
o fim da guerra, com a vitoria das Nações Unidas, aproxima-se. Depois de alcançada,
dominados os inimigos externos, prscíscmos vencer os inimigos de outra ordem e não

menos perigosos, que são as discordias, a incompreensão, o egoismo de classe a intran

sigencia dos interesses privados. A liberdade, no sentido estrito de frànquias póliticas
não basta para resolver a complexa questão social. Sem a independencia ecenemíca converte-se quasi sempre em licencio

sidade e em ludibrio para o povo que não mata a fome com o direito de voto e nem educa os filhos com o

direito de reunião. GETULIO VARGAS-

DESEMBARGADOR

TílDílr�l
�Db'rinhD

CAIXA POSTAL, 19 Dtretor-responsavel :
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ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

Sta. CatarinaSabado 6 de Maio de 1944
_: \ _-

TELEfONE N°. 39

o dia 1. de maio re

gístou a data natalicia
do snr. Desembargador
Tavares Sobrinho, atual
mente residindo no Rio
de Janeiro.
Jurista de renome, oBoatos e boateiros Aniversario de Governo

�======,========== do Dr. Nereu Homos
Uma das -armas preferidas pelos ínescru-

"

pulosos, para a consecução de objetivos ex- As comemoraço-es Os discursos
cusos, e com a qual desservern a coletivida-
de, é o boato. O di S Er

·

Oriundo da má fé que móra nos cerebros que ISse . xCla.
mal intencionados, o boato é inimigo dificil de
se combater, pois que ele não aparece á luz
do sól, vive e se transmite subteraneamente
na penumbrá, produzindo o mal, disfarçado em

benemerito, quando, em verdade, não passa
de um solapador de tudo que beneficia á co

munhão, para somente servir aos
. inconfessa

veis interesses de alguns.
Um mal que não é somente nosso, mas

que é tambem nosso.

De uma feita, disse João Mangabeira: "é
que entre nós qualquer boato, por maís invero

.

simel que seja, uma vez posto em circulação,
. vive por si mesmo, embora todos os fatos o

desmintam e o mais elementar bom senso lhe
mostre, desde logo, a sem razão".

De tempos em tempos eles aparecem en

capados nas mais diversas roupagens, aparen
tando a mais santa das inocencias, provocan
do, entretanto, as mais serias consequencias.

Em vóga, atualmente, estão a versão da

desvalorização da nossa moeda, e outros boa
tos de carater politico.

Com o aumento, ou para o aumento do
custo das utilidades, os boateiros apregoam
a desvalorisação da moeda.
• Mas desvalorisação importa saber-se em

relação a que ela se consumou.

Em relação ás mercadorias, não póde
ser, pois que, tendem elas a custar mais ou

menos em virtude de menor ou maior oferta
ou procura.

Forçosamente a desvalorisação da moe

da só póde se processar em relação á outra
moeda.

, E tal não se dá com. o cruzeiro pois que
ha cinco anos, pelo menos, o dolar vale me

nos de vinte cruzeiros e a libra 'menos de
oitenta.

Não se irá argumentar tambem que es

sas moedas se desvalorisaram, pois que si todas
elas perderem o seu real valor então retro

gradariamos sem apelação para o regimen
prehistorico das trocas.

O 'que ha é. excesso de receio por parte
dos possuidores de dinheiro, que não perce
bem que a alta das mercadorias provêm de
muita procura e nenhuma oferta, e tambem
das dificuldades dos transportes.

Tenhamos, pois confiança em nossas

grandes possíbílídades e combatamos o boato
e os boateiros, como os nossos maiores e

mais perigosos. inimigos.
M. T.

Artu r Müller
A data de hoje é mui-I tam incontaveis beneíí

to grata a todos os que cios às nossas popula
trabalham nesta casa, ções, vem o aníversa
por assinalar o natalicio riante de hoje, exercen
do diretor desta folha do com rara proficien
Sr. Artur Müller. cia o cargo de serven-

Possuidor de um lar- tuario da justiça nesta
go cabedal de ínestíma- comarca.

veis serviços prestados Na direção desta Io
a este municipio, tendo lha, a sua indormida ati
exercido os mais altos vídade, denota o carinho,
cargos de admínistra- interesse e decisão que
ção, onde sua passagem vota ás coisas deste mu

foi marcada por uma nicipio, pugnando sem

seríe de realizações as pre desassombradamen
quaís ainda hoje pres- te em pról das soluções

dos que o interior dos
munícípios reclama para
fomento e circulação de
suas riquezas e educa
ção de suas novas gera
ções.
Foi êsse o certeiro

objetivo da lei, quando
destinou certa percenta
gem da arrecadação pa
ra aplicação obrigatória
nos distritos donde pro
viesse .

Ao lado dêsse, outro

ímperatívo resurge da
nossa própria tradição
administrativa, qual o de

que os problemas edu
cacionais devem conti
nuar de merecer cada
vez maiores cuidados do

poder público. O con

vênio de ensino primá
rio em que o Ministério
da Educação, patriótica
mente, uniu e congre
gou para um esfôrço co

mum as unidades da Re

pública, mais lião fêz
em Santa Catarina que
consagrar situação pre
existente.

financeira do Estado, tal
como a definiram as con

tas do exercicio findo.
A receita, cuja previ-

Tiveram um brilho to
do especial as homena

gens prestadas ao Dr.
Nereu Ramos, no dia 1'.
de maio, aniversario de
sua posse no governo ca-

tarinense.
.

Na missa festiva cele
brada na Catedral, D.

Joaquim Domingues de

Oliveira, pronunciou bri
lhante oracão sobre a

data.
'

.No almoço que ao sr,

Interventor Federal ofe
receram as Prefeítos, re
presentando a popula
ção do Estado, falou em

brilhante discurso, o sr.

Rogerio Vieira, prefeito
da Capital, que disse da
benemerencia da admi
nistracão do estadista
catarínense.
Do discurso do sr .. In

terventor destacamos o

seguinte:
Senhores Prefeitos,
É para mim motivo de

grata satisfação o poder
asseverar à comunhão
catarinense que as ad
ministrações municipais
se vem desvelando no Cumpre-nos, entretan-

trato dos negócios públí- to, dar a essa situação
cos, realizando, dentro cada vez maior relêvo,
das possiblilidades finan- por melhor aparelhamen
ceiras, obra que as re- to e instalação das es

comenda à estima e ao colas, e mais acurada

aprêço coletivos. seleção dos mestres, pa-
Acompanhando como ra o que de místér é se

de meu dever, os vos- lhes acresça a remune

sos trabalhos e a vossa ração ao límíte máximo

ação, só tenho motivos das possibilidades do

de tranquilidade de con- erário.

ciência no verificar a Para fixá-los no ínte

exata e clara compre- ríor, é preciso ainda que,

ensão que vindes reve- a par de remuneração
lando dos interêsses que oondígna, se lhes asse

vos foram confiados. gure morada gratuita,
Quero, entretanto, no tal como se indicou no

ensejo dêste eordíalíssí- padrão de construção
mo convívio, pedir-vos recomendado pelo Go

mais uma vez a atenção vêrno do Estado. Se os

para o imperativo de n;tunicipios não de_:;con
uma obra administrativa tínuarem a �xecuça? .do
harmônica, no sentido I programa. .t�o auspicio
de que os melhoramen- s��ent� InICla�o,. de e

tos urbanos não impos- dírícação de prédios ade

sibilitem a realização quados às suas escolas,
dentro em pouco terão

aparelhamento escolar
dos mais completos do
interior brasileiro.
Não vos falo nem vos

recomendo o equilíbrio
orçamentário, porque êle
é dógma inviolável da

política construtora com

que estamos todos ser

vindo a Santa' Catarina
com o pensamento pos
to no Brasil.
Devo, entretanto, falar

vos, para que a conhe

ça o povo, da situação

são era de . .

Cr$ 51.383.263,20, somou

e-s 66.955.473,74, regis
trando excesso superior
a trinta por conto,' por
que de Cr$ 15.572.210,50.
A despesa feita com

os recursos da arreca

dação do exercicio e

com os resultantes do
saldo do anterior, atin

giu. Cr. 61.284.302�30. -

Nessa despesa -estãs
incluídos Cr$ 4.385.134,40
dispendidos com o ser

viço da divida pública
que, como sabeis, vem

quase tôda dos Govêr
nos anteriores. Digo qua
se t ô d a, p o r que
o em p r é s tim o

da C a i x a Econômica
do Distrito Federal, em-

bora contraído pela ad-.. .

ministração passada, te- ImedI�ta da dívida flutu
ve aplicacão quase ínte- ante Interna, de exerci

gral na atual, cabe-lhe cios anteriores a 1935.
assim a maior respon- E no tesouro e nos

sabilidade. bances existem reser-

snr. Desem. Tavares So
brinho tambem é pessoa
altamente relacionada e

estimada em nosso mu

nicipio, onde, foi Juiz,
Superintendente e co

proprietario da colonia
Jaraguá.
Ao ilustre aniversa

riante nossos cumpri
mentos.

O confronto da arre-
vas superiores ao orça-
mento do ano em que

cadação efetiva, acres-
se iniciou a atual admí

cida do saldo do exer- nístração.cicio anterior, com a E, portanto, auspicio
despesa realizada, exibe sa a situação financeira
a disponibilidade de Cr$ do Estado, uma vez que
14.778.507,94, a qual vai a divida externa está en
permitir ao Govêrno o quadrada dentro do pla
prosseguimento de seu

no de pagamentos con
programa de r�alizações, vencionado pelo Govêr
ao mesmo tempo que a

no da República com os
elevação imediata do representantes dos cre
padrão de vencimentos dores estrangeiros.
dos funcionários, e a Senhores,
instituição, já submetida O momento histórico
à consideração do 8e-

que o Brasil está viven
nhor Presidente da Re-' do exige de seus filhos
pública, do salário fami- sacrfcios e dedicação
lia na base de quarenta ilfmitada. Não lhe era
cruzeiros por dependen- licito, Nação de cultura
te, o que beneficiará so-

e civilização cristãs, as
bretudo as classes mais sistir emparedada em
modestas, civis e milita criminosa neutralidade a
res. tragédia em que o mun- .

Afora os compromis- do se ensanguenta para
sos do empréstimo da se libertar do totalita
Caixa Econômica e que, rismo nazista, que "nas
nos precisos têrmos do ceu do mito da superío
contrato, vêm sendo sol- ridade racial conjugado
vidos com rigorosa pon- com a-exploração dema
tualidade, não tem o Go- gégíea do instinto de
vêrno atual, de sua res- vingança", no lapidar
ponsabilidade, dívida em conceito do professor
atrazo. Teotonio Monteiro de
Por isso mesmo ponde Barros'

'

não só reencetar o ser- Não fôra a agressão
viço de sorteio de apó- que de surpresa golpe
lices e bonus da dívida ou o patrimônio e a so

pública, suspenso desde berania, e o próprio con

muitos anos, como de teudo ideológico da nos

terminar a liquidação (cont. na ultima pag.)

que dizem respeito ao
desenvolvimento e pro
gresso de Jaraguá do
Sul.
Ás inumeras manifes

tações de apreço que
por certo receberá, nes
ta data" o Snr. Artur
Müller, por tão auspi
cioso acontecimento, jun
tamos as que o pessoal
do "Correio do Povo"
lhe tributa expontânea e

entusiastjcamente.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

reute mês de MAIO, ar

recada-se na Tesouraria

'da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

�:?:��:�i�;!��!�;���� ��m�all�ia �aGí�lIal a� ���uro� I�ír-all�a
nação Publica). AGENTES LOCAIS
Não satisfazendo o pa-

gamento no referido mês, Comercial Ltda.
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20'/. so
bre o imposto no primei-

e ro mês, sendo então fei

ta a cobrança judicialmen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá,
3 de MAIO de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Fuzis que
podemdeter
Tanques de
30 toneladas

1.300.000 Sacas
de Café

sacas, 6 maior movimen

to realizado num periodo
assim desde que foi ini

ciada a quota do ano em

outubro ultimo.
A Green Coffe Asso

ciation de New York pe
diu aos seus membros

WASHINGTON - (Inter
Americana) - As importa
ções de café para os Es
tados Unidos, nas duas

primeiras semanas de

Março, se elevaram 'apro
ximadamente a 1.500.000

H�gillD In
dUllriill

A Agência Municipal
de Iaragué do Sul chama

a atenção dos snrs. in

dusrrtaís que [esté proce
dendo a distribuição dos
holetins das índustrias a

baixo relacionadas, cor

respondentes [á produção
de 1945.
O recolhemento dos

questionarios termina em

50 de maio em curso:

Serrarias, Arafonas En

genhos de farinha de

mandioca, Descascadores

de arroz, Fab. de aguar
:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I dente, de banha, salsicha-

.

" rias, produtos .laticínios,
Ar tIgOS para pre- Açougues e Corrumes.

sentes SÓ na 4/5/1944.
Emílio da Silva agente.

Casa Real

WASHINGTON - (Inter
Americana) - Fazendo uso

do fuzil leve do Exercito

dos Estados Unidos, mu

nido com um lançador de
granada, um infante bem
treinado pode deter um

tanque de 50 toneladas,
segundo uma declaração
do Departamento da Gue
ra.

A colocação do lança
dor de granadas é um

dos verlos melhoramen
tos que' torna o fuzil rnaís
eficiente. Oficiais declara
ram que o fuzil leve ou

carabina é para o fuzil
comum o que o jeep é

para o automovel comum.
As dívisões de infanta

ria dos Estados Unidos
estão agora equipadas
com quasi tantos fuzis
leves ou carabinas' quan
tos fuzis comuns. A ação
de tiro rapido da carabi

na, o pequeno peso e pou
co recuo da arma tornam

a carabina uma arma ex

celente, de grande alcan
ce, sobretudo nos casos

em que é necessarío um

alcanêe maior e rnais po
deroso, com exatidão de
tiro, do que as posslbill
dades da pistola.
Um soldado pode, trans

portar duas vezes maís
cartuchos de carabina do
que quando equipados
com fuzis, devido à redu

ção de metade do peso.

que cooperassem na re

moção do café tão rapl
do quanto possível dos
cais de Nova York, para
facilitar a crescente en

trada do produto.

FRACOS E ANt;:r,AICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.p......:

Tou••
Resfri.do.
BronQuite.
EscrofulOI.

Convalescenç.s
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚOEl:.

defronte o Oine Buhr
- Verifiquem a Esposiçõo �

:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;::::::::::::

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
,

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

SUL

EDITAL

..

lt... A .eSIA 811�IIH,a IltlGUElla
.all.l.el EM' &:1.e.'E�

Uma linha Completa de MOTORES .nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 .a 97 HP, para �20/380 Volts. 50/60 ciclos

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

2,20 Volts, 50 ciclos.
I

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP,
servindo até 50 metros de profundidade.

Ârt!g((»§ IE]eírnc(Q)§ ID21r21 (Q) ]21f
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenríerá com presteza a qualquer

pedido de instalação de luz e força.

Soldados a

mericanos, bar
bados e fatiga
dos, após os

rudes comba
tes de que par
ticip ar am no

Pacifico, regres
sam ao seu a

ca m p a m e ri to
onde desfruta
rão de um bem
merecido r e

pouso, afim de

r�a dq u irir em
VIgor para as

futuras bata
lhas.

(Foto da In ter
Americana) ,

Um Repouso
�em Merecido

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
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, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do

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

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

TORlOS EM: Concordia, Gaspar, -Taió t:, Urussanga. EM

INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleaus, Salto Grande, Rio Negri-
,nho e' Araranguã.

Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor

tação e outras operações d e credito; \pa'sses para

as principais praças do Paiz, mediänte taxas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUI:t-1TES JUROS
A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias '20/0
Com aviso previa' (retiradas diarias até

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos 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

o Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

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

CASA BYLA.ARDT
RUA DO DRINCIDE - J O I N V I L E

.

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MO

DERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS

DEITODOS OS PREÇOS

JARAGUÁ DO SUL

A' PRAÇA
Levamos ao conhecimento do comercio em ge

ral e principalmente de nossos prezados freguezes,
que retirou-se de nossa firma o socio sr. DOMIN

GOS CHIODINI, pago e satisfeito de seus haveres,
tendo assumido o ativo e passivo da referida firma

o socio

Francisco Modrock

que continuará com o mesmo ramo de industrta,

(Fabrica.de Chapéos de Palha, Vassouras e Escovas).
,

'
'

Agradecemos sinceramente á todos os nossos

clientes pela confiança que sempre depositaram á

nossa firma social, e esperamos que continuarão a

depositar ao sucessor sr: FRANCISCO MODROCK,
a mesma confiança.

Saudações Atenciosas

Chioàini & Moàrock

Jaraguá do Sul, 31/3/1914.

::::�}::,:",:;"::"",
..

":;":;"""""""""""""""""",,,,,,············�ó.�::::.

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A· quinta. parte da nossa população total trabàlha e vive na lavoura

e não é possível permitir, por mais tempo. a situação

rança existente'para assalariados e empregadores.
de

•

mseçu-
Getulio· Vargas

CORREIO DO POVO Patrocina causas de natureza civel, comercial, criminal e traba

lhista, Consultas e pareceres. Assuntos referentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re-

Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919 Telefone N. 39 tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-

_____________________

.________________________

bunal de Segurança Nacional. Atende a serviços fóra da

N 1 22 I
comarca de residencia,

. . 2 Residência: J O I N V I L L E - Rua Dito Boehm H. 210 - Fone 333.
ANO XXV - jARAGUÁ DO SUL SABADO, 6 DE MAIO DE 1944 STA. CATARINA

A HIGIENEO
r

'

DO LEITE

Dp., Lúcio COPl'êa
ADVOGAD®

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

Mundo em fóco Não comprem!
(Serviço especial da Inter-Americana)
ESTOCOLMO - As au

toridades suecas apreen-

deram, em poder de ele

suas propries doenças, mães em transito pela
causadas por germes ou ôuecla, 25 mil mapas da

virus - entres, mastite, região central do pais.

febre de Malta, causada Estes mapas, copias de
NOVA YORK . A Vul-

Pelo "Brucella .melítensis" cartas militares do Esta- P d
-

M
tee Consolidatet Aircraft ro uçaodescoberta por um cien- do aior sueco, permitem

tista britanico, o Dr. ßru- imaginar que o Reich se
anunciou o proximo lan-

ce' doenças da boca e do prepara para invadir a çamento de um avião pa- -

,
ra 48 passagelros, com

Da imprensa carioca:

pé, causada por um virus Suécia. Rigorosas medidas
I:>

d '1 f
raio de ação de 6.440 � d d d

ou por varios virus - mas e carater rrn irar oram oegun o os a os ago- dos nos diversos Estados,

d d
Kms. e velocidade hora- d

estas doenças são rera- a ota as pelo governo rià de mais de 400 Kms.
ra ivulgados, a Cornis- 468,arados, 6 tratores, 69

mente �transmissiveis da local.
são Brasileiro Americana grades, 49 semeadeiras,

vaca para o homem. Há WASH NG ON A
ARGEL - Calcula-se 'de Produção de Gêneros 254 culrivadores, 1.500

ainda o muito debatido
I T - nun-

que pelo menos,' 80.000 Alimenticios já distribuiu extintores de formigas, 70

elon-se oficialmente que o I d

germe da tuberculose O fra.iceses foram executa- aos nossos avra ores do pulverlsedores," 20 debu-

vice-presidente Henry Wal N d d Ih

autor deste artizo estava dos pelos alemães e au- .

orte na a menos e adores de milho e 'um

I:> lace visitará a China, na 1 7
presente no Congresso proxima primavera como

toridades de Vichy desde 1 .406 enxadas. Isso sl- de feijão. Alem disso, a

Internacional de Tuberen- f 'I do junho de 1940. Muitos mi gnifica que êsses agricul- Divisão de Fomento da

representante o icie
lose, quando Koch lançou governo dos Estados U-- lhares

mais estão prisio- tores receberam gratuita- Produção Vegetal do Mi-

a bomba altamente expio- nidos.
neiros, condenados pele mente esse instrurnento nisrerio da Agricultura

siva de sua convição de pratica. de delitos politi- indispensavel ao seu rra- pôz tambem a disposição

que as tuberculoses

bOVi-/
MOSCOU - 44 salvas cos relacionados com a balho. Nem se diga que o dos produtores o seu e

na e humana eram dis- de 548 canhões atroaram libertação da França. preço 'durne enxada é quiparnento normal, com

tintas e não podiam pas-
.' baixo. O custo da mesma posto de conjuntos de

sar dos bovinos pera os

' MOSCOU - Os alemães é de oito cruzeiros e meio moto-cultura, bem como

homens e vice-versa. A dESPERTE I BILIS
estão executando em mas- enquanto a media do pre- varias centenas de maqui

poeira levantada pala ex.
se os civis russos na ço de venda eleva-se a nas agricolas. Todo esse

plosäo ainda não se dis- DO SEU FíGaDO Criméia receíosos de que. vinte e quatro cruzeíros. material foi empregado

sipou inteiramente até ho-
as forças de Tolbukin lni- Sendo assim, essa doa- na cultura de 17.380 hec

je. Koch morreu sem se r
f Sallar. da Cama DlspOSlo para Tudl ciem proximamente as 0- ção feita aos lavradores tares de boas terras, cuja

convencer de que estava
Seu fígado deve produzir diaria- perações pera libertação brasileiros representa um produção tem concorrido

mente um litro de bilis. Se a bilis não ri
.

I
errado, e Koch era um corre livremente, os alimentos não

...a pernnsu a. auxilio aprecíavel. pera aliviar a situação a

grande homem, e funda- sãodigeridoseapodrecem.Osgases PEARL HARBOR _ Os Nos campos de c oope- limentar das populações'

dor da moderna tecnica inchamoestômago.Sobrevémapri: niuonicos perderam 46 ração, mantidos da Raiá do Norte.

I são de ventre. Você sente-se abatido ,.. T
. .

d A E I

bacteriologica; mas, pera e como que envenenado. Tudo é navios e 214 aviões em
ao .errtror!o o cre, tem sses resu tados mos

ficar do lado mais seguro, amargo e a vida é um martírio. Palau no decurso dos ata-
sido dada tambem inesrl- tram o excelente trabalho

os proprietarios de gran- Uma simples evacuação não roca- ques aéreos navais leva-
mavel ajuda tecnica aos realisado pela Comissão

las dão preferencia as ra
ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter dos a efeito pelas força"

agricultores, que estão Brasileiro-Americana, no

são extraordinariamen re eficazes.Fa-
'" d

ças ou rebanhos de gado zem correr esse litro de bilis e você norte-americanas.
sen o postos em contacto sentido de aumentar a

de imunidade certa ou sente-se disposto para tudo, São sua-
com os modernos recur- produção de viveres e

parcial ao ,germe da tu- ves e, contudo, especialmente indi- LONDRES - De 10. de sos da mecanicação. De anular os efeitos do blo-

berculose. Este não é lu- cadas para fazer a bilis correr livre- janeiro a ,15 de março do acordo com os informes queio 'submarino nesta

mente. Peça as Pílulas Carter. Não C d
zer para debater a ques-' d

corrente ano os alemães que a ornlssêo vem e parte do Atlantlee.

I:>
aceite outro pro uto. Preço: c-, $ 3,00

tão ou fazer distinção en- --""':r------- aprisionaram e executa- divulgar, foram emprega- (A. N.)

tre as raças. Isso pode ram em Bruxelas, pelo

ser deixado de lado, com menos, 4.700 patriotas

Ia observação de que so-
leite. O� organismos que belgas, Este fato mostra'

mente a vaca infectada aparecem no leite e ali se
como vão aumentando as

estabelecem subsistem na

de um certo modo parti- atividades subterraneas

I d
manteiga, mas morrem no

Icu ar po e ser respon-
nos países ocupados à

sabilizada pela transmis- queijo, no prazo de cerca medida que se torna mais
de sessenta dias.

são direta do germe aos proxima a invasão.

seres humanos atreves do E. S. G R E W.

Uma eminente autorida

de em bacteriologia de
clarou há alguns anos,

quando a questão do lei

te puro fez uma das suas

aparições, periodicas, que
a coisa rnaís, importante
em relação ao leite era

conserva-lo limpo, pois
assim os microorganis
mos teriam de recear pe
la sua sorte. Quando o

leite sai de instalações
limpas, equipadas com u

tensilios limpos (tanto urí

lisados pera recolhe-lo

como para distribui-Ia,) os
microorganismos são nele

menos nurnerosos do que
no proveniente de vacas

sujas, ordenhadas por
mãos sujas num lugar
sujo. Os organismos in
fectantes - ou sejam aque
les que produzem enfer

midades - chegam ao léi
te .de duas fontes, do ma

terial infeccioso nos ani

mais ordenhados, ou em

suas proximidades, e dos
utensilios e daqueles que
lidam com eles. O leite
sendo aquilo que os bac

teriologistas chamam um

bom meio de cultura, po
de adquirir rapidamente e

abrigar germes perigosos;
assim, toda uma serie de

doenças infecciosas epí
dernlcas, desde a febre,
'tifoide, disenteria e diar

reia infantil ate as afeções
graves da-' garganta, a

escarlatina e a difteria,
foi atribuida a ele, como

veiculo, embora as duas

ultimas sejam antes enfer

midades contagiosas do

.que infecciosas e sejam
geralrnente causadas por

contagio direto.
Os animais que forne

cem leite tem tambem as

os ceus da capital sovie

tlca assinalando a chega
da das tropas russas à

Tchecoslovaquia e às mar

gens do rio ôererh na
Rumania.

Na gravura, vemos

soldados americanos

LONDRES - A aviação
aliada atacou novamente

os objetivos militares de
Roma atingindo varios

impatos diretos os páreos
ferroviarios da cidade e

terna. Numerosos trens

ficaram destruidos no cor

rer do ataque.

WASHINGTON - Anun
cia-se que vasos de guer
ra excedentes às necessi

dades navais dos Estados
Unidos serão cedidos ao

Brasil e outros paises a

mericenos depois da guer-

o avanço aliado na Birmania

\,

avançando pelo vale

de Hukawng, na Bir

mania, durante um

ataque contra uma

posição japonesa_

Durante todo o seu

avanço, os ameri-

INDUSTRIA DE CALÇADOS
GOSCH IRMAOS S. A,

I
. ---

._..,.

Jl\Rl\GUl\ - fL\NT.l\ Cl\Tl\RINL\ I
--------,

G U A R D A CH U VAS,
SOMBRINHAS,

LIGAS, CINTAS, E SUSPENSOLIOS, MALAS E BOLSAS.

sern primeiro verificar os preços destes

artigos nà casa

Erico Bruhns JHrH�UÓ �O' Sul
RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62,

Agrícola

INSTITUTO ROCHA LOURES
Exclusivamente para malestras de alhos, ouvidos,

nanz e garganta
Dispõe de aparelhos os mais modernes para exame

. de sua' especialidade.

Richlin. Rua do Prillcipe. For'e, ))4. ]OINVILLE
-------....................�

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY),'. 185

re. Estes navios poderão, PAPEL CREPON
assim, ser 'empregados na

defesa e segurençe 00
de todas as côres na

Hemisterio. TIPOGRAFIA AVENIDA

I "CL\LÇL\DOL
.
,

,

i
1

I

I

canos encontram ca

daveres de soldados

niponicos abandona

dos pela estrada.

(Foto da Inter

Americana)
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E:m· jogo a suprem.acia do fool-ball de Jaraguá. A:manhã será

dispulada o Fla-Flú local. A:merica e Baependi e:m renhida

peleja dispularão a :melhor de Ires em :malch [ínclíssímo .
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Amanhã, no gramado do America, a rua Marechal Deodoro, terá lugar a disputa definitiva da taça, que a equipe dessa entidade

vem disputando com o valoroso quadro do Baependi. O jogo terá inicio as 15 horas.

o
,

e um
r

so

seu primeiro mandatarlo.

A atividade renovada de
uma asslstencle governa
mental em que o proposi
ta de esclarecimento, de

orientação e de amparo
direto de todos os seto

res de trahalho e de pro

dução da frutos
.

sazona

dos de construtivo labor

pode, numa hora como

esta, se transmudar na

vi go r o s a manifestação
proietaea em São Paulo.

a qual um rnovimento es

pentaneo de atenção leva

o concurso de inumeros

outras cedulas de ativida

de. A força unificadora

que teduziu e eliminou

dos caminhos nacionais

os partlculertsmos regle
naís e individuais e as

comportas estanques de
Interesses opostos aos da

Nação afirma, publica
mente, na Festa do 10.

de Maio a coeção de um

povo. (A. N)

WELLES

E O BRASIL

Brasilde suas possibilidedes, ao
esforço de guerra

'

das

Nações Unidas do que
contribuiram o governo
e o povo brasileiro."
Esta e outras afirmati

vas não menos expressi
vas se encontram no ar

tigo do ôr. Summer Wel

les, que faz Iusrlça á con

duta do Presidente Var

gas e do Chanceler Os
valdo Aranha, em todas

ás decisões que tomamos

em face do presente con

flito mundial.

Do «Jornal do Brasil»

do Rio.
Crescem, sob o impul

so generoso das vibrações
da nacionalidade, as pro
porções do movimento

preparatorio dos festejos
do "Dio do Trabalho" em

(A, N.) São Paulô. Pode-se dizer

que todas as forças vivas
da Nação se manifestem,
em telegramas ao presi-

O P 't d D'
dente Vargas, :de apoio

receio O la- ao convite dirigido ao

chefe do Governo pera

As doenças venéreas, que presida, ne terra bcn

das quais a sifilie é a I deirante, às comemorações

rnais grave, são todas cu-

reveis e o que é meis
-

importante" perfeitamente '�-,�!"" ',:",�,"�_.•''Il:-�,i�,�]evi reveis E preciso, por
•

li ,;; .'.": �. F.�'
"

todos os meios de divul- �! rt, .

aação, ensinar o publico É u ..... DOIõ ..C" (u ..vlss' .....

e
MUITO "ERIGOSA �A.RA It. FA.-

a evitar aqueles l1\ales ou MiL'A E "AR ..... R"'CÂ. COMO

tratar-se deles coriveníen- ��N���E��;�::A�����;:�

temente. SNES.
U SI: o

j � �U iiDn;: [IßI] � 111:1

Da imprensa caríocá: Nessa conferencia, o Bra-

Em artigo agora divul- sil desempenhou um pa

gadõ nesta capital, o snr, pel de indiscutível relevo,
Summer Welles examine no sentido de assegurar

a contribuição agore pres- a unidade politica das A

tada pelo nosso país á méricas, após o traiçoeiro
cause das Nações Unidas. golpe de Pear! Harbour.

O valor da contribuição Nessa época, o nosso go

do Brasil ao nosso esfor- verno não hesitou em co

ço bélico comum - decla- locar-se ao lado dos Es

ra o antigo sub-secreta- rados Unidos, tendo com

rio de Estado - e o papel esse objetivo dessenvol-I
que desempenhou na for- vido um grande trabalho

mação do sistema Inter- diplomatlco. Trabalho de

americano ainda não fo- que o sr. Summer Welles

rarn apreciados devida- foi testemunha, uma vez

mente nos Estados Uni- que lhe coube a chefia da

dos. Essa afirmativa do delegação norte-ernerica

Sr. Welles é duplamente na que tomou perre na

aurorisade, pois ele par- conferencia do Itamaratí.

ticipou diretamente de to- Aludiu ainda o ilustre

'dos os episódios princi- estadista ao esforço béli

pais da Terceira Reunião co do Brasil, nos seguin
de Consulte dos Chance- tzs termos: "Nenhum go

leres Americanos, realiza-I ver�o e nenhum po�o po
da nesta caplial, ha pou- denarn ter contribuldo

co mais de dois anos. mais, dentro dos limites

A SiFILI. B. ""RESENT" SOB

,,,ÚNERA. ,"ORN"S. T.. IS COMO:

REUMATISMD

ESCR6FULA8

ES..INHAS

FISTULA8

ÚLCIl"_

IECZEMd

FERIDAS

DART"OB

MANCHAS

PETIDlllR
111111:011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

OI ELIXIR DE NOGUEIRA"
CO"HECIDO HÁ II ....os

VENDE-SI! EM TODA ""RTE •

Prisioneiros de Guerra Nazistas
Na gravura,

vemos solda
dos america
nos entrinchei
rados á mar

zorn de uma
�

estrada, en-

quanto passa
BO seu lado um

grupo de pri
sioneiros de

guerra nazistas

que são condu
zidos para a

r et ag u a r d a.

Esta fotogra
fia foi tirada
na Itália, quan
do as tropas a

liadas penetra
vam nas prm
cipais linhas

. defensivas dos
alemães,

(Foto da Inter
Americana)

'Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

do Brasil que trabalha, e

que é um só,· firme e ro

busto, na marcha pare um

amanhã grandioso. Foca
lisa esse movimento em

torno de uma festa que
noutros tempos era ape
nas uma data de apreen
sões e de animosidade, a

solidez da frente Interna

brasileira, onde se traba

lha, com o sentimento

coletivo das responsebili
dades que pesam sobre a

atual geração de conduzir

a Patria a melhores dlas,
com firmeza e dedicação,
por entre os perigos e as

dificuldades destes tem

pos asperos identificada

que esta a Nação com o

I ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Consêrtos de Radio em geral

Rua CORONEL PROCOPIO GOMEE N. 8ã6

.............................................................................................t.................••••••••••••

::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Escr itorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Re,;idencia: Benjamim Constant, 136 - Tel 12
...........................................................................................................................

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AdQlf' Herrn. SchnItze

FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL

Do maís simples ao mais fino acabllmento

Rua Rio Branco, - 964 .1 araguá

HEMORROIDAS I

E VARIZES
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um remédio

de componente vegetais. que permite fazer um

tratamento com ótimos resultados das hemor

roidas e vorLes HEMO - VIRTaS é o nome

dêsse remédio que, para hemorroidas internas

e VARIZES, aeve ser tomado na dose de três

colheres de chá por dia. Para as hemorroidas

externas, use-se o H E MO·
.

VI);! T J�, pomada. Comecehoje
mesmo e lero com atenção o tro

!amemo na bula. Não encontran
do na sua farmácia. peça-o ao

Depositario: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRO). S. Paul '

1IIIlIP1�.....-E_

,.
1 1 ..

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

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

I Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

L Alameda Ri') Branco - Oaixa Postal, 47
Contra ne. de Cabeça TI!rminól· termina a dôr

___�

-I I
..........................................

'�
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AVANÇO NA BIRMANIA Minislerió
Soldados nor

# te - am e ri ca n os

que avançam na

Birmania desem

pacotam apetre-
chos lançados Considerando que, entre
em paraquedas. as mais sadias manlfesra-
o emprego de çôes da inteligência, a

aviõea de trans- musíca e a poesia são

porte e planado- 'das que melhor exprimem
res permitiu ás o sentimento humano.

Considerando que, na

forças atacantes tradição secular dos po-
estabelecer pode- vos, os hinos e as cari
rosas bases de I ções vivem como fonte

operação na re- pe!'ene de. patrioti�mo,
taguarda das Ii- alem de servir de estímu-

. lo e emprestar uma ex-
nhas Japonesas pressão subjetiva ao tra-
rieste setor de balho material:

guerra. (Foto da Considerando, finalmen
Inter' Americana) te, a necessidade do Tra

balhador Brasileiro pos-
suir canção própria, que

............................................................ interprete seu � relevante
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: papel na ciV i lização con-

reporänea.
Resolve:

1.-Fica aberto, pelo
prazo de trinta dias, a

f a r m a· c Ii a N'o v a partir da publicação des-
ta portaria no Diario Ofi-
clal, um concurso. pera

de ROBERTO M. HORST escolha da letra e música
da "Canção' do Trabalha
dor Brasileiro"
2.-0 auror da músi

ca se apresentará iunre
mente com o da letra,
uma só proposta;

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4 5.-A "canção do Tra
............................................................ balhador Brasileiro" deve
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O Preceíto do Dia adaptar-se a execução por
orquestra, banda, solo

A sífilis é uma doença instrumental orfeão, con-

que se transmite com e- junto coral e solo vocal;
norme facilidade, Um. únl- 4.-0s trabalhos, que
co sifilitico pode passar deverão ser inéditos, se

seu mal a muitas pessoas
sãs. SNES.

.

Edital
IMPOSTO

TERRITORIAL

De ordem do Snr, Co
letor, torno pu blico que
no decorrer do presente
mez de Maio, procede-se
nesta Coletoria, .

a arre

cadação do imposto aci
ma, relativo ao primou o

semestre do exercício em

curso.

Os que deixarem di

pagar no praso marca

do, poderão satisfazel-o
no proximo mez de Ju
nho com a multa de 20'/.;
findo o qual' serão ex

traidos as respetivas cer

tidões de dividas para
ter logàr a cobrança
executiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul, 2 de
Maio de 1944.

HELEODOHO BORGES
Escrivão

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

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

habilitarem para casar-se:

EDITAL'N. 1558

Juliano ôtlnghen e The
rese ôchmirr.
Ele, brasileiro, solteiro.

industríal, nasceu neste
distrito em doze de [anel
ro de mil novecenros e

treze, demiciliado e resl
dente nesta cidade, sendo
filho legitimo de Francis
co ôtinghen e de [ulie
Mathedi ôtinghen,
Ela, brasileira, solteira;

domestica) nasceu em es

te distrito em quinze de
outubro de mil novecen

tos e vinte e um. domici
liada e resldenre neste
distrito em Estrada Iara
guá, sendo filha legitima
de Arnoldo ôchmitr e de
Otllia Prim ôchgiüt,

Iaraguä do Sul
.

29-4-44

EDITAL N. 1359-
liade e residente neste
distrito em Iaragué Es
querdo, sendo filha legiti
ma de Augusto ôtírrghen
e de Angele Bardirn
ôtinghen.

Bernardo Rickert e Ana
Lux.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nasceu em lere
gué do Sul em nove de
abril de mil novecenros e

vinte e quatro, domicilia
do e residente neste dis
trito em Tifa dos Martins,
sendo filho legitimo de
Leonardo Rickert e de João Justino de Pinho
Ana K. Rickert. 'e Maria Otilla Lopes.
Ela, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,

·Iavradora nasceu em Ja- lavrador, nasceu em Iara
ragué do Sul em dezese- guä do Sul em vinte e

te de março de mil no- tres de dezembro de mil
vecenros e vinte,

.

dornici- novecentos e dezenove,
Iíada e residente neste 'domiciliado e residente
distrito em Estrada Ha- neste distrito em Iaragué
pocú,� sendo filha legitima Esquerdo, sendo filho le
de Alberto Lux e de Ma- gilimo de Justino José de
ria B. Lux. Pinho e de Maria José

Iaraguä do Sul Farias de Pinho.

5-5-44, Ela, brasllera. solteira,
.

. lavradora, nasceu em Gua.
EDITAL No. 1540 rammn, municipio de

Joinville em vinte e seis
Giovanni Manfrini e Iu- de dezembro de mil. no

dith ôtínghen.

EDITAL N°. 1541

vecenros e vinte e sete,
domiciliada e residente
neste distrito em Iaragué
Esquerdo, sendo filha Ii
gitima de Antonio Lopes
e de Orilla Bublitz Lopes

Ieregué do Sul
4 - 5 - 44

Ele, brasileiro, solteiro
lavrador, nasceu em Im
datal em cartorze de agos
to de mil novecentos e

dezoito, domiciliado e re

sidente neste distrito em

jaraguéÍ Esquerdo, sendo
filho legitimo de José E para que chegue ao conhe

Manfrini e de Brigitta cimento de todosmandei passar o

Manfrini. presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde

Ela, brasileira, solteira, será afixado durante 15 dias.
lavradora, nasceu em Ja- Si alguem souber de algum
raguá do Sul em vinte e i!llpedim�nto, acuse-o para os

sete de julho de mil no-
fInS legaIS.

vecentos e vinte, domici- ARTUR,MÜLLER, ,Oficial

Oure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

do Trabalho
•

Institue concurso para escolha
da "Cancão do Trabalhador

,

Brasileiro"
rão apresentados em en

velopes lacrados, sob a

assinatura de pseudôni
mos que tambem consta
rão da parre externa do
envelope.
Em outros envelopes

lacrados, tendo por fóra
os correspondentes pseu
dônimos, constaram os

verdadeiros nomes dos
aurores da musíce e da
letra;

dora do concurso, com

posta de cinco membros,
será nomeada pelo Minis
tro do Trabalho, Indústria
e Comércio no dia ime
diato ao encerramento do
concurso e terá o prazo
de dez dies pera decisão;
7.-Será concedido o

prêmio conjunto de Cr$
4.00000 (quatro mil cru

zeiros) aos aurores da
letra e musíca classifica
da em primeiro lugar, que
perderão em favor de Re
creação Operária, os res

pectivos direitos autorais.
Aos aurores da Canção
classificada em segundo
lugar será concedido o

prêmio de Cr$ 1.000,00
(mil cruzeeiros).

-

5.-0s envelopes a que
se referem o item anterior
deverão ser encaminha
dos a Secretária do Ser
viço de Recreação Operá
ria, no oitavo andar do
Palaclo do Trabalho.
6.-A comissão julga-

o pEITORAL D,==============:!II[IlIJ.
DE A�GICO

O abaixo assígnado,
conselheiro municipal e,
capitão da Guarda Na
cional: ertesta que tem si
do usado pelas suas filhas •

o PEITORAL DE ANGI
CO PELOTENSE prepa
rado pelo habil e conhe
cido pharrnaceurlco dr.
Domingos da Silva Pinto
obtendo sempre rapide a

proveitamento em casos

de tosses, constipações e

outras enfermidades seme
lhantes.
E por ser verdade passo
o presente, que assino com

o maior prazer. Pelotas
Felicissimo Manoel A

marante.
Confirmo estes attesta

dos. Dr. E. L. Ferreira
de Araujo.
(Firma reconhecida)
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 farna do PEITORAL
--------\ DE ANGICO PELOTEN
N as suas compras

. SE acentua-se nos prorn
tos e radlcaes curativos

obsequio pedir operades na humanidade

Café Mahnke a todos os momentos. At.
testo que tenho usado não
só pare mim, como tarn
bem pera as pessoas de
minha familia, o podero
so__ PEITORAL DE AN
GICO PELOTEI\ISE pre
parado pelo habil phar
rnaceutlco sr. dr. Dornin

[araguä do Sul gos da Silva Pinto, con-

4-5-44 tra constipações, bronchi
tes, etc. do que tenho ti
rado sempre otlmos re

sultados. E por ser ver

dade firmo o presente e

assigno.-Pelotas.
Ieronvmo Cardoso Fernandes

o ANJO PROTETUR DE .'::-EUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vermifugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. I, 2, , e 4

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

remédios

COIPrre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o St'U tilhinho.

E um produto .dos Laboratorios Minancora

- ]OINVILLE

Fabrica de : Moveis Estofados
"CRUZEIRO"

Procure transformar �m�.:1i!l� seu lar num maravilhoso
e elegante mundo, cheio � �� � de' encantos, beleza e

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

dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosínhas, etc., da

Fabrica de Móveis CRUZEIRO,
fabricados em Iaragué do Sul

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

FONE45

�wmWl�����Wl��-���
Poslo RUBINI· Lida. �,

OfICI'NA fORO AUTORIZADA R. ·Mal. Deodoro, 158
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias.

Carvão e Lenha para.Gasogênio
Si V. S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

� que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, �
� e elétromecânica �
�Wl.������������

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGUF=lL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



As atividades produtoras nostempcs que correm devem subordinar-se
aos Interesses da coletividade e não � preocupações ebeolventes de
lucros, á voracidade de Intermedíorios e parasitas, tanto do capital
como -do trabalho. Impoem-se por conseguinte fazer reverter á
comunidade os proventos derivados da círcunstcmcicr. da emergencia, aplicando-'se no

desenvolvimento da produção para o consumo geral que eleva o nivel das massas e

lhes permite usufruir os bens da civilização. - Geiulio Vargas -

Formado pela Faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

A 1. de Maio festejou
seu aniversario o snr.

Giardini Lenzi professor
em Retorcida.
-- A 3 o snr. Erico

Bruhns comerciante es

tabelecido nesta cidade.
A 5 comemorou

mais um natalício o snr.

Hains Marquardt índus
trial, e o menino Getulio
filhinho do snr Oscar de
Oliveira.

- A 6 o snr. Natalio
Andreara.

- Segunda-feira com

pletará seu 5°. natalicio
a interessante menina
Zelia Maria filhinha do
snr. Alfredo Moser con

tador da Prefeitura Mu-

I
nicipal.

c o R R IE I O O O p O y O
ANO XXV - JARAGUÁ DO SUL SABADO, 6 DE MAIO DE 1944 STA. CATARINA

3 de maio' Tte, '�r�on Platt
.

Os . Grupos escolares .

Em VIsita a sua famI:
do municipio festejaram lIa acha-sé e.m Jarag�t
condignamente a data o �n_r. Tte. Orlon A. Pia.,
da descoberta do Brasil, o!IClal da F?rça, PolI
com programas que bas- cíal, que aqui exerceu

tantes aplausos obtive- o cl;lrgo de D�l�gado Es-
ram dos assistentes. pecml de PolICIa.

No G. E. Abdon Batís- O P
-

lt d D'
ta, o Dr. Priamo do A- receio O ia

maral e Silva fez ínte- 'Nitologia, Vênus é a

ressante e .patríotíca deusa do amor, Dai a pa

palestra sobre a data lavra "venérea", para qua

festejada. ,

lifiear algumas das doen-

Gratos pelo convite ças que se relacionam

com que fomos dístín- com o sexo. São cinco

guidos. as dcenças venéreas sífi
lis,' olenorragia, cancro

venereo, granuloma vene

rce e doença de Nicolas
Favre. SNES.

Caixa Postal, 19 FUN D A. D O EM 1919 Telefone N. 39
------------------------------------------------------------------------------------

Aniversario de Governo
do D N R o Governo da Repu

r. ereu amos blica baixou longo de,
I creto regulando a ven-

econt. da la. pagina) I atitude em face do mun- ciência civica e pela da de "obrigações de
sa destinação continen- do civilizado, porque ela sua fé. guerra".
tal, seriam determinan- é a expressão ínequí- A apóstrofe indignada Por esse decreto, a C t
tes irresistiveis da nossa voca da sua vontade so- do grandeRui: "a ínílu- partir de 1. de Maio, ces-I �SarTlel1 OS
atitude internacional. berana e livre. ência germânica em sou a obrigação de ins- HOle tera lugar o �a-
Os sacrifícios e dííí- Os soldados do Brasil Santa Catarina é maís cri�ão ,_comp?-lsoria de same_nto da. senho_rIta

culdades materiais que vão -partir para o desem- estrondoso, o mais es- obrigações, as pessoas Onelía Gaya dileta filha - Tambem o casal

ela nos carreou são a penho da missão que a candaloso dos fatos con- físicas com renda anual do snr. José Gaya e Leopoldo Xavier e Meri

valorízação política e a dignidade nacional lhes tra os quaís uma nacío- inferior a 60.000 cruzei- dona Adelia Gaya, com HafermanXavier registou
dignificação moral da confiou. Podem levar a nalidade coneiente de si ros. o snr. Cherubin Heleias o nascimento de uma

nacionalidade. certeza de que com êles mesma, tem o dever de Schwartz comerciario filhinha que tomou o

Impende-nos, portanto, estará Santa Catarina se revoltar", já não po- Foi decretado a ins- residente em Curitiba e nome de Mariléia.

a todos que responde- pelos seus homens, pela de ser e não mais será crição de impostos pa- filho de nosso colega do _' Com o nacimento

mos por uma parcela do sua juventude, pelas su- repitida por brasileiros. ra a importação de cí- «Jornal de Jonville»
I de seu oitavo íílho-ho

poder público, trazer as mães, pela sua con- A nação, nós o jura- mento e augmentados os snr. Carlos Schwartz e mem foi enriquecido a 3

sempre alertado o espí-
'

I mos, plenamente segu- sobre o vidro liso. dona Aurora Schwartz. do corrente 'o lar feliz

rito dos nossos concí- . ros das realizações edu- Ao joven par apresen- do nosso a�igo e leítor

dadãos para o dever de

n. d
cacionais do regime ins- Para o abastecimento ta��s nossos votos de Snr. Augusto Tomelin e

prestigiar cada vez com O I O ii O titucional de 10 de No- de São Paulo, chegaram Ielicídade. sua Exma. esposa, resi- ,

mais calorosa solidarie- vembro, e sob a garan- ao porto de Santos
Bebes'.

dentes em Itapocusinho.
dade o esforço de guer-

' tia dessas gerações que 400.000 sacas de assucar. - Também o casal

ra do Govêrno da Repú- Á 22 de Abril ulti- começam de viver a ãn- O lar do casal Oswal- Oscar e Alzira N. Nagel
blica, não distraindo ou rno, contrataram ca- sia da grandeza da Pá- A Empresa Força e do _ Francisca Buch, residente em Francisco
desviando para agitações sarnento a senhorita tria imortal. Luz Sunta Catarina S. A., teve a Ielícídade de ver de Paula foi enriqueci-
estéreis de simulado sen- com séde em Blumenau, nascer mais uma ínteres- do com mais um erdeiro.

tido democrático ou pa-
Cristina Planinscheck, foi dada concessão pa- sante filhinha. Parabens.

ra explosões de malque- filha de D. Barbara O Preceito do Dia ra o aproveitamento pro-

renças ou ambições po- e António Planins- ,gressivo da energia hi-

�ti���ida�t���a�rea�Wei� �����ocO�ri�a, j ��?h� qU� :�fi:;�n;m��a c��en�� ���l!��o�oJo s�n��, g:� ,1;,1: CLlDR: °SoÄ öVA,°LLA;:
E

AMIN
DO

ros, que a Nação, nesta J norme facilidade. Um úni- Catléias, do Viaduto, da

hora, quer inteira e en-
de l). oana e Este- lfiliti d' Cal' a d' 'A

-

d T':" \

co SI I I ICO po e passar x gua, e o 1- i, CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

tusiàsticamente devota- fano Finta,' residen seu mal a muitas pessoas gre, no Rio ltajaí-Açú, ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

dos ao prestigio da sua tes em Garíbaldi. sãs. SNES.' entre os municipios de 11 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEr. WEIS

Ibirama e Rio do Sul. .

11 • .Joinville -

Do Brasil

A.,h/ersarios Acidente

�r Clinico de OI�os, Ouui�os, naril, fioroonto
Dr. Artninio Tavares

Professor Cotedrcíko de Biologia do Instiltuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno, por concurso. da Assistencia Pública do Ria de Janeiro

N as suas compras
obsequio pedir
Café Mahnke

Na noite de ante-hon
tem no alro do Rio Cer
ro, incendiou-se um ca

minhão da Iírma
'

Trans
portadora Ltda., que
transportava carga de
Brusqué a Jaraguá do
Sul.
Os prejuizos foram to

tais, tanto na carga co

mo no veiculo.
.

Tambem o motorista
sr. Reinaldo Soares teve ���_��",,,,,,�_��_§l��l!fi�
queimaduras leves.

D AI B Ih
. . f. varo ata a - MÉDICO

Prefeito M uni- CIRURGIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORASS E
{

cipal C:BIANÇAS, DO�NÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Dr.. Wal�emiro Mazurec�e·n
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-e1etrico - Electro-cauterizaçäo

. Raios Intra-vermelhos' e azuis.

•

.

'BLENORRAGIA e males das
VIAS URINÁRIAS, RINS E BEXIGA

Fiquei logo bom .. _

c4?�Um tratamento poderoso das moléstias das vias uriná-

n�;�'rias (ambos os sexos) e das doencas dos Rins e Bexiga, "

é realizado eficazmente pelo OXYL, que por meio de � , l'\_
sais extremamente solúveis age diretamente na uretra. "

�'Não ofende o estômago, auxilia a extincão dos corri- /,

mentos agudos ou crônices em ambos os sexos, evitan-
do todas as consequências, como dores nas pernas, tor-
nozelos inchados, perda do vigor, rE umatismo,pontadas,
tonteiras, olhos empapuçados, incontinência na urina, acidês, ardência, per
turbaçôes na bexiga.' Não encontrando nas Farmácias e Drogarias. escreva
ao Depositário, Caixa Postall874- São'Paulo. MODO DE USAR NA BULA

QUATRO DRÁGEAS AO DIA

De sua viagem a ca

pital, onde para repre
sentar o municipio nas

homenagens que ali fo
rem prestadas ao' Snr.
Dr. Nereu Ramos, voltou
o Snr. Tte. Leonidas
H e rb st er, ' operoso
Prefeito Municipal.

Indute-termia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "S�o José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
�§121>_!��_��l!fi__�_j;�!hjjll;;l>__�88

..........................................................ml ..

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada) S�ßÃ��'RGfi1?
• •

ESPECIALIDADE

,�\\�O VIRCI:>
.J ....-G'�OA �ç�
(� WETZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Espectclldude"

LAVANDO·SE COM O SABÃO

EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO.
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