internos e externai,
inclusive os Que sangram. Nõo encontron ..

do nas farmácias ou drogarias, peça dir••
tamente ao depositário: ex. POSTAL 187-4
(um o te-sete quatro) São Paulo.

HEMO· VIRTUS (líquidO)

É UMA DOENÇA .RAVlsSIMA
MUITO "ERIGIOSA "ARA A FA

MíLIA E "AltA A ItAÇA. COMO
UM BOM AUXIUAIt NO TRATA
MENTO D�SE GltAND&: FLAGELO

USIE O

A Sil"IUS n A"RESENTA SOB
INÚMERAS P"ORMAS. TAIS eOMO:

ItEUMATlSM•

ESCR6FUL.AIt
ES..INHU

FISTUL.AIt
ÚLeIER"
IECZEMd

FEltlDU

DAltTltOS

MANCHA.

"�LlXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ I. A.NOS

VENDE-SE EM TÔOA "ARTE.

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

Artigos pur a pre-
sentes só na

Oasa Real
defronteo Cine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

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

FER RARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

·SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS
'Nas suas compras

obRequio pedir
Café Mahnke

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U·Á
::::1;�� ...............................................•.......... {f::::

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA ITALIA

rI Europa já OUDe o

Toque -nazista de Recolher
Jan Bolsen - (Exclusividade do CEC. pera o C. P.)

Londres _

- Em todas proprios paises ocupados nesses países. Nesse an- golpe final das armas I providencias para evita r'l
as frentes de batalha, os ouve-se já o toque de dar a famosa Fortalesa britanicas é aliadas. Os um colpaso completo das antes que os ingleses e

nazistas estão desenvol- recolher dos nazistas. Europea transformar se-à germanicos não vislum- suas tropas antes mesmo aliados lhes penetrem as

vendo um plano geral de Somente são mantidas muito rapidamente na bram qualquer' possibili- de ser travada a batalha fronteiras. Já não resta

retirada, fazendo conver- as tropas julgadas nece- Fortalesa da Alemanha, dade de alterar-se o rit- da Alemanha. Isso tudo duvida d 3 que a luta

gir suas trapas para o Isarias para manter o pe-/ onde naturalmente os I mo atual da guerra e 'desfaz a crença- de que decisiva travar-se-à den

interior do Reich. Nos riclitante dorninio alemão nazistas aguardarão o portanto tomam as suas os nazistas se renderão tI'O do propcio Reich.

Comerci'o

de Pneus
(Da Imprensa carioca)

A notícia da líberação I de pneumaticos. Hoje,
do comercio brasileiro graças ao apoio que o

de pneus não póde deí- Estado .Nacional deu à

xar de merecer o mais ínstalacão e ao desen

entusiástico acolhimento volvímento dessa índus

em todo o país. Os pro- tria, a produção alcan

prietarios de automoveis ça 328.000 pneumáticos'

podem abastecer-se nor- número mais do que su

malmente de pneumátí- ficiente para abastecer

cos, fugindo, deste mo- nosso mercado consumi

do, aos abusos do "mer- dor. Mas, como disse

cado negro," e a única mos acima, não é so

condição que as autorí- mente, o brasileiro que
/

dades lhes impõem, em 'consome o pneu aqui Ia
troca desse benefício, é bricado. O que excede

que façam a maior eco- de nossa produção é en

nomia. Não é que a pro- tregue, em virtude de a

dução nacional seja in- cordo celebrado entre o

suficiente para o supri- Brasil e os Estados Uni

mento das necessidades dos, à Rubber Develop
de todo o país, mas tra- ment Corporation, e por

ta-se de um artigo da esse caminho chegam
maior importância estra- eles as fabricas de ear

tegica, de que nossos ros de combates, "jeeps"
aliados têm necessidade e caminhões militares

vital e que nós nos com- os quaís produzem para

prometemos a fornecer as forças , armadas das

na medida das possibili- nações unidas. E por es

dades. se motivo que as autorí-

Em 1939, o Brasil não dades pedem parcimô

possuia nenhuma fabrica nia nos gastos e nas a-

Banco IndlJstria e Comercio

de Santa Catarina S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

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

Matriz: I T A J A Í

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, florianopolis, JoinviIle,

Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,

Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

Peixe, "ã(' Francisco, Tubarão e Porto União SUB-:-AGEN

CIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas, ESCRI

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

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
nho e Ararangu �.

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 C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '].0/0

Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

3 %

4 %

5 %

6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia 'é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

BANCO INDUSTRIA E 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

Soldarlos norte-americanos examinam o. cadaver dt� um atirador

alemão depois da ocupação de Anzio, na Italia. A fotogr-afia foi

tirada numa região. onde desembarcou uma poderosa f'orca nor

te-americana na costa ocidental da península, n a retazuarda das

linhas nazistas. (Foto da Inter-Americana)
o

quísíções de pneumatí-
cos, porque qualquer Iprodigalidade nesse pon
to equivaleria a privar
os exércitos aliados de
um material índíspensa
vel.
Nosso povo jamais se

mostrou surdo a razões

de tanta magnitude e

sempre se portou á al-

1,1' Itura da confiança com '.
que é honrado. (A.N.) ====================_

J---

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Consêrtos de Radio em geral

Rua COItONEL PIUH'OPIO GOMES N. 856

�uHntos sofrimentos
�UHßt8S· noites em claro

In � u

Quantas dures e quantas
vidas teriam poupado os

chetes de tamilia que logo
aos primeiros symptomas de

broncbites, tosses, rouquidões,
escarro- Je sangue, rest. iados,
etc, tivessem dado aos doen

tes a «Mar-vilha do I{io

Grande do Sul» o ramoso e

pcpularissimo PEITORAL

DE ANGICO DE ANGIC<.)

PELOTENSE.

Os medicas aseeveram que
todas essas mol-stras .são Je

vidas aos microbios e qu�
nenhum outro rernenia ha

que eguale nos pulmões a

acção balsan-ica, calmante e

cicatrioante do PfITORAL

DE ANGICO PELOTENSE.

Todos aqueles que uma vez

se servirem delle, nunca maais

abandonai eo. Nas casas de

tamilia a') lado de classico

oleo de riclno, se deve en

contrar sempre o PEITORAL

DE ANGICO PELOTENSE

E' inocente e- cura sempre;

não tem resguardo Pára as

crear ças 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

De ordem do sr. Pre

feito -Municipal torno pu

blico que durante o cor

reute mês de ABRIL, ar

recada-se na Tesouraria

da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá, o
imposto P R E D I A L,
rela ti vo 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 [udicia lrnen
te.
Tesouraria da Prefeitu

r-a Municipal de .Iaraguä,
3 de ABRIL de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Nas suas compras �m�afl a ,
a�wna B R� ru� �lra��a

obsequio pedir
Café Mahnke

AGENTES LOCAIS

-

COID�rcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

.

Grande Empresa Americanópolis
Séde em São Paulo Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro

Rua Senador Feijó n. 205 DR. AFFONSO DE O. SANTOS
Rua Ramalho Ortigão n. 9

8'. andar
2'. andar

Fundada em 1921. - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 25 de Março de 1944.
.

Plano Magno - Mensalidade Cr.ê 5,00
Numerações Premiadas

1°. PREMIO: 5577 Nos 1'. premio 577 Um imóvel no valor de:
--

I

3'. premio 1 8 5 Cr.$ 100.000,00 I
2°. PREMIO: 5641 2'. premi" 6 4 1 Um imóvel no valor de:

3'. premio 1 8 5 Cr.$ 20�000,00

I
5°. PREMIO: 6185 4'. premio 1 2.7 Um imóvel no valor de:

3'. premio, 185 Cr.$ 10.000,00

4°, PREMIO: 21 27 5'. premio 580 Um imóvel no valor de:
--

3'. premio 1 8 5 Cr.g 5.000,00

I 5°. PREMIO: 4580 Centena 577 Cr.$ 100,00 -

prox·llUnidade 5 isenção da mensalidade de Abril

O sorteio do mes de Abril realizar-se-á no dia 29, às 16 horas,

na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940. re-J
Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o

gulamemento, até a vespera do sorteio�- Tarquinio
Setti - fiscal federal IAffonso de O. Santos - diretor-proprietário

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JARAGUÁ DO
SUL

EDITAL

Sementes
de hortaliças rece

beu a FARMACIA J.-\RA
GUÃ.
Brevemente sementes

de flôres.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura IWUllIDltcn]p)al de
JJarasuä dl (Ü) sUllli

REQUERIMENTOS DESPCHADOS

Dia 29/3/1944
7.019-Vitorio Lazzaris,-Requer lioença subsri

tuir sua fosse sética por outra tipo "OMS"--A vis

ta da informação, como requer.
'l.OM--João 1\. Zecko=-Requer licença negociar

com Gado Cavalar-Idem, idem, idem.

7.057-Leopoldo K!otz-Requer Iíoença estabe

lecer-se com Ferraria á estrada Rio Serro - À vlsra

da informação, como requer.

Edilal de Cilação. de
Herdeira Ausenle.Artur Müller, Oficial do Re

gisto Civil <lo 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina, Brasil, O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

faz saber que compareceram
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

no cartório exibindo os documen- Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

tos exigidos pela lei afim de se FAZ SAB'ER aos que o presente edital de ci
habilitarem para casar-se: ,tação, com o prazo de sessenta (60) dias virem ou

dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que,
estando se procedendo ao Inveutárto dos bens dei-

Quiliano Franziner e xados por falecimento de CARLOS MEY, e tendo

Alvina Maria Marangonl. sido feita a declaração de herdeiros, na qual constam

Ele, brasileiro, solteiro, ANITA CAROLINA MEY WALCHER, e seu mari

lavrador, nasceu em Iara- do RUDOLF JACOB WALCHER, como residentes

gué do Sul ein dezeseís na Alemanha, em lugar ignorado, cita e chama-os

de junho de mil nove- a comparecer, ou fa�er-s() representar, dentro do

centos e dezoito, domici-[ p:az� de s�s�enta dias, para falarem aos term�s de

Iiado e residente nesre dis- dito inventärro, neste JUIZO, sob pena de revelia E

trito em Estrada Iaragué, para que chegue a noticia ao c�)nhecimento_ do.s
sendo filho legitimo de mesm�s, se passou � presente edital que sera -ati

João Franziner e de Vero- xad� as portas, do. _jj�)l um,. �10 lugar de costume. e

nica Perrí Frariziner publicado pelo «Diana Oficial do Estado,» da Ca-

Ela brasileira solteira pital, e pelo «Correio do Povo,> que se edita nesta

dome�tica nasc�u em Lu� cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá

[z Alves: municipio de d� Sul, aos onze dias do mês de março do ano de

Itaiaf em vinte e rres de mil novecent?s_ e quarenta. e quatro. _ Eu, Ney
agosto de mil novecen- Franc.o .EscrIv�o ; su?sc.revJ. (asslllado)"Ary �erel
tos e vinte e dois domi- ra Oliveira JUIZ ue DJI'8ItO da Comarca. Esta con

ciliada e residente neste forme o original, do que dou fé

distrito em Estrada Vila Jaraguá do Sul, 11 de Março de 1944

Nova, sendo filha legitima O escrivão - NEY FRANCO

de Luiz Marangoní e de
Josefina Vevassoorí.

Iaregué do Sul
.

5-4-1944

Metro Cubico ou

Cal rada - 12 cruzeiros

EDITAL N 1327
Lenha para for

no etc..•

I
,- Entrega a domicilio

Pedidos à

Ro�erto firan��erg
::::;.. ..::�::
iH. 5Ç!W, RH

Dia 30/3i1944
7.006-Transportadora Limitada-Requer licença

estabelecer-se com transportes de cargas em geral,
á rna Pres. Eplracio Pessôa, 99-rÁ vista da infor

mação, como requer,
7.012 -- João Lucio da Costa-Requer licença

construção maosoléo sepultura de Ricardo Lange e

colocar respectiva ínscrição.-Idem. idem, idem.
7.017- Bertoldo Hort-Requer licença constru

ção maosoléo sepultura de Adolfo Hort e colocar

respectiva inscrição--Idem, idem, idem.
7.018-Emilio Klitzke-Requer licença constru-

ção maosoléo sepultura de Bento Marcos da Silva e

colocar respectiva inscrição Idem, idem, idem.
7.023-Germano Dreger-Requer lícença cons

trução maosoléo sepulturas de Walli e Alitor Dre

ger e colocar respectivas inscrições -Idern, idem,idem.
7.044 - Francisco Hurrado Garbes - Requer li-

cença estabelecer-se como Mercador de Madeiras -

Idem, idem, idem.
, 7.045-Amandus Seil Requer transferencia pa

ra Orto Berthelsen imposto terreno com 2.450 mts 2.

sito á estrade'! Felipe Schmidt=-Idem, idem, idem.

.Dia 31/3/1944
7.0M-Ervino Reinhold Requer licença COIIS- Otto Diener e Brunn-

truçäo chiqueiro -;- Como requer, nas condições dos hild Elinor Moeller.
despachos em requerimentos da mesma natureza -' Ele, brasileiro, solteiro,
Em 51/5/1944. comerciario, nasceu em

7.040-Artur Wittheft-Requer rransferencía pa- Serra Alta em dezoito de
ra seu nome-terreno com 146.000 mts.2 e adquirido outubro de mil novecen-

de Artur, Arnanda, Olga, Augusto, Selma e Adele t
.

dorni '1' d
Wacholz e sito â estrada Funil _ À vlsra da infor-

os e quinze, ormci ia o

, e residente na cidade de
Serra Alta, sendo filho
legitimo de Otto Diener e

de Thereza Diener.
Ela, brasileira, solteira,

domestica nasceu em Ja
raguä do Sul, em deze
seis Ide abril de m ii no

vecentos e vinte, domici
liada e residente nesta

cidade, sendo filha legtri-
Dia 3/4/1944 ma de Frederico Moeller l-

7.046-Rodolfo Carlos Kohlbach-R.equer Ileen- e de . Dororhea Mielke

ça abertura pera um botequim á rua CeI. Procopio Noeller.

Gomes de Oliveira, 856- A vista da informação, co-

rno requer. I
7.047 - Adolfo Lehmert - Requer transferencia

sen nome imposto terreno com 2.616 rnrs 2. siio á

estrada ltapocú-- Idem, idem, idem.
.

7.048-Guilherme P1ccolli-Requer trensferencla

seu nome imposto terreno com 3.698 mts 2.. sito á

estrada ltapocú e adquirido de Emerich Ruysam e

José Bankhardt-Idem, idem, idem.
7.049-Adolfo Antonio Emmendoerfer - Requer ARTUR MÜLLER, Oficial

transferencia seu nome imposto terreno com 457 500

mts 2. sito á estrada Funil e adquirido de Jacob Em-

mendoerfer e José Zimmermann-Idem, idem, idem.
7.050 - Adolfo Lehmert - Requer transferencie

pera Procopio Pereira Lima Junior imposto terreno de todas as côres na

com 500 mts2. sito á rua Barão do Rio Branco -
TIPOGRAFIA AVENIDA

Idem, idem, idem.
-

.

7.055-Hermann Mahlstaedt.......,..Requer transfe-

rencia seu nome imposto terreno com 189.500 mts 2.

�:��oá �������I���,a i�::'°iI3�r:. adquirido de Fran-ll!!iiil!i!m=:i!!l!!i!i=il=m!iE!!�!i=!i=i!=!i!iEim=iiaEli!! • E M J O I N V I L L E

7:056-Walter Becker-Requer tram)!eren�ia seu III1 III
nome Imposto terreno com 4.870 mts2. SitO a estra-

-1-'1'-1F b (Sezões. Malárias, Öl'da São João � adq�irido de. Frieda Zimmermann
__

� r"5 Impaluclismo!1.
Blunk-Idem, Idem, Idem. iii � � Maleitas, Tremedeira 1-1'1-7.057-Augusto Borges - Requer licença cons- !II _._

trução um chiqueiro-··Idem, idem, idem. I� CURAM-SE RAPIDAMENTE COM --

III
7.058-Antonio Martins -Requer licença co�s· ::: ::,

trução um chiqueiro-Idem, idem, idem. m "Capsulas Antisezonicas III
7.059 -Geraldo Hermann- Requer baixa impos- :1: ::.

tó referente sua serraria sita ri estrada Rio Paulo - III Minancora" III A
- -

All' l-Idem, idem, idem. m í� SSOClaçao e lCa
Dia 4/4/1944 m

...'"_- _

Em Todas as Boas .Farmacias I_:�._: Baependí
6.987--Willy Gielow-Requer licença de "Habi- É um

te-se" para sua casa sita á rua Pres. Epitacio Pes- II produto dos Laboratono� MINANCORA III
.

'.

. _ .

sôa, ?�À 1�::�ad�G�n���m�il��_����/�A�e�ite_se" ii
-- .Toinville -- Sta. Catarina -- m 6rHßÔe �ülle �e COrOH�HO �e S. M. H RHIß�a �o Outono

de sua cas� sita á rua Preso Epitacio 'Pessôa,1.136 - iiil�I:!!IE!!!!ii!!IiiI:!i!IiIii!II�I!5E!i�li=!!=I!=li-m!EII=li� Um perú e nove perúsinhos constituindo o fa-

Idem, idem, idem. moso jazz Yankee, de joinvilltC', estarão no próximo

7.055-Walter Picolli-Requer "Habite-se" pata sábado, dia 15, no Salão Buhr, abrilhantando o gran-

sua casa sita á Rua Benjamin Constant, 256-ldem, ça negociarem como ambulantes de Fazendas...:.....ldem,
de baile de Coroação da Rainha do 'outollo que a

idem, ldem. idem, idem..
Associação Atléticél Baependi oferecerá aos seus as-

7.058-Alfredo Butzke--Requer "Habite-se" pa- 7.054--Carlos Brandenburg-Requer licença es.
saciados, aos do Grêmio Olympico e aos seus con-

ra sua casa sita á Rua, Quintino Bocaiuva nO. 550- tabelecer.se com uma barbearia á estrada Itapocú _

vidados..

Idem, idem, idem. _

Quaesquer informações relativas á essa festa,
. Idem, idem, idem.

7.052-Alfredo demarcki--Requer licença cons- inclusive reserva de mêsas e pedidos de convites,

trução maosoléo sepultura de Valentim Demarcki e Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguá poderão ser obtidas com os snrs. Albérto Roes:,le

colocar respectiva inscrição-Idem, idem .idem. do Sul, 5/4/1944. e Oscar Meister.

7.05D-Silvino Piazera & Cia,-Requerem licen- RENATO SANS - Secretário'

.................................................
u ...

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

Ar-tigos para pre-
sentes só na

/

Casa Real
defronte o eine Buhr
- Verifiquem a Esposição -

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••uo

"C�LCL\DO.J:
,

EDITAL N. 1528

i x DUSTHJA DE CALÇADOS
(�O:--;CH IHMAOS t). A

. I
.'_

�

Jl\RL\GUl\ - fl\NTl\ CL\TL\RINL\

mação, como requer
.

7041-Carlos Walter-Requer transferencia pa
ra Dorival Calopresl, imposto terreno com 356.500

mtrs 2. sito á estrada Itapocú-Idem, idem, idem.
7.042 Artur Reif-Requer. trensferencla pera

Julio Paulo Hostin, terreno com 3.440. rnrrs 2. sito á

estrada Jara.guá·- Idem, idem, idem.
.

7.042-Martim Stahl-Requer transferencia pera

, Henrique Meier, terreno com 250.000 mts 2. sito á

\.. estrada Ribeirão Molho+Jdam, idem idem.

I
�---------------- • __� J

Torpedeira
Esta nova lan

[aragué do Sul cha torpedeira da
'8-4-1944 marinha norte-

americana tem no

casco uma deco
ração caprichosa>
As torpedeiras

desse tipo tive
ram um exito
extraordi n á r i o
n a c a m p n h a

contra os japo
neses no pacifico.
(Foto da Inter-.

Americana).

E para que chegue ao couhe
cimento de todos mandei 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.

PAPEL CREPON

procure

HOTEL TROCAD ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS üEFEIÇÕES

ASSEIO· MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTt�

.RUA VISCONDE DE TAUNAY �'.

A DIRETORIA

�.:::::
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Iia ficam intimados a

comparecer no edificio da
Prefeitura, ou a qualquer
posto de Recenseamen to,
afím de prestar declara
ções quanto ás suas ne

cessidades de consumo, e Transcorreu a 12 de
habilitar-se' ao recebimen- Abril a data natalicia da
to do cartão de raciona- Exma. Sra. D. Hilde S.
mento , Hoeschl digna consorte
Nenhum esrabelecimen- do Sr. Dr. Arno Hoeschl

to, a partir do dia que Juiz de Direito da Co
breve será fixado, pode- marca de ltajai
rá vender, sob pena de

.

prisão, qualquer genero Festejou a 12 do cor-

alimenticio, sem que apre- re�t� seu aniversario ria

senre o cartão de racio- ralicio o sr. Alberto Dutra I
namenro. zeloso agente postel tele

grafico desta cidade.

No dia 15 do corrente
fez anos o snr. Bernardo
Grubbe Junior do alto
comercio local.

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

I
.-.

1OIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS 'DE SENHORAS E CliniCO . �e, OI�os, Ouui�os, nariz, fiaroantu
I ORIANÇAS, DOENÇAS INTERN�S E TROPICAIS, Dr. Ar.... inio Tavares

E I. DtO.E�ÇdASd
DA

MP�Ld�' I
Professor Catedratico de ßiologia do lostiltulo de Educação de Florianópolis

Ie rlCI a e e Ica - Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no
, Hospital de Caridade de Florianópolis,

'

Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio Assistente do professor David Sansan, no Rio de janeiro.

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos Ex·lnterno. por conc,!rso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

- R A lOS X -

l
Formado pela Faculdade de Medicina da

IDireto ltlédico do Hospital "So José"· ' Universidade do Rio de Janeiro

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA BL U ME NAU STA. CATARINA

��-��������-��-��

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 F U. N D A D O EM 1919 Telefone N. 39

15 DE ABRIL DE 1944 STA. CATARINA N. 1.219- JARAGUÁ DO SULANO XXV SABADO,

Locais j
DOIS GRANDES ACI

DENTES - No (lia 9 do
corrente, perdeu a vida
em um acidente o ope
rarioPolicarpo Stachews
ki, guardião de uma

serraria em Garibaldi,
que deixa viuva e 2 fi
lhos menores.

O' inditoso operario io
ra ao ribeirão colher
uma garrafa de agua,
tendo escorregado e

caido sobre a garrafa
que, partindo-se, produ
ziu profundo golpe no

cotovello do braço es
querdo, seccionando. a

arteria, vindo a esvair
se em sangue, ,falecen"
do momentos depois
A policia esteve no

local, abrindo inquerito.
- No dia 6, em- Coru
pá, na serraria São Ro
que, outro doloroso a

cidente roubou a vida
ao operario Guilherme
Klug.
Estava esse numa cor

redeira a dirigir a pu
xada de madeiras, quan
do foi pilhado por uma

tora que lhe esmiga
lhou a cabeça.

Notas
OBSERVAÇÃO - Cha

mamos a atenção dos
leitores para a publica
ção que fazemos em

outra parte desta folha
sobre o recenseamento
da população para fins
de racionamento de ge
neros alímentícíos e, bem
assim sobre o edital da
D;O.P,S. sobre documen
tos que habilitam â
viajar.
AÇUCAR - A Prefei

tura Municipal adquiriu
mais 50 sacos de assu
car refinado, que serão
distribuidos ao comer

cio local para venda
aos consumidores pelo
preço de dois cruzeiros
ointenta centavos o qui
lo. Vem assim o snr.

Prefeito Municipal cui
dando carinhosamente
do abastecimento da
população com generos
alimenticios a preços
rasoaveis.

Aviso a População
De ordem da Comissão

Estadual de Abastecimen
to, e sob a direção tecni
ca do Departamento Es
tadual de Estatística, a

Prefeitura Municlpal fará
realizar, neste municipio,
de 2 a 10 de Maio do
corrente áno, o recensea

mento da população.
No decorrer daqueles

dias os chefes de fami-

Noivado
Dia 9 do corrente con

trataram nupcias em ltapo
cusinho o Sr. Luiz Pres
tini' com a senhorita Wan
da Sohn. Operação

CirurgicaNola
Desporli

va

o competente medico
operador Sr. Dr. Arminio
Tavares, especialista nas

rnolestías dos olhos, na

riz, garganta e ouvidos

A comissão da Socie- praticou uma operação na

dade Esportiva Vieirense garganta da Exma. Snra.

tem a subida honra de D. Irma Cameradt, achan

convidar ao público em
do-se a doente em ótimas

geral pare assistir aos condiçõ.es. .

torneios que reallzer-se-ão Ha. días esre I1ustr�, fa
no dia ,16 de abril com cultatlvo, fez uma .0nter-
inicio pelas 8, hora�, no I

venção cirur�!ca ria tsxrna.

seu gramado, sito a

eS-I
Sra. D LIli Ber�ard�s,

quina da estrada lrapocu- num caso de sm�slte,
sinho, no qual tomarão achando-.s,e essa �Igna
parte as equípes do Ta- sen�ora Ja r�stabel�clda.
rnandaré de Guamirenga, .

Nestes ultimes dias tem

o Combinado João Buts- SIdo g�ande o numero de

chardt de Guaramirim In- operaçoes que este nora

dependencia de Santa'Lu- vel médico tem praticado,
zia centra os quadros 10- e� Blumeneu. em enf�r
cais. mldades dos ol�os, nariz,

Haverá jogos de boc- garganta e ouvidos.

ce nas canchas do Viel-
rense. No festival haver á
grande churrascade.
Pelo comparecime«to

agradece antecipadamente

Professor fioncalues
Tivemos o praser de

receber a visita do snr.

professor Evaristo Iosé
Gonçalves, que ingressou

-----------

rio magisterio cararlnen-
se e foi designado pare

FRACOS E ANt:MICOS f

o G, E. Abdon Batista. Tomem I

O snr. Gonçalves, que
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

é nosso colega de im-
prensa, pois colaborou l.praiUl_ ..... :

longamente no "O Tem- Tos...
po" de ltaléva, Esr. de R••fri.do.
Minas Gerais, tambem é BronQuit••
oficial da reserva d o E-
xercito.

E.ciroFulo••

Ao colega, o nosso a- Conv.lescenç.s
braço com votos de 10]1- VINHO CREOSOTADO

ga estadia nesta cidade.
É UM GERADOR DE SAÚOf.!.

Lapis Cepíatíves
TODAS AS CORES

Recebeu e oferece
TlP. AVENIDAA COMISSÃO

.......................................�

Ur. Waldemiro Mazurec�en
e.la 8i lAUBE

Participação .e

Agradecimento Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
José Picolli e familia cumprem o' doloro

so dever de participar a morte prematura de
seu enesquecivel filho

CAMILO
falecido no dia 8 do corrente, aos 50 anos de
idade, vitima de curta, porem pertinaz enfer
midade.

Agradecem aos parentes e amigos que
os confortaram nesre doloroso transe e espe
cialmente agradecem ao Dr. Alvaro Batalha e

ás abnegadas irmãs do Hospital que empre
garam todos os esforços para salvar a vida
do extinto bem como aos Rvds. Padres Alberto
e Otto que lhe ministraram os ultimos sacra

merHos e acompanharam o corpo ao cemitério.

Agradecem Qutrosim, á todos
pareceram á missa de 7a. dia.

Clínica geral medico - cirurgia de adultos, e creanças
-, Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis. I
•1 .

senhorita Brunhild Moel-
ler dileta filha do sr. Fre
derico F. Moeller, indus
rrial .e o menino Eugenio
filh� do Sr. Eugenio�.
Wolf. ",
Nossos parabens.

Falecimentos

No dia 8 do correnro.
na residencla dos respe
tivos pais, sr. José Picol
ll, residente a esrrada
Nova, faleceu o distinto

moçp Camilo Picoli, la
vrador de 51 anos de
idade.

Em Corupá, na mesma

data faleceu o sr. Her
mann Hupka, um dos ve

lhos colonisadores da
quele distrito.
As lfãmilias apresenta

mos nossos pesames,

Acompanhando ao exmo.

snr: Ministro da Viação,
passarão por Iaragué os

Coronéis Costa Neto e

Durival de Britto e Silva,
aquele Diretor das 'Em
presas Incorporadas ao

Patrimonio Nacional e es

te da .Rede de Viação Pa
renä-Sta. Cerariua.

Rouistro �e Serrarias e
Murceoarios

o SABÃO

"l7irgem

Corooeis Costa neto e
OUlluol Britto

Aniversarios

SRA. DR. ARNO, HOESCHL

PAPEL CREPON

O Instituto do P,inho
acaba de aprovar as'se

guinres resoluções.
1°.) Permitir até 50 de

agosto deste ano, o regis
ro das serrarias de pinho
ou outras madeires des
tinadas ao consumo lo
cal, que provarem, com

documentos legais, a sua

instalaço em data anterior
a 6--10-1941.

20.) Tornar obrigatório
o registo das marcena

rias, carpinteriae, ranoa-.

rias, fabricas de aduelas
e estabelecimentos con

generes.

Tarnbern a 15, festejou
seu nataltcio a sra. Gui
Ihermina P. Lenzi esposa
do no nosso amigo e

leitor sr. Verdi Lenzi.

A 14 ö sr. Paulo Wun
derlich estabelecido com

oficina mecânica nesta
cidade.

Hoje completará mais
um aniversario a ôra Ior
geta Marrar, esposa do
sr. Seme Marrar.

Amanhã festejará mais de todas as côres na

uma primavera a gentil TIPOGRAFIA AVENIDA

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para melastías de olhos, ouvidos,

nariz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame

de sua especialidade.
Richlin. Rua do Príncipe. ro e; �)4. jOINVILLE

li CLÕR� °S'AOVÃLLÀÄ
E

ÄMIN
DO

II
11 CONJUNTO DB APA·RELHOS MODERNOS, UNICO NOS!!
II ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ II
�i «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

II - .loinville - II
-

Dr. Lúcio Corrêa
ADVOGAD@

Patrocina causas de natureza cível, comercial, criminal e traba
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre 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 Dito Doehm H. 210 - Fone 333.

(Marca Registrada)

EspeaiaIidade"

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

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

da IA. WETZEL INDUSTR IAL Joinvile �p..SÄ� ylRCfAt
. . ..

ESPECIALIDADE

...
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