
MOSCOU - 36 salvas de 444 canhões saudaram.
de Odessa, umo das principais cidades da Russia
vel base naval do Mar Negro. Pela primeira vez na pre
a esquadra sovíetíco do Mar negro juntou suas salvas-á

em regosijo pelo notovel feito das armas russas.
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uma luta em duas fren
tes, que o grande estado
maior germanico sempre
considerou como fatal
aos seus sonhos espan
sionistas, volta a domi
nar a Alemanha. Hitler
trata, em vão, de fazer
crer ao mundo que a

sua fortaleza é ínexpug
navel. Mais do que aß
palavras valem os fatos
na frente oriental, onde
os russos levam de rol
dão a maquinaria militar
nazista.
A batalha da Europa

exigirá de todas as Na
ções Unidas um esforço
sem precedentes para
lograr a vitoria. Tanto
na frente interna, como

na externa a. decisão de
lutar terá que ser leva
da a grau extremo.
Qualquer desfalecimento
poderá acarretar prejuí
sos incontaveis, inclusi
ve em vidas de bravos
soldados sacrificados 1 á
sanha do inimigo. Erram
os quais imaginam que
pelo fato de estarem os

alemães em retirada na

Russia, a guerra [à es

teja ganha pelos aliado-s.
Ainda há muito que tra
balhar e sofrer antes de
chegar até Berlim, meta
final dos exercitos de
mocratícos. A vitoria,
esta sim, não se discute

xíma do seu ponto cul- mais. O que ainda con

minante, que será a a-I tinua incerto é o prazo
bertura da segunda fren- para consegui-la. Tanto
te. De Londres chegam, mais reduzido será ele,
apesar do rigoroso con- quanto mais fortemente
trole exercido pelas au- atacarmos o inimigo em

toridades militares, notí- seu proprio territorio.
cias repetidas que eví- A abertura da segun
denciam a proximidade da frente, ja o disseram
da esperada invasão des- os chefes .mllitares res

tinada a colocar a Ale- ponsaveis, será a maior

Imanha entre dois fogos. operação militar anfibia
O secular receio de da historia. Para leva-la

o MAIOR MÉRITO
DO GOVERNANTE

Os humanitários objetivos que inspiraram
.0 Sr. Nereu Ramos na realização de um governo
todo ele dirigido no sentido de beneficiar os

catarinenses, têm sido a razão das multiplas
manifestações espontâneas e entuslastícas de
apreço á sua pessôa, apoio á sua grande obra
administrativa e solidariedade aos seus prín
cípíos políticos, que constantemente lhe são
tributadas.

Transpondo obstáculos de toda a nature
za, na fase mais dificil da história de todos os

tempos e de todos os povos, não medindo os
sacrüícíos de toda a ordem, especialmente os
de ordem pessoal, realiza o interventor barri
ga-verde, neste Estado, uma notavel obra ad
ministrativa que pelos resultados obtidos em

pról do povo catarinense, se destaca como
uma das maiores já empreendidas no Brasil.

Com incomparavel devotaniento á causa

pública o chefe do executivo catarinense, des-
, de primeiro de Maio de 1935, vem despertan
do as forças vivas do Estado, orientando, orga
nisando e disciplinando as suas energias cons
trutivas no sentido de utílísa-las ao maximo

.

em proveftoría "coletívídade.
--

O carinho, a decisão e a coragem do go
vernante no enfrentar e resolver todos os

.problemas que a cada passo surgem, notada
mente o problema fundamental da nação, - a
melhoria do nivel sanitário e educacional do
povo ', lhe garantem destacado logar na gale
ria dos grandes estadistas brasileiros.

O desvelado Interesse' do governante pe-
lo povo que governa, desde o individuo até a

coletividade, demonstrá os elevados propósi
tos que animam o interventor barriga-verde,
em suas atividades governamentais.

.

E o maior mérito desta grande obra ad
ministrativa, consiste no fato de governar o
Sr. Nereu Ramos, e governar bem, sem pen
sar em possiveis e problemáticos agradeci
mentos, sem preocupações de recompensas
futuras, mas por entender que cumpre come
sínho dever de cidadão, e sobretudo para
tranquílisar-se diante de sua própria consciên
cia de patrióta exaltado e digno.

A primeiro de Maio próximo, vê o Inter
ventor Nereu Ramos, transcorrer o nono ani
versário de sua fecunda administração em
terras de Santa Catarina, cada vês mais iden
tificado com a sua gente que reconhece e
lhe aplaude o trabalho profícuo e que enten
de que a sua permanência á testa do gover
no dêste Estado é um imperativo da vontade
e dos altos interesses dos catarinenses.

M. T.

A Batalha
da Europa

por Jack Pearl

Washington - (Serviço
Especial da Inter-Amerl
Gana) - Com os russos
investindo díretamente
contra as defezas exter
nas do Reich, nos Bal
kans, e os americanos e

ingleses atacando dia e

noite, as instalações in
dustriais e o sistema de
transporte da Alemanha
e paizes ocupados, a ba
talha da Europa se apro-

BRASIL
Mundo de Amanhã

O seguinte artigo foi
divulgado pelo boletim
exterior do Serviço In
teraliado do Brasil, por
ocasião do aniversário
natalício do Presidente
Vargas e publicado com

destaque pelo Inter-Alied
Information Comitee que
engloba vinte orgãos de
publicidade dos governos
aliados.
LONDRES, abril': (In- a cabo com absoluto su- Administração Exer:npia rteraliado) - Quando ter- cesso os anglo-ameríca- Arr.anhã, regista maisum preito de justiça que ama-minar esta guerra, da- nos terão que acumular aniversario de seu exern- nhã se lhe presta.das as facilidades de co- na Grã-Bretanha gígan- piar governo no Estado Nas homenagens que�unicação entre os con- tescos sup�i�entos de de Santa Catarina, o snr, amanhã lhe são prestadastínentes, o mundo pare-I arm�s, .

mumçoes, com- Dr. Nereu Ramos, Inter- na capital, o nosso rnunicera ,menor, f�to es�e bu�tIvelS, g�ner?s.e de-
ventor Federal. cipio solidarlsou-se, com

que, e certo, Vai refletir mais m,aterlal. mdlspe_?-I Pela administração do os cumprimentos do Dr.
f�voravelmente na sol�- savel a movimentação Estado, ninguém passou Ari Pereira Oliveira, Ten.
çao dos graves e multí-j de uma gra!lde força que sobrepujasse a S. Leonidas Herbster, Marioplos problema.s que os m:casora. MIlhares .e Excia., na honestidade, Tavares, Artur Müll�r_ii'Dr.hornans que orientam os milhares de t�nques, mi- no desenvolvimento eco- Priamo- do Amaral e' 5if�

lh��es e
_

milhares d.e nomico, social e inteletual. va, Ney Franco, Dr. A�avioes, milhares e _mI- As exelentes vias rodo- varo Batalha, D r. WaldeIhares de e�barcaço�s, vlarias, que unem norte a miro Mazurechen, Joãode t??OS os tipos, serao sul, dando expansão a Marcarto, Walter Breithapt,mobilisados nessa em-
nossa economia o seu Artur Breithaupt, Walde

preza sem precede;nt�s. apoio decidido ao desen- mar Grubba, Seme MarPensem os f�lsos otímís- volvimento economico - tar, J. Estevarn Arruda,tas no que
_

ISto repre- industrial, a serie de obras Ernesto Czerniewicz, Erí
s�nta e verao o quanto sociais que são conheci - co BIosfeld, Fabrica de
alI�_da �a de. t�a.balhar das em todo o país e o Fumos Centenario, W.ate o día da vitória. N.a impulso dado a educa- Weege & Cia. Ltda., EmE�ropa, os govos opri- çáo popular, o elevam na preza Auto Viação Cata
m�dos esperao as forças admiração dos catarinen- rinense, ôchulz & Cía.
1}1Ia�as como soldados

ses, sendo assim, um I Lrda., Club Aimoré, Banda lIberdad.e. Na Tche-. co Nacional do Comercie,cosolovaquía o p o v o i ao nazismo ..
É um� cru- lndustrias Reunidas Iaratcheco mostr�u aos ru�- zada da. l�b�r�açao aguá S. A., Industrias de

sos como serao recebi- que se vai unerar � .P�- Calçados Gosch Irmãosdos
_

os l�tadores das ra ela nen�um eacríücío ô. A., Arnoldo L. ôchrnídrNaço�s Unidas �elas po- será d.ema�Iado e. D:enhu- e f'unctonaríos Municipais.pulaçoes escravrs a das ma pnvaçao decísíva.

povos terão que enfren
tar.

O Brasil, dispondo de
uma posição de uma po
sição geográfica prívíle
giada como [à o prova
ram os acontecimentos
passados, serà, sem nen
huma dúvida, o trampo
lim principal das linhas
aéreas que venham a se

riodo das quatro esta
çõe� são teoricamente
favoraveis, ao contrário
do que se verifica nos

diversos percursos expe
rimentados para as tra
vessias pelo Hemisfério
Norte.
Como vértice de um

grande ângulo cujos la
dos se extendem para
Nova York e para Lon
dres, o Nordeste brasi
leiro, com as magnificas
intalações técnicas que
possue, será sem .nen

huma dúvida, o centro.

J irradiador de todo o sis
tema de comunícações
aéreas que ha de cobrir
grande parte do Hemis
fério Ocidental,' sistema
conjugado, por sua vez,
com as rêdes que ve

nham a se estabelecer
do outro lado do Ocea
no. Assim, esse canto
estrategico do territorio
do Brasil que nos dlas

(cont. na ultima pag.)

dedicar ao trofego trans
atlantíco.
A prática demonstrou

nos anos anteriores ao

conflito atual que a rota
do Atlantico Sul oferece
mais segurança [para
um serviço aéreo per
manente isso porque as

condicões atmosféricas
durante quasi todo o pe-

5-_ Exercito Aliado
Na gravura,

vemos o tenen

te-general Mark
W. Olark, co·

mandante-chefe
do 5°. Exército

Aliado, quando
observava um

campo de bata
lha na frente
italian a, onde OS

soldados das:
Nações Unidas
têm rechaçado
todos os violen
tos contra-ata

ques lançados
pelos nazistas

(Foto da In

ter-Americana)

Comandante. doo
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WALDEMAR LUZ, ofi
cial do Registo Civil do

Distrito de, Oorupá Muni

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.De José Firmo, Diretor do U. B. I

Registro Civil

(Reproduzido por ter saido com incorressões)
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Sociedade R MinanCOr�". I
de Desportos III Em Todas as Boas Farrnacias I
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,. II É um produto dos Laboratórios MINANCQRA ImerlCa III
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seguinte Camunicação
Serve a presente para

levar ao conhecimento de
V. S. que em reunião e

fetuada: foi eleita e em

possada a seguinte dire
toria que orientará a

Sociedade de Desportos
América de Ja raguä no

corrente ano.

Presidente de Honra:
Snr. Frederico Barte\.

Supremo presidente: Snr
Vitor Bernardes Ernen
doerf. Presidente: Snr. f Saltará da Cama Disposto para Tudl

Edmundo A Emendoed. Seu fígado deve produzir diaria-
10. Secretario. Snr. Luiz menteumlirrodebtli5.�eabilisnão

corre livremente, os alimentos não
G. Airoso. 2°. dito' Snr. são digeridos e apodrecem. Os gases
Ed uardo Depiné 10 Te- incham o estômago.Sobrevém a pri
soureiro: Snr Francisco são de ventre. Você sente-se abatido

Snr.J " como que envenenado. Tudo é
Mocrock. 2°. dito: nr·

amargo e a vida é um martírio..
Vi g a ndo Rei n ke. Uma simples evacuação não toca-
Sendo só q ue se, nos rá a causa.Nestê caso, s PílulasCarter

oferece para o momento sãoextraordinari.trr,en·eeficazes.Fa-
zem correr esse litro de biiis e você

aproveitamos O ensejo ;('ntc-sedispostopa;atudo.Sã0sua
para hipotecar-lhe nossa I

ves c, contudo, especialmente indi
e levn d a estima e consi- c'd"spanfazer�biliscon'('rlivre
deração, e subscrevemo- n"TL�. Peça as Pílulas Carter. Não

icei .c outro produro. Preço: v.r S 3.00
-nos com cordiais saudá

� _

ções
LUIZ G. AIROSO - SE

CRETARIO
(VISTO) EDMUNDO

EMENDOERF - PRESI
DENTE

GETULIO,
homl!m ll!m fl!gilio
O grande segredo de da força ao serviço do EDITAL N. 750

Getulio Vargas, abstreln- mais poderoso. Frederico Roeder e Ana
do-se no momento de ou- Getulio Vargas veio e Maria Oatarina Streloff.
tros aspectos, é não ser tomou a defesa do hu-

Ele, viuvo, operado,
ele homem de região. O milde, com o risco até, domiciliado e residente
Presidente não é geucho, aquela época de ser acu-

neste Estado, na cidade
não é paulista, não é ca- sado de comunista. Mas

de Joinvile, com vinte e
rloca, não é "cabeça cha- essa defesa não se revés-

nove anos de idade, nas
ra", mas ao mesmo tem- tiu de nen�um platonis- cido em Joinvile, neste
po sendo fundamental- �o. O Presidente _revolu- .Estado, em oito de feve
mente brasileiro, é um cl?nou toda a naça<;> c0l!l reiro de mil novecentos
pouco do sul, do centro leis humanas e sabias VI-

e quinze, filho legitimo
e do norte. sendo amparar o tra.b.a- de Gustavo Reeder e
No combote ás nossas lhador e a sua fernilia. Guilhs rmina Roeder W.,

deficienciàs e no ataque E.ra a mudança de .um. re- miciliados e rosidentes
aos nossos erros, que girne por o�tro tnreíra-

em Joinvile, neste estado.
anos de imprevidencias e mente contra.rlO. .0. c.ho- Ela solteira, de prof is
licenciosidade acumula- que de dOIS pnncipios. são domestica, domicilia
ram, jamais disringuiu se- O país saia de tudo pa- da e residente neste dis
rores geograficos. E hO-I ra o rico, de qualquer for- trito com dezenove anos
mem do todo, hostil as ma, pera somente tudo de idade, nascida em

parcelas, porque ele com- pare o que tivesse direito. Barra Velha, neste esta
preendeu que o Brasil não O governo não pasaou do, em vinte e dois de
está nesta ou naquela a hostilisar o capital. Pas- outubro de mil novecen
parte, mas nos seus oito sou a freia-lo, conte-lo

tos e vinte e quatro, fi
milhões de quilometros nos seus limites, estabele- lha legitima, de Oscar
quadrados. cendo uma coisa que Streloff e Alma Streloff,
Ninguem melhor ,do que nunca hôuve no Brasil: domiciliados e residentes

ele atingiu o sentido exe- harmonia entre emprega- neste distrito.
to de certos !enomenos, dores e_ empregados. Se Corupá 26 de abril rie
compreendeu tao bem os estes nao. se co�formam_ 1944.-
problemas e os homens com decisões daqueles,
do Brasil.

. _ nin��em cha�a �ais a Apresentaram es doeu-

Des.se conh�clll_lento nao poh�la. Os rríbunais tra- mentes exigidos pela lei.
poderia prescindir um h<?- balhl.stas re_solvem_ a pen- Si alguem souber de al
mem de g(jv�rno, se qui- dencla e dão razao. aos gum impedimento oponha-
zes se sobreviver as cons- que as possuem. o na forma da lei
plrações que sempre se Mais de dez milhões de Lavro o presente para
armaram entre nos conrra pessôes são, amparadas ser afixado no logar do
alguns raros -hornens de hoje pelas nossas insrl- costume.
bem que galgaram o po- tuições de previdencia. E Corupá, 11 de fevereiro
der. elas comam apenas al- de 1944.
Apanhei-o numa infini- guns anos de existencía,

dade de angulos distintos. E 'a Previderrcia Social
Quero agora falar no ho- agora é que começa a

mem que criou, no Brasil, dar os seus grandes fru-.
a Previdencia Social. tos. Tudo isso o gover-

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

, Antes de 1950, quem re- no fez sabotado pelas não capitular?
solvia os dissiduos entre indoles retrogradas, em I Creio que na dose de

patrões e empregados? quasi combate braçal, por humanidade e de justiça
Quem punha termo ás assim dizer, com os Inl- que ha em todos ,os se.us
greves e acomodava .os migos da civilisaçãa e atos e movimenros.
desentendimentos? da cultura brasileira. Alguns bravos que su-

Não eram os tribunais, Onde esse homem de cumbiram em trinta em

porque estes não existiam, genio e de vontade, a 52 e em 55, não morre

mas os contingentes da quem devemos a
_
nossa ram inutilmente. Eles lu

policia. Não havia nenhu- propria salvação, foi bus- taram por um ideal que
ma interferencia do direi- car tanta energia e tanta Vargas tornou possivel
.to e sim uma colaboração força de resistencia para no seu governo.

AGENTES LOOAIS

COID'9pcial Ltda.
JARAGUÃ DO SUL

df.S1ERTE D B]lIS,
SDO SEU fiGlüO ementes

I de hortaliças e de
flôres.

'

Rec®el! a FARMACIA
JARAdlUA.

N as suas compr-as
obsequio pedir
Caié Mahnke

viso.
"I - Fica suspensa a (reservistas ou conscr-itos)

concessão de adiamento que dela necessitarem.
de chamada ou de incor- Essas solicitações serão

por-ação pol' motivo de feitas aos Comandantes
arrimo de família, previs- d e sub-unidades, que-eu

Suspe'lsa a
I to

[lOS artigos 1�4 e 125 caminharão ao Cornan

concessão de do Regulamento para o dante da unidade a rela-
Serviço Militar. ção das praças inter-essa-

adiamento de Em consequencia ficam das com os seguintes

ch am' a d a ou
sem efeito os Avisos I esclarecin18ntO'i:ns. 2184 de 22-vIII-1944 a) nOme por extenso:

de i'ncorpora e 1.318, de 26-\'-1943, b) ven c i me n tos que
"'

-

Devem ser restituidos PAI cobern (sf>jl'm os pa-

ção por moti- aos interessados OR pro- gos pelo Exéreito, os in-

d
.

O cessOS em que hajalll re- tegl'ais de funciollario
VO e arrll11 querido essa cOlleessão, público ou extl'anumerá-

de familia lião tendo t<ido atendidos rio Oll os 50% do t1mpre-
ou já em andamonto. gado p�lrt.icular);
II - Poderão solicitar c) residência de sua

assist8ncia às suas fami- familia com illdicação de
lias os celbos e soldarios rua e bairro.

Escrivão
WALDEMAR LUZ

O sr. General Eurico
Dutra, Ministro da Guer
ra baixou o seguinte a-

PITIDlllR
11111[011

CollllA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

UECCOES DO

COURO CABELUDO,
TÓ�ICÓ CAPILAR
POR EXCELÊNCIA

Grande Empresa
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
8'. andar

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

10• PREMIO: 5577 Nos 1'. premio 5 7 7 Um imóvel no valor de:

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

3'. premio 1 8 5 Cr.$ 20.000,00
5'l. PREMIO: 6185 4', premio 127 Um imóvel no valor de:

3'. premio �5 Cr.$ 10.000,00

11 4_0.__
P

__R_E_M__
IO

__

:

2_1__2_7__�--��----5��.�p-r-em�.�io�-5�8�0�U�m�i�m�ó�ve-l-n-o--va-l-or--d__
e:

3'. premio 1 8 5 Cr.� 5.000,00
5°. PREMIO: 458'0 Centena 577 Cr,$ 100,00 - Centena 775 Cr$

50,001Unidade 7 isenção da mensalidade de Abril prox.

O sorteio do mes de Abril realizar-se-á no dia 29, às 19 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re

gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal

Affonso de O. Santos -- diretor-proprietário
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NAPOLES - Soldados ilalianos eslão lulando brevemente
na 'frenle de Cassino, onde já inflingiralD serias

�

derrolas
cdemôes, Os ilalianos procuram, dessa [ormo contribuir

a expulsão dos' ncaistcs do solo pálrio.
aos

pralica:menle para
CORREIO DO POVO

Edilal de Convoca
ção

. de Sorteados
da Classe de 1922
o Ten. Leonldas C. Herbster, presidente da

Junta do Alistamecro Militar de Iaraguä do Sul.
FAZ SABER aos respetivos inreressados, que

foram sorteados e convocados pare o Serviço Mili
tar do Exercito, os alistados da classe de 1922, e

baixo relacionados, os quaís deverão apresentar-se
nesta Junta, entre 2 a 14 de maio deste ano, afim
de serem encaminhados ao 15. B.C. em [oinville,

Iaragué do Sul, 25 de Abril de 1945

LEONIDAS C. HERBSTER - Presidente

ARTUR MÜLLER - Secretario

Nomes

Salomon
Walter Germano
Leopoldo
Valter
Alfredo Jorge
Alfredo
Bruno
Erich
Max
Artur
Waldemar
Augusto
Angelo José
Reinaldo F. A.
Sigfrid
Augustlnho
Carliro
Albano
joão "I

José
Alberto
Alberto H.
Artur
José
Luis
Alvim
Belarmino
Helmuth
Herbert W. O.
Francisco
Herberto
Matias
Alfons L.
Germano F.
Felippe
Otavio
Pedro ::>.
Sady Soares
João
João M.
Vitorio
Frederico
Curt
Arnoldo
Harry
Artur G. K.
João
Adolfo
Helmuth
Amadeu
João
Rudolfo
Antonio
Alfredo
Andre
Arno
João
Afonso C.
Bertoldo
Harry Max
Carlos
Adolf E. W.
Vitor

I Willy B.
Pedro A

Filiações
João Klein
Valter Paupitz
Carlos Ballok
João Stein
Paulo Rahn
Antonio Eiehinger
Emllio Klabunde
Gustavo Zils
Max Paul
Germano Krug
Max Wuerz
Francisco Beleti
Alexandre Minattin
Augusto Espig
Augusto Braatz
João Wixowski

.

Carlos Bayer
OUo Raduenz
Manoel José Martins
Ana Braga
Carlos Sbardelatti
Curt Vasel
Domingos Rech Junior
Bortolo Zapela
Paulo Donerin
Augusto Geisler
Elpidio Bruno Garcia
Frederico Manske
Ernesto Jacobsen
João Fodi .

Guilherme Gruetzmacher
Antonio Panstein
Frederico Vogel
Alberto Lenz
Francisco Soares
Eugenio Floriani
Eugenio Weber
Doribio Soares
João Mokwa
José Martins Silvestre
André Klowski
Adolfo Ramthum
João Nunes
Arnoldo Schwarz
Paulo Schwertner
Paulo Lindner
José Avelino
José G. Fontana
Francisco K-Iems
Pedro Clerici
João Benkendorff
OUo Gruetzm'acher
José Jaco Martim
Gustavo Keiser
Firmino Rocha
Augusto Gritmacher
Estado Kocllela
Alberto Wedderhof
José Kluge
Max Hindelmayer
Max Adler
Gustavo Obertier
Emilio Schmauch
Alma Baerwaldt
Pedro Zimmermann
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do an te os tremendos 1�111������� 11mmm��!����������111�!�����l�1��1��������
golpes da artilha, mortei
ros, aviação e tanques do
gal. Clark, que retomou a

ofensiva nesse setor.
LONDRES - Grandes

f
·

N(Serviço Especial da Inter-Americana) formações de bornbardeí- a r m a c I a o v a
.. "ros em mergulho da RAF.

WASHINGTON - "A I Stalin o Presídenre Benes
atacaram em um "fiord"íniclariva da guerra, em I afirm�u que a entrada do
da Noruega o couraçado de ROBERTO M. HORST

todo o mundo, acha -se a- Exercito Vermetho e das
alemão "Tirpirz" Arin-

gora com �s aliados.:.. As b.rig�das tchecas em te:- gldo, no minima,' pol" de- a que dispõe de maior
Nações Unlda� e nao o rlrorío d� Tchecoslovaquie zeseis bombas a unidade sortimento na praça e ofe-
Eixo escolherão a hora e traz a liberdade pera a

nazista ficou pratícamen- rsce seus artigos á
o momento do ataque" Nação tcheca.

t d d preços vantajosos.
declarou o Secretario d� NA�OLIS - A� linhas e W��r�����ÓN _ No Rua Mal Deodoro, 30 _ JARAGUÁMarinha Knox. defensíves gerrnemcas na

mais poderoso ataque aé-
.

LOND��� - Em men- "ca�eça _de ponte" de
reo até hoje levado a e- �!��!�������1!����mm�����mg;�1!��mmm�����������

sagern dirigida ao Mal. Anzio estao desmoronen-
feito no Pacifico Sul a-

vioes norte-americanos
.desrruirem grande parte
das instalações da base
naval japonesa de Truk.
Os grande i.icendios a

teados eram vi stos à e-

norme distancia.
.

LONDRES - Noticias
recebidas da Rumania di

Previdência e zem que as tropas sovie
tlcas estão sendo recebi
das como libertadoras pe
los camponeses rumaicos.

Pelo presente edital, solicito a atenção dos Di- Ossoldados russos, se-
retores de Sociedades por Ações nacionais e repre- gundo despachos recebi
sentantes de so�iedades esrrangêíras aut?rizadas a dos pelos jornais londri
fnncionar no peis, para os termos do artígo 11

.

do
nos, se estão cornportan

decreto-lei n=. 4.756, de setembro de 194�, abaixo do de maneira verdadeira-
transcrito: mente exemplar.

Artigo 11 - Fica instituido, no Serviço de Es- WASHINGTON _ Em
tati�ti.ca da Prev.idência e Trabalho, o -�adastro obri-I declaração formulada �
gatorlo. das Soc�ed�_des por Ações, regidas pelo de- propostro do sagundo arn
crero-leí n. 627, (Je

.

6 de setembro. de 1940.
. . versario da queda de Ba-

§ to. - Os DIretores .de ôocledades ��clonal� taan o presidente Quezon,
e os representantes de ôoclededcs estrangêíras au- das Filipinas, declarou
toriz�das a, funci�nar n� País, re�liza!ão no mesmo

que os filipinos acorn

Serviço, �te 45 dies epos � pu�l�caçao .do presente panharn as vitorias' de
decreto-lei, a consequente mscnçao medlanre apre- Mac' Arthur e Nlrnlrz co

sentação e arquivamento da administração que, con-
mo outras tantas erapas

forme a espécie, estatuem o artigs 61 e artigo 64 e
no caminho da libertação.

seu parágrafo único, do citado decreto-lei n. 2627, LONDRES O Capitão
de 26-9-44. Don Gentile, da aviação

§ 2. - Os Diretores de Sociedade�. Naciona�s norte-americana, já derru
e representan!es das So�iedades �strângelra� autorí- bau na presente guerra
zadas a funcionar no pais, deverao comunicar ao 27 aviões alemães, supe
Serviço de Estatística da Previ.dência e Trabalho, rando assim o record do
todas alterações ou rrrodlflcações introduzidas nos

:laJ). 'Rickembacker. na

respectivos estatutos.
guerra passada. Em um

As Sociedades .que não cumpriram com o es- só dia Gentile derrubou
tipulado pela lei, dentro do praso instítuído no § 1°. tres aviões hirleristas.
e prorrogado pelo decreto-lei n-, 4.945, de 12 .d� no-

vembro de 1942, assim como as que se constítutram

depois de expirado o praso, e não fizeram suas ins-

crições dentro de trinta dias após a publica�ão. da
certidão de arquivamento dos seus atos constitutIvos

Oll da do decreto que autor:zou seu funcionamento
no país, estão sujeitas á sanções previstas em lei.

Rio de. Janeiro, em 15 de março de t944.

ass.) O. G. DA COSTA MIRANDA

o Mundo
Fóco

em Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

Quantas dores e quantas
vidas te iam poupado os

chefes de tamilia que logo
aos primeiros symptomas de
bronchites, tosses, rouquidões,
escarros de sangue, restriados,
etc. tivessem dado aos doen
tes a «Maravilha do Rio
Grande do Sul» o tamoso e

popularissimo PEITORAL
DE ANGICO DE ANGICO
PELOTENSE.

Os medicos aseeveram que
todas essas moléstias são Je
vidas aos microbios t: que
nenhum outro rernenia ha

que eguale nos pulmões a

acção balsamica, calmante e

cicatrioante do PE'ITORAL
DE ANGICO PELOTENSE.
Todos aqueles que uma V�7.
se servirem delle, nunca maais

abandonai eo. Nas casas de
tamilia ao lado do classico
oleo de riclno, se deve en

contrar sempre o PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE

EDITAL �uHntos sofrimentos
�uHntHs noites em claroMinistério do Trcbclho,

,

Indústria e Comércio
Serviço dä Estatística da

Trabalho.

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

A' PRAÇA
diretor.

Levamos ao conhecimento do comercio em ge
ral e principalmente de n.ossos pre7..ados freguezes.
que retirou-se de nossa- fIrma o saCIo sr. DOMIN
GOS CHIODINI, pago. e satisfeito de seus hav�res,
tendo ass.umido o ativo e passIva da referida fIrma

o sacio
Roberto Fischer
Colorindo Matedi
Ricardo Fey
Ema Krueger
Guilherme Dallmann
Lídia Suesenbach
Erich Marquardt
Augusto Behling
Andreas Ersching
Gaspar Reichert
Bernhard Ehlert
Carlos Tuebel
João J, Heiden
Carlos Dallmann
Kuehne.

Bruno
Gustavo
Rudo,fo
Helmuth
Alberto
Evald
Alfredo
Afonso E. F�
Osvaldo
Carlos
Bernhard J. W.
Reinoldo
João
Ervin
Henrique

Francisco Modrock
que continuará com o mesmo ramo de industria.

(Fabrica de Chapéos de Palha, Vassouras e Escovas.

AO"radecemos sinceramente á todos os nossos

cliente: pela confiança que sempre depo�itara_m á

nossa firma sõcial, e esperamos que contmuarao a

depositar ao sucessor sr: FRANCISCO MODROCK,
a mesma c@nfiança.

Saudações Atenci"osas

Chioàini & Moàrock

Jaraguá do Sul, 31/3/1914.

i � n h o r ii! Suas compras não estarão completas \Si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha

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

J
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Alex Lafin e Hilda
Friede!.
EI b ·1· I· E para que chegue ao conhe

e, rasi et ro, so tel ro, cimento de todos mandei passar o
lavrador, nasceu em Blu- presente edital que será publicado
menau em doze de ianeí- pela imprensa e em cartório onde
ro de mil novccenros e será afixado durante 15 dias.

vinte e tres domiciliado I'. Si a_lguem souber de algum
Bernhard Prochnow e id

'

di irnpedimento, acuse-o para os
o;;:. I o;;:. h I

�

o I
e resi ente nesre lstrtro fins legais.oe ma oc � z: . em Retorcida sendo filhoEle, brasllelro, solre.íro, legitimo de Carlos Lafin ARTUR MÜLLER, Oficial

lavrador, na�ceu em ßlu-
e de Rosa G. Lafin.

menau em VInte � quatro Ela, brasileira, solteira,de agosto de mil nov�- lavradora, nasceu em Ja
c��tos e deze.nove, dornl- raguá do Sul em trinta
c�IJâ?o e re�ldente neste de maio de mil novecen

dlst�lto em ��o Serro. sen- tos e vinte e dois, dornldo filho legitimo de Her- ciliada e residente nesre
ilia� Prochnow e de Ana distrito em Estrada Irapoôtelnerr.

.. . CÚ, sendo filhfl legitimaEla, breslleira, solteira. de Alberto Friedel e de
la,,:radora, nasceu em In-

Ida B. Friedel.dalal
.

em dez de outu�ro Jaraguá do Sulde mil novecenros e VIn- 25-4-44
te um, domiciliada e re-

sidente nesre distrito em
A Prefeitura Municipal Garlbaldi, sendo filha le-

comunica que não have-

E'LETRO _ OFICINA gitima de Ricardo ôchulz Arthur Pla�inscheck erá prorogação no prazo e Elsa ôchulz, Rosalia Leier.pera o recenseamento da Ieragué do Sul Ele, brasileiro, solteiro,população. de 2 a 10 de 25-4-44 lavrador, nasceu srn Ja- de todas as côres naMaio de 1944, pois, todos Enrolamentos de Motores
raguá do Sul em oito de TIPOGRAFIA AVENIDA

os chefes de familia de-
.

e Dinamos EDITAL N. 1335 dezembro de niil nove- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::verão fazer declarações,
centos e vinte e dois, do-sob pena de, em dias Consêrtos de Radio em geral Ele, brasileiro, solteiro, miciliado e residente nes- .Artigos pura pre-muito próximos, ficarem lavrador, nasceu em Iara- te distrito em jaraguá al-I sem poder adquirir qual- ,Rua CORONEL PROCOPIO GOMEE N. 856 guá do Sul em onze de
to, sendo filho legitimoquer quantidede de gene-: agosto de mil novecen- de José Planinscheck e Casa Rea Iros alimenrlcjos. �==================== tos e vinte, domiciliado e de Alicia Ida Piske.

������������-���--���������������- resid�t� _neste dis�ito Ela brasileira, sol�ira, defronte o Oine Buhrem �lbeJrao..Aurora, sen- lavradora, nasceu eni [a-Nazista �o ili�hs� Ie!lt��o�:r��:r� .��g�: j��e��I, �� ��:mne�� :::::::::�:�::i:�::���::::::�:��:�:�::�::�::::::::::B. Zíese,
E Ia, brasi lei ra, so I tei ra,

mm!!!!!!�������!�m�!!!!!;m!!!!�!�!�!!mm�!!��!!!!!!!����!!!!!!!!���!!!i!!!!!!!mm!!!!!��!!m!!!!!!!!!!!!!mlavradora, nasceu em Ja-
raguá do Sul em vinte e Dr.
oito de janeiro de mil no-
vecentos e vinte e rrez,
domiciliada e residente Escritorio: Mal. Dec doro da Fonseca, 210,- Tel. 34
neste distrito em Ribeirão
Aurora, sendo filha legitl
ma de Gustavo

J
Bodden - m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E�!!!!!!!!!!!�!!!�!!!!!!!!!!!!:::::::,!�!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!�E!!!!!!!!!;;�;!!!!mmm!mm

N
-

'S I S faz saber que compareceramao comprem.
T E R N O F E T O

no cartório exibindo os documen-
C A M I S A S, tos exigidos pela lei afim de se

CAPAS GABARDINE E COLEGIAIS, BLUSAS, GRAVATAS habilitarem para casar-se:

o Prefeitura
, Municipal
'Decreto-Lei N. 116

Prefeitura

Municipal

procure

HOTEL TROOADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAU�AY N. 185

Comissão Estadual
de . Abastecimento'
No 'proximo dia dois

de Maio, terça-feira, teré
inicio na Prefeitura Muni
cipal e Inrendencla de
Corupá, os serviços de
recenseamento da popu
lação para o recebimento
do cartão de 'raciona
mento.
Todos 05 chefes de fa

milia são obrigados a

prestarem as informações
solicitadas, quanto as ne

cessidades de consumo.

Este re ce ns ea m ento

compreende apenas, os

residentes nos perímetros
urbano e suburbano das
cidades e vilas.
Posteriormente será fei

to pare os moradores da
zona rural.

.1 Havendo cerra incorn-
o

preensão na ínterpretação
desta lei, a Prefeitura Mu
nicipal chama a atenção
dos interessados de que
a exigencia das constru
ções de dois pavimentos
no minlmo, é somente pa
ra as seguintes ruas; Co
meça a rua Marechal Deo
doro da Fonseca em fren
te ao "Grupo Divina Pro
videncia", ruas Floriano
Peixoto e Epitacio Pes
sôa, até o cruzamento
com a rua Padre Fran-
ken; avenida Getulio Var
gas; ruas Padre Franken;
Emilio Iourdão e Jose
Bonifacio.
Nas demels ruas, as

construções são de alve
naria, tipo a criterio dos
proprterarios, sendo que
ne rua CeI. Procopio Go
mes, obrlgarorio o recuo

no minimo de 4 melros
do alinhamento.
As construções de ma-

deira ficam a criterio da ....�����������--�������--=

Prefeitura e 80 serão per- E M J O I N V I L L E
mitldas perto da zona

rural.

--

Portanto, atenção che-
fes de

. tarnllia, procure
sern demora dos dlas 2 a

lOde Maio, obter o car

tão de racionamento, afim
de poder comprar, os ge
neros allmenrlcíos do que I

ela precisa, para a sua

subslsrencíe.

sern primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico Bruhns JorODUÓ �O Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

Abatido um Caça
(

-

Esta fotogr'l1fi;1 1., n�1

aerea sobre a Alpln;1 n n

do se incendirtva d'Pli ri,
americano.' (F'nt,o I I 81

I' n 'I t,H O auge de uma batalha
!11 avião de caça nazista quan
,'Ollllt,·O com utn avião norte

I o I )
,

INDUSTRJA DE OALÇADOS
GOSCR IRMAOS S. A.

I
.",-

._.,.

Jl\Rl\GUl\ - fl\NTL.\ CL\TL\RINL\ I
--_,

berg é de Frieda Laube
Boddenberg.

Jarageá do Sul
25-4 44

EDITAL N.· 1534

EDITAL N. 1336

vecentos e vinte e dois,
domiciliada e residente
nesre distrito em Garibal
di, sendo Jilha legitima
de José Leier e de Maria
Schwarz Leier.

-

[araguã do Sul
26-4-44

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

EDITAL N. 1337

PAPEL CREPON

FRACOS E ANê:MICOS I

Tom.m.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

To....
Re.fri.cI..
BronQuit••
E.crofulo••
ConVlI.sc.nç..

VINHO CREOSOTADO
F_ UM GERADOR DE SAÚDE.

sentes só na

LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

Residencia : Benjamim Constant, 136 -;- Tel 12

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

====================a
Fabrica de Moveis Estofados

. "CRUZEIRO"
.

I

Procure rransformer �T
seu lar num maravilhoso

e elegante- mundo, cheio �' �. � de e�cantos, beleza e.
elegância, usando os 'l!! /'" maravIl.hosos e moder�os
mobiliários estofados, ' tapeçarias, decorações,

dormitórios completos, salas de' jantar, cópas e cosinhas, etc., da
Fabrica de )fóveis CRUZEIRO, /

fabricados errf jaraguá do Sul
I

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

FONE 45

)
l.
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7.097-Marcos Emilio Verbinen-Requer rransf
pare Alfredo Verbinen terreno com 70.956 rnts 2 sito
á estrada Tres Rios; a João Marhias Verbinen idem
com 40.575, mrs 2., a Iuvenal Antonio Verbinen idem
com 40,575 mrs 2., a Alcebiades Abelardo Verbinen
idem com 60.ULO rnts 2. sito á- estrada Tres Rios; a

Cacilda Verbinen terreno com 11.019 rnrs 2. a Maria
.de Graça Schreiner idem com 1.225 mts2 a Luiza
Verbinen Vieira idem com 11.019 mts2, a Irma Ver-
binen com 11.019 mrs. a Eduvirges Verbinen Schrei
ner com 11.019 mts 2. e a Maria Verbinen idem com

11.225 mts 2. sito á estrada Nova - À vista da in
formação como requer.

7.098 - Henrique Herculano Verbinen --:- Requer
rransferencla pare Alvaro Alfredo Verbinen terreno
com 9.794 rnrs 2. sito á estrada Tres R;o� - Idem,

Iidem, idem.
7.101-Willi Iantsch Sob.-Requer, por procu- R aração, rransferencla pare Norberto Frankowiack, im- U

postos relativo casa sita á rua Almirante Barroso,
vila. de Corupá. e pertencente a Carlos Oliveira

. Bronze e Dalmira B. Almeida - Idem, idem, idem.
7.102-0scar Scheibel-Requer transferencia pa

ra Artur Pauli terreno com 140.000 mrs 2, sito á es

trada Rio Paulo-Idem, idem, idem.
7.105-Pedro Vieira-Requer transferencia

-

para
seu nome terreno com 120.600 mts 2. sito á estrada
Rio Paulo e adquirido de Jacinto João Machado -

Idem, idem, idem.
.

.

7.104- -Rícardo Pauli-Requer transferencia para
Artur Pauli terreno com 152.750 rnrs 2. sito á estra
da Rio -Paulo=-Ideru, idem, idem.

7.105-Walter Brosowsky-Requer transferencía
pera Oswaldo' ôchrnldr seu carro de lavoura - Idem,
idem, idem.

7.107 - Dulcidio Matoso - Requer transferencia
para Guilherme L. Barbosa, sua casa sita á rua Ne
rêu Ramos -

. Idem, idem, idem
7.099-Hugo Erdmann - Requer licença constru

ção casa de madeira á estrada Ribeirão Grande do
Norte, em terras de Germano Meyer - A vista da
informação, como- requer.

7.100-Max Metz-Requer vistoria instalação sa
nitaria sua casa sito á rua Preso Epiracío Pessöa,
1.447 -Idem, idem, idem.

7 106-José dos Santos-Requer licença pintar
côr amarelo-claro sua casa sita á rua Almirante
Barroso, em Corupä, e concertar telhado - Idem, idem,
idem. Deposite as suas economias no

7.108 - Arnoldo Strelow-Requer transferencia BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA s, A.
seu nome bicicleta adquida de Julio Kusrer - Idem, H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15idem, idem.

. 7.109-Germano Gassenapp-Requer transferen
cia pare Erico Glassenapp,· irnpcsro terreno com

70.1)(.;0 rnts 2 sito á estrada Rio da Luz - Idem,
idem, idem -------------------------------------------

7.110-Ana Kitzberger-Requer !ransferencia pa- Adol,. He ....m. SchnItze
ra Luiz Schwarz, terreno com 15.524 mrs 2. sito á
estrada Irepocú-Hanse - Idem, idem, idem. FABRIOA DE. MOVEIS EM GERAL

7.112-Antonio Kitzberger-Requer trensferencia
para Luiz Schwarz, terreno com 14.524 rnrs 2. sito á
estrada Itapocú Hansa - Idem, idem, idem.

l.115-0swaldo Oto Klug-Requer baixa írnpos- Rua Rio Branco, - 964
to sua serraria sita á estrada Ilha da Figueira - A
vista da informação, como requer. '_

7.114 -Alberto Baumgaertel-Requer transferen
cia para Ernesto Behling terreno com 159.800 mts 2.
sito á estrada Ribeirão Grande da Luz - Idem, idem,
idem.

7.11'6-lrene Erdmann Hadlich - Requer transfe·
rencia para Artur Erdmann, terreno com 15605 mts 2.
sito á estrada Rio da Luz - Idem idem, idem.

7.117.-00waldo Buettgen - Requer transferencia

CO RREIO DO POVO

IPrefentunra :MIilllJillnCn]D21li de
JJaraauä dlo §1Ulli

REQUER!MENTOS DESPACHADOS

Dia 18/4/1944
7.087-Leopoldo Krueger=-Requer licença cons

trução casa, alvenaria tijolos á estrada Rio Serro, zo
na rural - A vísta da informação, como requer.

7.089-Bernardo Meyer & Cia.-Requerem licen
ça elevarem o nivel calçada frente sua casa n-, 71
á rua Preso Epitacio Pessôa, bem como' o· piso da
sala de frente e o limiar da porta do mesmo prédio
Idem, idem, idem.

7.096 - Chiodini e Modrock - Requer trens fe
rencia para Francisco Modrock os impostos relativo
á fabrica de chepéos de palha, vassouras e escovas

- Idem, idem, idem.

Dia 22/4/1944

FERRARIA
Fabricação de Ferram�ntas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J' A R A G U Á

Artur Müller, Oficial do Re
gisto Civil do 1°. Distrito da

ReO'ula as construções urbanas e dá Comarca de Jaraguá do Sul.
o Estado de Santa Catarina, Brasil,outras providencias. •

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

habilitarem para casar-se:

29 de Abril de 1944

Erico Carlos Glasenepp
e Alma Zichsdorff.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Ja-
ragué do Sul aos 4 de Roberto Prestini e Na-
Junho do ano de 1915, tatia Pradi.

.

domiciliado e residente I Ele, brasileiro, solteiro,
nesre dietrito em Rio da lavrador, nascido em Co
Luz, sendo filho legitimo rupé, neste distrito aos
de Germano Glasenepp e 22 de Maio do ano de
de Augusta Wilt Glase- 1919, domiciliada e resi
napp, dente rieste distrito em

Ela, brasileira, solteira, lrepocusínho, sendo filho
lavradora, nascida em Ja- legitimo de Bortolo Pres
ragué do Sul aos 7 de tini e de Domenica Buc
Janeiro do ano de 1924, cio.
domiciliada e residente Ela, brasileira, solteira,
nesre distrito em ltapocú- nasceu em Ieragué do
Hansa, sendo filha legltl- Sul aos 25 de Dezembro
de Emilio Zichlsdorff e do ano de 1922, dorntel
Helena Siewert Zichlsdorff. liada e residente nesre
laragué do Sul 18 de distrito em Itapocusiuho,

Abril de 1944 sendo filha legitima de
Eugenio Pradi e de Pas
qua Zapella Pradi.

e Lydia Jaraguá do Sul 20 de
Abril de 1944.

Alex Towe
Klabunde.

EI�, brasileiro, solteiro, E para que chegue ao conhe
lavrador, nascido em Ja. cimento de todosmandei passar o

zué do Sul aos 25 de presente edital que será publicado
o pela imprensa e em cartório onde
Fevereiro do ano de mil. será afixado durante 15 dias.
novecenros e vinte e qua- Si alguem souber de algum
tro domiciliado e restden- impedimento, acuse-o para .os

te �este distrito em Gari- fins legais.
baldi, seddo filho legitimo ARTUR MÜLLER, Oficial

R��lstro �i�il

EDITAL N. 1551

EDITAL N. 1552
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Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, de Germano Towe e de
Anna ôchulz,
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nascida em Ja
raguä do Sul aos 28 de
Agosto do ano de mil
novecentss e vinte e dois,
domiciliada e residente
nesre distrito em Iarague
sinho, sendo filha legiti
ma de Emilio Klabunde
e de Maria Horongoso
Klabunde.
Iaragué do Sul, 19 de

Abril de 1944.

EDITAL N. 1555

DECRETO-LEI N. 116

Capitulo II

DA REGULAMENTAÇÃO. DAS EDIFICAÇÕES NAS Zo.NAS
URBANAS.

Art. 6°. - As edificações nas Zonas Urbanas o

bedecerão ás normas seguínres»

a) , _ .. _ � .

b) - nas ruas CeI. Procopio Gomes de Olivei
ra, 'Felipe Schmldr, Elisa Stein, D. Pedro II, partes
das Presidente Epltacio Pessôa e Mal. Deodoro da
Fonseca, não cernpreendidas na letra a), Benjamin
Constam; Abdon Batista e Angelo Plazera, só pode
rão ser construidos prédios de alvenaria, de um

ou mais pavimentos.-

- Reproduzido por ter saído com incorre
ções, - O inicio da Rua Presidente Epité
cio Pessôa, compreende-se a juncção da
mesma com a Rua Mal. Floriano Peixoto.�

Banco Indllstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

Agencia: / J A R A G U Á
CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «1 N C O))

Matriz: I T A J A Í

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL
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,
relativo ao 1'. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto no primei
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança [udicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de ABRIL de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

í: UMA DOENÇA IIltAVISSIMA
MUITO PERIIiOSA PARÂ A FA
MiLIA IE !'AltA A ItAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAIt NO TRATA
MENTO DtsllE IIltANDE I'LAIIELO

us. o

I; I [�I;1111:mtll]; ItlJ
A SiFIUS 81! APltESENTA SOB

INÚMEltASl"OltMAS. TAIS COMO:

ItEUMATISMO

nCR6FULA8
ESPINHAS

P'ISTuLA8
ÚLC....
IECZIEMAli

....ltIDAS

DAltTltOS

MANCHAS

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHEICIDO HÁ •• ANOS

VENDE_ !UI TODA PAltTI!:.

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, JoinviIle,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Marra, Perdizes, Rio do
Peixe, �ã(' Francisco, Tubarão e Porto União. SUB-AGEN

CIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas, ESCRI

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

INSTALAÇÃO ,: 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 C/CORRENTES OS SEGUll'lTES JUROS
A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20/0
Com aviso previo (retiradas' diarias a,é

1,000,00) .

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

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Pra�o fixo de 1 ano

3 %

4 %

5 %

6 %

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

Dr. Lúcio Coprêa
ADVOGADO

CASA BYLAARDTI
O Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

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

C A S A BYLAARDT

Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba·
Ihista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re-

Para Edmundo B.uettO'en terreno com 2.500 mts 2 si- tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
.

o bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra dato á estrada Jaraguá-esquerdo - Idem, idem, idem. comarca de residencia.
7.'118-Hipolito Ponticheçi - Requer transferen- Residência: J O I N V I L L E • Rua 0110 Boehm N. 210 - Fone 333.cia seu nome terréno com 104,050' mts. 2. sito á es· 1... • __

trada Garibaldi e, adquirido de Linda Ponticheli'-
Idem, idem, idem.

7.119- Ervino Erdmann - Requer transferencia
para Artur Erdmann, terreno com 13.605 mts 2. sito Iá estrada Rio da Luz-Idem, idem, idem.

7.120-0swaldo Buettgen-Requer tranferencia
para Alfredo Buettgen terreno com 125.000 mts 2. si
to á estrada Rio da Luz - Idem, idem, idem.

7.121-Alfredo Buettgen - Requer transferencia
para Edmundo Buettgen terreno com 17.500 mts 2,
sito á estrada Jaraguá-esquerdo - À vista da infor
mação, como requer.

7. t22-Querino Ponticheli - Requer transferen
cia para seu nome terreno icom 104,050 mts 2. á es
trada Garibaldi e adquirido de Ida P.onticheli - Idem,
idem, idem.

Sabados: Das 9 ás 11,00

Do mais . simples ao mais fino acabamento

.1 araguá

Jaraguá do Sul, 25 de Abril de 1944

RENATO SANS - Secretário

RUA DO PRINCIPE - J O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO
DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE

TODOS OS PREÇOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTAS
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CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii L
DR. SADALLA AMIN H�

, ::

CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ H

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii

_ .Joinville .. .\�
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

finiversarios Segunda-feira - 1 de Maio
Feriado Nacional'

�nra. Manoel F. da Cosra.
E com prazer que re

gistamos que a exma.

snra. Wanda da Costa,
esposa do snr. Manoel
F. da Costa, comercían-

.
te em Itapocusinho, e

que em Joinville Iôra
submetida a melindrosa
operação, entrou em con

valecença,

ás 9 horas da nlanhA

CHURRASCADA
no RUVSAM

Consorcio

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
<EãlSa 1>1 IA'81

côres na

AVENIDA

..........................I �

I

- JARAGUÁRua Mal. Floriano n. 152
PAPEL CREPON

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

Raios Intra.vermelhos e azuis.

de todas as

TIPOGRAFIA

I

LAVANDO·SE -OOM O SABÃO

,,�y,�O VIRC/:>
.J �DA���
(�WETZH INDUSTRIAL
JO/NVllLE "VIrqem Es p·e ai a lidade"

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - joinvile (Marca Registrada)

EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


