
Unidos vão levar à pra
tica os temiveis "bom
bardeios do pendulo", ís
to é, de ida e volta, Le
vantando vôo de bases
italianas atravessam os

Balcans, atacam as po
sicões alemãs na Hun-

TELEfONE N0, 39 grta e Rumania e vão
descer em territorio so

N. 1 230 vietico. Aí, em moder
nissimas bases dotados
de todos os apetrechos,

DOS
.

QUATRO
se reabastecem e retor-.

nam ao ponto de parti-,

..
da, levando nova carga
de bombas para despejar

CANTOS 'sobre
o inimigo. Acredi-

ta-se que tão pronto os

I
aliados hajam concluido
seus campos de aviação
na Franca os bombar-

DA EUROPA deios de ida e volta se-
-

,

.
-

rão realizados, tambem,
- por Jack Peerl - da França para a Russia

e vice-versa. A impor
brecha na fortaleza eu- tancia deste aconteci
ropéia. mento não precisa ser

Do outro lado, da Eu- assinalada. Aíóra o sen

ropa os alemães mor- tido politico que ence!
dem novamente o pó da ra, co�? demons.traç.ao
derrôta às mãos dos do espírito de solidarie
russos. Sobre eles desce dade que hoje une os

o espetro da vingança alia�os, �e.m uma imp?r
sovietica que não per- tancía �mhtar excepcio
doará jamais das bruta- nal, pois coloca ao al
lidades infligidas à po- cance das "Fortalezas
pulação civil da Rússia. Voadoras" e dos "Libe
Um 'dos feitos mais síg- rators" todos os pontos
nificativos 'da luta na do territorio alemão dei
frente Oriental foi, sem xando expostos aos seus

duvida.' a entrada em devastadores ataques as

operaç'ões dos aparelhos in.dustrias d.e guerra que
norte-americanos com HItler nnagínára c�locar
base na Russia. Agora a salvo no coraçao da
os pilotos dos Estados Europa.

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

JARAGUÁ DO �UL Sabado, lOde Julho de 1944 Sta. Catarina

Washington - (Serviço {Ião, dos herois que de
Especial da Inter-Ameri- ram a vida pela liberta
cana) - Os alemães estão ção da Europa. As des
sendo atacados agora crições que chegam da
em duas frentes terres- frente de batalha, per
tres principais. Recuam mitem ajuizar o que foi

I em uma terceira, a da a épica façanha. Os ale
Italia, e não sabem si mães, quando afirmavam

I ficarão livres de desem- que haviam levantado à
barque nas demais: sul orja maritima uma torta-
da França, costas da leza como jamais o mun

Holanda, Ida Dinamarca,' do vira outra igual, não
da Noruega. kEnquanto mentiam. Apenas erra

isso os [aviões aliados, .vam ao imaginar que as

operando de uma cente- muralhas de concreto e

na de bases poderosas, as bocas de fogo Ios
cruzam os ceus da Eu- sem capazes de ímpe
ropa atacando incessan- dir' o desembarque alia
temente os objetivos mi do. Houve cenas de he
litares nazistas no Reich roismo sem par no de-,

.

e fnos paises ocupados. sembarque, aSSIm como
A Fortaleza Nazista, que episodios de brutalidade
os alemães se jactavam jamais imaginada. Em

A I t 'i'
-

di, d de sér inexpugnavel, diversos locais, os ame
.

� n ensllcaçao a que e menor o que a
mostra hoje não ter tan- ricanos, ingleses e ca-

V'd M ,.

1
do Estado de Minas Ge-,

I a unlclpa rais. A França inteira é ta resisdencia quanto nadenses :desembarca-
do tamanho do Estado desejariam os germani- ram debaixo �o. f?go

- Mario Pinto :Serva -

da Baía. E si objetarem coso Os primeiros desem conce�t],"a?o do. mnmgo.(Exclusividade do CEC.
que o clima nos é des- barques anglo-americano As primeiras Iílas tom-

para o C. P) favoravel, respondere- canadenses na França baram e sobre elas a-
O Brasil póde vir a

mos que em zona de progridem, de maneira' vançaram os seus ca
ser não apenas uma clima europeo temos os satisfatoria e no outro maradas ao encontro do
grande potencia mas um tres Estados do Rio Gran- extremo da fortaleza as inimigo que enfrentaram
conjunto de grande po- de do Sul, Santa Catari- paredes da frente finlan- e dominaram finalmente.
tencias. Em primeiro 10-

na e Paraná, para não desa cedem espetacular- -Em outros locais, os a
gar porque, temos um falar de São Paulo. Ora .mente ante o irresisti- lemães deixaram que os
territorio do tamanho da si a Inglaterra póde e- vel a�a�ço soviético. aliados desembaroassem

-

Europa inteiro, em cujo xercer o seu poder for- O notíeíarío sobre a para depois, então, ex
continente encontramos midavel sobre o mundo invasão das costas da plodir os campos mina-
a Inglaterra, a França, a inteiro pela capacidade Normandia continua em- dos e enviar pelos ares

De acordo com infor-I '. .Italia, a Alemanha e a dos seus habitantes, é polgando a [atenção do os aliados. De nada va-
mações procedentes da das energicas medlda.sRussia e outras Iormída- visto que podemos imi- mundo. O feito magnifi- leram, no entanto, est�s Inglaterra, durante a ul- adoptada�· p.elas autoríveis nações .. A Inglater- tar o exemplo britanico, co das armas aliadas recursos extremos pois tima semana em que dades brítanícas, um sem

�a, 9ue domma o mundo imitando o seu. trabalho, está para sempre inseri- para um f�rido ou. um maís . ativos estiveram numero desses. «r?�ots»mte�ro .. tem apen�s �I?
I
o seu estudo, o vigor fi- to na historia da líber- morto surgiam, de ime-

os aviões sem-piloto da �stá. sendo mutIhsa�oterrítorío de 131 mil qUl- sico e o seu bom senso. dade e os posteros se diato, dez v�v?s. prontos Alemanha, os (corpos es- ímedíatamente ao sarr
lome�r?s q�ad�ados, 1St? Com o auxilio integral hão de recordar, com a atacar o mmugo sem

pecialisados em recolher d�s .

suas bases, exploé, uI? terrítorío que e das Municipalidades Bra- funda emolção e grati- contemplação. Foi a bra-
metaísepara o aproveita- dmdo no ar sobre o ca-

quasi a �etade do Esta- sileíras, empenha-se na v;ura e o espirito de sa-
mento "de guerra, encon- �al. da Manc1?-a. Tudodo de Sao Paulo que extinção do analfabetis-. crificio destes soberbos
traram os restos de 400 indica q�e muito �revetem apenas 247.000 qui- mo, o Brasil será no :potencIa, mas um con- soldados que decidiu da

'1 t os alemaes relegarao aolometros. A Ale�an�a mundo não apenas uma J�nto de grandes poten- sorte da invasão e tor- �vI�es S��-PI o o

te qr�e esquecimento essa novatem uma area territorial I eras. nou possivel a primeira, aviam cal o em r -

arma com que preten-.

nos completamente bal-
diaín anular a invasão,--------------------------.-------------.---------------------------�------------------�--- dios. Esses dados reve-

lam de maneira interes- em vista da insuficien-

sante a eficiencia da cia de recursos para sua

«arma secreta» nazista. construção e da ínutílí
Considerando-se o alto dade dos seus efettos.

custo desses novos pro
Estes solda jeteis alemães, e a sua

absoluta falta de preci- ---------dos alemães Io- são para atingir o alvo,
é facil atentar-se para a

debacle que eles signifi
cam no custeio alemão
de guerra. Por outro
lado, em consequencia

ANO XXVI

Linguagem Conselheira,
As disposições postas' em vigor pela Co

missão Estadual de Abastecimento, no sentido
de acautelar, tanto quanto possível, o bem es
tar das populações catarinenses, provocaram
verdadeiro alarme no seio das classes produ
toras de generos indispensáveis, durante o de
correr da semana.

Sem uma visão de conjunto das necessí
dades gerais, olhando unilateralmente os pro
blemas de economia, procura-se atacar os

que "encarando o caso sem hesitações e sem

considerações de outra especie que não as de
fidelidade á defesa do interesse publico", vem
se desvelando ao serviço da gente e da terra
barriga-verdes.

Sem embargo da oposição que pode aca

retar; os responsaveis pela situação proseguem
em seu trabalho patriotico, fruto de um en

tranhado amor á patria, e de uma exata com

preensão do dever a cumprir.
Feliz, sob todos os aspectos, foi a resp.os

ta serena, dada em conselheira linguagem/pe
lo Diario Oficial de terça feira ultima, ás cri
ticas insensatas que se levantaram contra as
medidas que visam minorar as necessidades
coletivas, nesta hora de inevitáveis sacrifí
cios e renúncias.

M. T.

Prisioneiros

400 Aviões
sem-piloto
inutilisados

dianum -

� C E c-

em Italia

ra m feitos pri
sioneiros pelas
tropas que o

peram na Ha

lia, ocupando
postos de des Calçados a Cr$40,OO
taque na van-I A coordenação da Mo
guarda doe e- bilisação Economica eca

xercitos liber- ba de assinar o convenio
tadores. Na Io- com os fabricantes de
to veem-se Rol. calçados e corti�ores. Dor

d d
' parta de jaragua do Suld� os O exer,

assinou o convenio o in-
CItO Irances. e- dustriai Arnoldo Leonar
quipados pelos do ôchmlrr.
Estados . Uni- O convenio estabelece
dos o preço do couro e tipo

.

do calçado popular, que
(Foto da In será em cores preta, mar

ter. Americana) ron e ha�ana, sendo o

seu custo fixado em Cr$
40,00.

Falecimento
Em joinviJIe, onde resi

dia, faleceu na semana

passada dona Mina
Marquardt, viuva. de Hen
rique Marquardt, que por
muitos anos residiu em

[aragué. Entre seus nu

rnerosos filhos constam
Walter Marquardt, comer

ciante em Garibaldí, Ro
berto Marquardt, dentlara
nesta cidade, Oswaldo
Marquardt, lndustrial nes

ta cidade, Erico Marquardt,
Industrlal á Estrada Ira
pocú, Arno Marquardt, den
tista residente em Santos
e Alfredo Marquardt, in
dustrlal em joinville.
A enlutada familia a

presentamos nossos pesa
meso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 1944
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Posto RUBINI

'

Lida. "

OfiCINA fORO AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158

'" Si V_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
Não comprem' MALHAS, MEIAS PYJA-. Oll automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

• MAS, CUECAS, L�UÇAS � que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, f:ilE B R I N QUE DOS � e elétromecânica �
sem primeiro verificar os preços destes �fi6{������������

artigos na casa

EricORUA�!��'��RDAN lNOr!!Uá �O Sul
CASA BYLAAROT

O Paraiso das SEDAS e

- TEOIDOS FINOS -

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca de .Iaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc

Faz Saber aos que o presente edital de leilão,
com o prazo de dez (10) dias virem ou dele co
nhecimento tiverem, que findo esse prazo, ha de
SBr arrematado por quem mais der e maior lance
oferecer, no próximo dia- 12 de julho vindouro, as

11 horas, o bem' penhorado a Tomaz de Gois, na

ação executiva fiscal qU€\ lhe move a Fazenda Mu
nicipal, a saber:

Um terreno sito nesta comarca, com as se

guintes confrontações: frente, com um picadão e

terras de Carlos Utpadel, fundos com terras de Au
gusto Behling e as de Marcos Rosa, com a' area
ale 15.000 metros quadrados, que foi avaliado em

cr$ 800.00.
Cujo hem constante do auto de avaliação e

editais de folhas dos autos da referida ação exe-I��������������������������������cutiva, será levado em publico leilão de venda e

arrematação em hasta publica, para pagamento Fabrica de Moveis Esto'f'ados
dos impostos devidos á Fazenda Municipal. Assim
sera o referido bem arrematado por quem mais "CRUZE IRO"
der e maior lance oferecer, no dia, hora e lugar
acima mencionados. podendo o mesmo ser exami· Procure rransformar �m��� seu lar num maravilhoso
nado por quem interesso tiver, no lugar Morro do e elegante mundo, cheio � �� � de encantos, beleza e

Jaraguá, onde se acha localisado dito bem E pa- elegância, usando os ti � maravilhosos e modernos
ra que chegue a noticia ao conhecimento de todos, mobiliários estofados, tapeçarias, decorações,
se passou o presente edital que será afixado no dormitórios completos, salas de jantar, cópas e cosinhas, erc., da
lugar de costume ás portas do Forum, e publica Fabrica de Móveis CRUZEIRO,do pelo jornal 'Correio do Povo". que se edita
nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Ja- fabricados em Jaraguá do Sul

raguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de Ju-
nho de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) A.ry
Pereira Oliveira - Juiz de Direito - Está conforme
Q original, do que dou fé

Jaraguá do Sul, 28 de Junho de

194412xl .

O EKriv�- NEY FRANCO ==������������������������������������������

Banco IndlJstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.laraguã· do Sul
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 AGEN.CIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Marra, Perdizes, Rio do
Peixe. São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-A.GENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
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 CíCQRRENTES OS SEGUlt-ITES I UROS

A disposição sem aviso, com retiradas livres para
quaisquer importancias '20/0

Com aviso previo (retiradas diarias até
. 1.bOO,00)

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

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

4 %

5 o/ô
6 %

�

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

Deposite as suas economias no

UNCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H9 R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 ..

Sabados: Das 9 ás 11,00

li CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO 11

li DR. SADALLA AMIN
::

H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

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

II - .loinville -

Edital de Leilão

Ervin Becker e Holdí-
na Fritsch. .

Ele, solteiro, serralheiro,
domiciliado e residente

_ neste distrito, com vinte e

quatro anos de idade, nas
cido em Brusque, neste
Estado em cinco de ju
nho de mll novecenros e

vinte, filho legttlrno de
OUo Becker e Rosina ßec
ker, domiciliados e resí
dentes neste distrito. Ela,
solteira, de profissão do
mestica, domiciliada e re

sidente neste distrito, com
vinte e um anos de ida-

,C�S� Hotool'O lOhl'laS
de, nascida em Jaraguá

u u U U do Sul, neste Estado, em

rres de maio de mil no-
- Sempre Novidades -

vecenros e vinte e rres,
filha legitima de Rodolfo

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Fritsch e Leonide Hort'
Frirsch, domiciliados e re

sidentes neste distrito.

.Apresentaram C� doeu
rnentos exigidos pela lei.
Si alguem souber, de al- _

de ROBERTO 1\1. HORST gum impedimento oponha.
o o na forma da lei

a que dispõe de maior Lavro o presente para
sortimento na pr-aça e ofe- ser afixado no Iogar do

rece seus artigos á costume.

preços vantajosos. WALDEMAR LUZ

Eisenhower Inspeciona
O General Ei·

senhower, coman
dante supremo
das forças que
atuam n a liber

tação da Euro

pa Ocidental, ins
peceionando ,

um

soldado da In

fantaria norte-a
mericana em

qualquer parte
da Inglaterr-a. A

foto foi tr ansmi
tida por Radio
de Londres.

(Foto d a In ter
Amér-ica na).

2a. pagína------------------�

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenhç:t para Gasogênio

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo- Civil do
Distrito de Corupá Muní
cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

EDITAL N. 766

Roupas feitas, chapéos,
gravatas, sedas, case

miras etc. etc.

Guilherme Fossile e

Paula seu
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte e

oito anos de idade, nas

cido neste distrito em

vinte e. tres de
.

junho de
mil novecentos e quinze.
filho legitimo de Carlos
Fossile e Maria Piermann
Fossile, domiciliados e

residentes neste distrito.
Ela, solteira, de profissão
domesticá, domiciliada e

residente neste distrito,
com dezenove' anos de
ídade.nascida neste dis
trito em vinte e oito de
julho de mil novecentos e

vinte e Ires, filha legiti
ma de Augusto ôell e Ma
ria Toni Seil, domicilia
dos e residentes rieste
distrito.

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

C A S A BY'LAARHr

Corupé, 1'9-6-1944

EDITAL N 767

Cure seus males e' poupe
seu born dinheiro com-

PADRÕES EXCLUSIVOS .: ESTAMPARIA w:O-
pra n do na

DERNA E VAR IttD10SSS��ApREi�rS L I SAS DE

II fa rm a c i a . N o va

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

::::.:}�
..".''':':':';'� :.:.�

..�::::

............................................................
/O ••••••••••••••••••••••••••••••

�� - .

Corupá, 22-tH 944

EscrivãoRua Mal. Deodoro, 30 • JßRßGUA

fR'"""Q ,•• " 'lIf l""'-''''C>r:'�--Jk t tit� li ,�ei i� iii· i,; 1- .ri
É .. UMA DOFNÇA ""AvisSIMA
MU!TO "ERIGOSA "ARA A FA
MíLIA E PARA A. RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIA" NO TRATA
MENTO DÊSSE "RANDE !FLAGELO

u •• o

FERRAR][,&

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

A SíFILIS SE A"RESENTA SOB

INÚMERA. P'ORMAS. TAIS COMO:

"EUMATISMO
ESCR6FULAII
ES,.'NHAa

FISTULAII

ÚLCIl_

ECZEMU

FE"'DAa

DA"T"O.

MANCHA.

Rua Marechal Deodoro dá Fonseca, 183

JARAGuA
::::'"1 ••••••• � •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ff::::

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

FONE 45

•

.. ELIXIR DE NOGUEtRA"
CONHECIDO HÁ 15 ANOS

VENDE-SE EM TODA ""RTE.

Grandioso sortimento
de Albuns para Fotogra
fias acaba de receber
Tipografia Avenida.
Avenida Getulio 'Var

gas, 350.
----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rodoviaria

IVIELH'ORES
circulodeamizades dado

FCporl0l".o seu espírito afavel e a- L.J 1:.1
migo de todos.

REBANHO5 S�!e�:c�:,?o' �=��:s�� la�o!��aj��or���a!!�
jogaram, domingo ultimo, que á gígantesca e

«Daimprensa carioca» em locais servidos pela neste distrito, os quadros bonita Taça denomi
As autoridades do Mi- viação aérea, e para aí do D. Pedro II e

d
S, D.

nada �«Farmacia Ja-
nistério da Agricultura será remetido o material Acaraí, dessa cida e. I

estão empenhadas pre- da Estação Experimen- Peleja cheia de belos raguá», doada pelo
sentemente em um gran- tal de Deodoro para ser. lances, apitada pelo sr. seu proprietario snr.

de plano de melhoria aplicado sem demora. Salves, juiz da Liga Ioin- José L. Borges, será
dos rebanhos brasileiros. Dessa forma o emprego

villense de Desportos, ter- disputada 0 primeirominou com a vitoria do
utilisando no fllesmo os do processo tomará o I]'ogo no domingo dia
mais modernos preces- carater de trabalho de quadro local pe a conta- -

d 2 1 sendo diz 16 de Julho no carn-
sos conhecidos. A me- rotina, diariamente pra- gern e a , 6-

lhoria dos rebanhos im- ticado em qontos diver- �o de nota, ent�etanto, o po da A. A .. Baepen
portará em imediato au- sos do território brasí-l Jogo . �esenvolvldo . pelo di, sendo o segundo
mento da produção aní- leiro, para beneficiar guardião do clube vísítan-

no campo do Acarai
mal que vai permitir o grande número de cria-I te, defendend� galharda-

e o terceiro depen
Brasil ampliar os esto- dores. A vantagem des- mente. a sua cidadela, sob

dendo de sorteio.
ques de carne e derí- te modernissimo pro- o� apI�usos de toda as-

vados para o .consumo cesso, que o Governo se
sistencia.

nacional, e, ao mesmo empenha em gederali
tempo, elevar as quotas sar é que o mesmo per
de exportação destes mite, em tempo reduzi

produtos tão solicitados, do, obter positivos resul-
, presentemente, nos mer- tados para melhorar os

cados estrangeiros. Nas rebanhos. Cooperando no festival
diversas dependencias (A. N.) em. beneficio do Hospital
do Departamento Nacío- Jesus de Nazare, "que se

nal da Produção Animal, realizará amanhã, neste

encarregadas da execu-

Coluna de distrito, jogarão, amanhã,
ção do programa ínusí- á tarde, no campo do D.
tada, pois os responsa- Pedro II, esse clube com

veis querem utíva-Io Cerupá o S. Independencia S. C.
ainda mais. Assim, na (ex-Bandeirantes), ultime-
Estação Experimental de mente muito melhorado,
Doodoro, núcleo inicial Aniversarios sob a direção do esforça-
dos processos d'e ínse- D. MARIA PFUETZEN- do esportista de nosso

minação artiíroíal no REUTER meio, sr. Alfredo Langer.
país, trabalha-se para

I

Fez anos, ante-honrem Dada a qualidade de

lograr a mais larga a-
a exma. snra. d. Maria arnbos os quadros, que

plícação deste moderno Pfuetzenreuter, esposa do ha dies se veem prepa
processo. Das primeiras sr. Fritz; Pfuetzenreuter, rando para esse embate, ,

experiencias com coe- comerciante nesta vila. é de se esperar que tere-

lhos, passou-sé á, ínse- mos uma tarde esportiva,
minação artificial com CLEMENS FUCHS das rnais movimentadas,
ovinos, equinos e vacuns. Tarnbern ante-honrem, e que essa será uma des
Afóra os centros esperí- festejou seu aniversario brilhantes partes do pro-
mentais de inseminação natalício. o sr. Clzrnens grama organizado pare o,

em funcionamento em Fuchs, um dos diretores festival realizado pela di
vários pontos do terrí- da Empreza de Elerrlcida- retoria daquele hospital,
tório nacional; a que de, deste deste distrito. no qual se salientará, tarn-
apontar, tambem o pre- bem, a peleja QOs velhos
paro de técnicos para a r WERNER WEBER deste distrito e dessa ci-
utilisação do processo Fez anos, sexra-fe ra ul- dade, cuja confiança de
em escala comercial .0- tima, o sr. Werner Weber, vitoria, d : um e outro
portunamente, serão ins- comerciante nesre distrito quadro, esta confiada nas

talados outros centros, onde gosa de um largo "agarradas de classe" de
Saxofone e Bazurca.

Caixa Postal, 19 fUN D A D O EM 1919

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

Telefone N. 39

D� Pedro II X s. Vacine
Independencia s. C.

.seu fil�o

A Comercial Ltda. Porque
Escritório de advogacla, contabilidade, e serviços Comprar cadernos, la-

comerciais em geral pis, penas, canetas, etc.,

Iaragué do Sul - Santa Catarina
.

I na Tipografia Avenida?
Rua Marechal Deodoro n. 136 - Caixa Postal; 19 Porque ésta é a casa

especialista neste ramo e

por isso pode oferecer

vantagens em preços e

qualidade.

A Praça
Levamos ao conhecimento dos nossos presa

dos clientes que transferimos nosso escritório pare
predio n. 156 da Rua Marechal Deodoro [onde.fun
clona a' coletoria federal), no qual o nosso socio sr.

Jorge Thomsen, estará dleriartamenre a disposição
dos que nos honrarem com quaisquer encargos.

'Jarag'uá QO Sul, 1 de Julho de 1944
A COMERCIAL LTDA.

Aviso
\

É proibida a entrada
noturna 'em minha pro
priedade pelo portão, ou I
por qualquer parte que

sele, sem minha autoriza- .

ção.
Não me responsebllí

zando pelo. que possa
acontecer. - Ribeirão Ca
vallo - 'Colorindo;Mathedi.

Advocacia em Geral-Cível, Comercial, Crimi
nal, Inventários, Conrrätos, Defesas Fiscais Cobran
ças, Neturallsações, Defesas e Orientação nfls Leis
Trabalhisres e Sectals.

Escrituração Mercantil - Oontabilidade, Abertu
ra de Escritas e Organisação de ôocíedades, inclu
sive às' Anonimas, Balanços,

.

Peritagens, Informa

ções sobre Processos Fiscais, Imnostos, etc.·
.

Registo de Flrmas-c-Parenres de Registo e Mar
cas de Fabricas no Dep. Industrie e Gomercio.

Imposto Sobre a Renda - - Analises e Requeri-
mentos.

.

Seguros - Incendio, Transportes. Acidentes de
Trabalho, Acidentes Pessoais, Processos perante a

Agencia Especial d.e Defesa Economica.
Assistencill Judiciaria a cargo do advogado

Dr. Paulo Medeiros.
Guarda-Livros-Rodolfo G. Emmendoerfer, reg.

n. 2.187.
Contador-Jorge Thomsen, reg n.

FRACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I .laprtlÜl_ .....
:

ft .To.... ,

·j���t�1'
Relfri.dol

F�! Bronquit••

!·':"�.:;:;I Elcrofulo••
�. "";_"J Connlescenç..
VI t-;HO CREOSOTADO
E UM GERADOR DE SAÚDE.::.

Oontra a difteria
Cri ipe.
Vacinacão csob os

cuidados do

Dr. Arminio Tavares
----

BLUMENAU
STA OATARINA

Material Escolar
tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
- Secretaria -

[dilal d� [Dn�urrl!neiil
Estação

De ordem do sr. Prefeito Municipal de Iaragué
do Sul, torno publico para conhecimento dos inre

ressados que até dia 20 de Julho proximo vindouro,
as 14 horas, esta Prefeitura receberá propostas pera
a exploração do serviço de botequim e bar da esta

ção rodoviaria desta cidade.
As propostas deverão vir acompanhedas dos

documentos abaixo enumerados;

1.) prova de quitação com o serviço militar;
2,) prova de quitação escolar;
5.) certidão negativas pelas quais os concurren

tes provem não estarem em debito pera com a Fa
zenda: - Federal, Estadual e Municipal;

4.) prova que não mantem demanda com o Es
tado ou Municipio;

5.) prova da capacidade financeira do concur

renre pera se desobrigar do serviço proposto
Os concurrentes devem apresentar as propostas

em duas vias, a primeira das quaes devidamente se

lada.
As propostas não devem conter vícios de

qualquer natureza que possarn suscitar duvidas, tais

como emendas razuras, entrelinhas, etc.
Os documentos dos itens 1 a 5 devem ser a

presentados num envelope e a proposta noutro enve

lope, tomando o primeiro a letra "A", e o segundo
a letra 'B" arnbos rubricados, fechados e lacrados.

As firmas, quer das propostas, quer dos demals
documentos exigidos, devem ser reconhecidas pelo
tabelião.

.

Os envelopes serão abertos no dla 20 de Julho
do corrente exercicio, as 15 horas no Gabinete do
Prefeito, em presença dos preponentes, ou de seus

representantes.
À prefeitura concede-se o direito pe recusar to

das as propostas, caso nenhuma delas satisfaça aos
ínreresses da mesma.

'

Quaisquer outros esclarecimentos, os inreressa

dos poderão obter nésta Secretaria na hora do expe-
diente. ,

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaraguä
do Sul, S. Catarina, em 21 'de Junho de 1944.

Luiz Gomes - SECRETARIO

Anunciem nesta folha

(!!JMÄS DOllACIF'lCO,lJIlOTO DE BOMBAlWEIOR
o TEN.C01•.J.�HENEB�Y, 1>0 EX{RCI,TO DOS 'ESTAIlOS
UNIDOS. COM A IDADE 26 ANOS JA REALIZOU 118 IN
CURSÕES! SUA 'ESQUAllRIl.HA 1YESTRUIU 440 ArRO·
PLANOS JAPONESES 'E AFUNDOU MAIS "DE 104.000
WELADi\S 'DE NAVIOS INIMIGOS!

....

."-�

COIIRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

ftFECCÕES DO

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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imposto sobre mercador de gado cavalar. Idem, idem,
idem.

7367-Germano Gascho, brasileiro, requer trens
ferencia de dois terrenos vendidos a Leopoldo Fied
ler, e Waldemar Gumz com área de 52150 mt2. a

estrada Irapocusinho. Idem, idem, idem.
7566-Rudolfo Blessiog, brasileiro, requer trens- A Junta do Alistamento

ferencia -de um terreno com área de 150.000 mt2. a Militar de Iaragué do Sul
estrada Macuco Grande, pera José Mayring. Idem, leva ao conhecimento dos

7588-Herberto ôchlnzel, brasileiro, requer cons- idem, idem. Interessedos o seguinte:
trução fosse sanitaria II sua propriedade a Rua Do- 7565-Rodolfo Deren, brasileiro, requer trans-I I - Que recebeu pare en

mingas da Nova, nesta cidade. A vista da informa- ferencia de um terreno adquirido de Maria Waldin- trega aos interessados,
ção. A construção da fosse, deverá ser feita impro- ger Fodi e herdeiros. com área de 266.596 mt2. a es- mediante o pagamento da

rogavelmente nesre ano, portanto concedo mais 180 Irada Rib. Molha Idem, idem, idem. Taxa Militar, os certifl-
dlas de prazo, mediante assinat�ra termo de com- 7564-Waldemar Grubba, braslleíro requer trens- cados de reservlsta dos

prornisso. ferencia de um terreno adquirido de Francisco Mock- seguintes: Alfredo Milnitz.
7365- Anglo Mex. Petroleum Camp. Ltde., re- wa, com área de 191.475 mt2. a estrada Braço Rib. Afonso Alfredo Klug, An

quer colocação de uma placa oval em cima da ma- Cavalo. Idem, idem, idem. tania Iagielskl, Estefano
quise do predio 558 a Rua Preso E. Pessoa. A vlsta 7295-Artur Risch, brasileiro, requer mudança David, Alidio Floriani,
da informação como requer. de telhas e fazer alguns reparo na casa n. 196 a .Artur Lemke, Paulo Boc-

7514-Ervino ôchmídr, brasileiro requer Iicen Rua Marechal Teodoro da Fonseca. A viste da in- kor, Jorge .Eduardo Ra-

ça ocupar agua ribeirão que passa seu ter- formação como requer. boch, Waldernar Mueller,
rena pera sua índusrríe a estabelecer-se futuramente 7589-Bernardo Grubba, brasileiro naturalisado, Germano Kressin, Harry
Idem, idem, idem. . requer alvará de habíre-se no aumento construido Viebrantz, Erich Karnehen.

7180-Teodoro José Rfbeiro, brasileiro, requer em seu estabelecimento. Idem, idem, idem. João Girola, Heins Hesse

construção um buero pedra enfrente S. terreno a es- 7586 - João Lescowicz, hrasileiro,- requer trans- e Hilario Lombardi.
trada Ilha da Figueira, conduzir agua a s. arrozeira ferencia de um terreno com área de 5.000 mt2. pare II - Que tambem rece

mediarite terrr:o compromisso. Idem, idem, idem. 'Augusto Radtke a estrada Rib. Hungaro Idem, idem, .beu para entrega aos in-

7255-João Tíssl, brasileiro, requer licença con- .idem. , reressados os recibos de
duzir ?gua uma arrozeira S. terreno pela valere que �587 - João Lescowicz, brasileiro requer trens- multa po.r .

falta de ?Iist�
margera a estrada Braço Rib. Cavalo maritel-e sern- ferencia de um terreno com area de 58.500 mt2. p. menro militar de Jose WeI

pre limpa, e assinando termo compromisso. Idem João Papp neto, e André Papp a estrada Rib. dos ler e losé ôchwarz, bem
idem. Hungaros. Idem, idem, idem. como o certificado militar

7557-0ctaviano Tissi, brasileiro, requer Ileen- 7581-Leopoldo Witroski, brasileiro requer trans- de Bruno Schroeder, Er-

ça ligação agua valeta que margeía a estrada . Rib. Ierencíe um' terreno com área de .69952 mt2. p.: José vim Becker, Eloy Maria-

Cavalo, e conservação boeiro que atravessa a rnes- ôchuer a Estr, Rib. das Pedras. Idem, idem, idem. no Pereire.
ma estrada, conduzindo agua s. arrozeira assinando 7584-João Venancío Gonçalves, - brasileiro re- Jaraguá do Sul 27 de
termo compromisso. Idem, idem, idem.' 'quer rransferencia um terreno Gerda Geraldo e Ge- junho de 1944.

7Õ10-Liberato Ttssl, brasileiro, requer licença trudes Streicker com área de 45.000 mt2. a estrada
conduzir agua pare S. arrozeira pela valera que mar- Nova: Idem, idem, idem.
geia a estrada Rib. Cavalo, assinando termo com- 7585-Ricardo Pederroti, brasileiro, requer trens-
prornlsso. Idem, idem, idem. ferencia um terreno a Feculerie Rio Molha, com á-

7575-Ricardo Ehlerr, brasileiro, requer· trens- ree de 42.550 mt2. a estrada Rib. Molha. Idem, idem,
ferencia imposto de uma carroça de leite, pare car- idem.

roça de lavoura. Idem, idem, idem., 7582 - João V. Gonçalves, brasileiro, requer
7572 - Reinaldo e João Becker,' brasileiro, re- transferencia um terreno a lrrngard Stricker com á

quer transferencla de imposto da' firma Reinaldo e rea de 45.000 mt2. a estrada Nova. Idem, idem, idem.
Jorge Becker, para a firma Becker & Irmãos em 7585 -- Alberto Hafermann, brasileiro, requer
Retorcida. Idem, idem, idem. 'transferencia terrenos adquerido de Julio Piazera e

7571 - Miguél Kviatrowski. brasileiro, requer Harold Madsen, com área de 20.486 mt2. a Rua CeI.
transferencia de imposto um terreno adquirido de Procopio Gomes. Idem, idem, idem.
Francisco Mockwa, polonez a estrada Braço do Rib. 7580 Luiz ôarler, brasileiro, requer construção
Cavalo, com área de 18525 mt2. Idem, idem idem. um rnausuleo na sepultura de Henrique Konell, ínhu-

7579-José Pinter, brasileiro, requer tr�nsferen- medo no Cimiterio Municipal de Rio Serro. Nasceu
cia de um terreno p. Estefano Pinter a estrada Rib. 2U-11-1901. Falecido 14-5-1940. Idem, idem, idem.

Alice, com área de 90.000 mt2. Idem, idem, idem. 7559--Bernardo Grubba, brC}sileiro naturalisada,
7578-Ignacio Sàtler, brasileiro, requer, transfe- requer baixa um caminhãosir.ho, vendido para fora

rencia de um terreno vendido á Luiz Satler a estra- do Municipio.
�a Ita�ocusinho, com área de 240.000 mt2. Idem, Secretaria da Prefeitura Municipal de JaraguáIdem, Idem. do Sul 12-6-44

7569 -- Eduardo Francisco Wilhelm, brasileiro,
' .

requer transferencia de uma bicicleta, adquirido de
Reinaldo Stein. Idem, idem, idem. .

7568 - João A. Zacko, brasileiro, requer baixa

o genuino Peito
ai d e Angico Pe
lotense, cujo effeito
é assaz conhecido
e empregado sem

pre com reconhe
cidas e i ncontesta-
veis vantagens
Eu, abaixo assinado, attes

to, a bem da humanidade,
que tenho um filho que so

fria a mais de 4 anos, de
uma bronchite asmática, e

foi radicalmente curado pelo
maravilhoso remedio PEITO
RAL DE ANGICO PELO
TENSE - Sei ra dos Tapes,
JOAQUIM JOSÉ DA CRUZ.

,

Attesto por ser verdade, e

a bem da humanidade sofre
dora, que o Peitoral de A n

gico Pelotense é um espe
ciíico poderoso no seu ge
nero para a cura de tosses,
constipações e bronchítes, e

como tal tenho sempre em

pregado o Peitoral de Angi
co Pelotense nas eníermid»
des das pessoas de minha
casa, colhendo sempre óti
mo resultado. E como tnbu
to ao mérito do Peitoral de
Angico Pelotense passo o

presente, que assino satisfei
to. Pelotas-

JOAQUIM KRABMBR

Contirmo estes attestados.
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

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

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

Artigos para pre
sentes só na

Casa Real
defronte o Oine Buhr
-- Verifiquem a Esposição -

:z:: :s.se :: .

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

Preícnura MilllJI1lRcR]paR die
JJ2lragilll2t dlo §illlR

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 9/6/1944

JUNTA DO ALIS
TAMENTO MILITAR �

Jaraguá do .Sul

o ANJO PROTETU� DE SEUS FILHOS É A

Edital N. 1569

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade SA.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo· Federal)

.A.. • 118ssa 8IS.11.. IItIGIIII.
IIA.U'11I81 Eil ES••QII�

Vma linha comp�Elta de MOTORES nacionais e estr'angeiros de alta e baixa
rotaçao, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts,- 50 ciclos.

Artur Müller, Oficial do Re-·
gisto Civil <lo 10. 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:

LUIZ GOMES - Secretario

Fritz Kamke e Efla An-:
na Paupitz
Ele, solteiro, brasileiro,

lavrador, nascido em Ja
raguá do Sul, aos dois
de Setembro do ano de
1916, domiciliado e resi
dente neste dist"ito em

Rio Cerro sendo filho le
gitimo dos lavradores
Balduin Kamke e de Ema
B. Kamke. Ela, brasileira,
solteira, lavradora, natu
ral de Jaraguá do Sul. on
de nasceu aos dezeséte
de Julho do ano de 1921,
domiciliada e residente
neste distrito em Rio Cer
ro sendo filha legitima
dos lavradores Walter
Paupitz e de Olga M.
Paupitz.

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA
Vermifuga suave e de pronto

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

ME o n. I, 2, 3 e 4

Protej a a saúde de seus til hos e a sua próV ria!
Evitará muitas doenças e poupará dinh",iro em

Iemedios
.

COIl1Fre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA .

para o seu tilhinho.
E um produto :ias Laboratorios Minallcora

E para que chegue ao conhe
cimento de todos manàei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.
Si alguem souber de algum

impedimento, acuse-o' para os

fins legais.
- ARTUR MÜLLER, Oficial

- jOINVILLE

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LII�LA'
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de pr'ofupdidade.

lo

ArtRg(f))§ IEletrllC�§·, ID21ra ((}) Rar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e '

força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenrlerá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e força.

r'-,-Xß-n-h-D-r-i1-!--------�--------�·-'------�1a:: Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha t9rnbem em

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

INDU1TRIlI ßRAlILEIRL'\

,. INDUSTRIA DE OALÇADOS,
• GOSOR IRMAOS S. A. .

,Ú\Rl\GUL{ -fl\NTl\ Cl\TL\RINL\ �

Produtos da IQCM S.A. Blumenau

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

'---------.--..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-_--_-'.J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de reito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de

Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. Santa Catarina, Brasil, na forma lei etc.
•

Faz Saber aos que o presente edital de leilão,
FAZ SABER a todos os que o presente edi-

com o prazo de dez (10) dias virém ou del8 conhe
tal de citação, com o prazo de trinta dias virem cimento tiverem, que, findo esse prazo, há de ser

ou dele conhecimento tiverem, que, estando se pro- arrematado por quem mais der e maior lance ofe
cedendo á execução por parte da Fazenda Munici-

recer no dia 12 de Julho proximo vindouro, as 10

paI contra LIDIA.HEIDEN E FILHOS, para pa- hor;:;.� da manhã, o bem penhorado a Carlos Rich
gamento da quantia de cr$ 29,10 (vinte e nove

ter, na ação executiva fiscal que lhe move a Fa
cruzeiros e dez centavos), proveniente de imposto zenda Estadoal, a saber:
sobre exploração agricola e indústrial, exercicio Um terreno sito nesta comarca, no lugar de
de 1943, e mais as custas, e tendo o Oficial de nominado Ribeirão Caoilda, com as confrontações
Justiça certificado não haver encontrado os dev s- de direito, e a area de 20,000 metros quadrados,
dores. Lidia Heiden e filhos, que se encontram em avaliado em cr.$ 400,00:
lugar incerto e não sabido. por isso cita e chama- Cujo bem constante do auto d.e ava!iação e

os a comparecer ou fazer-se representar neste Jui- editais de folhas dos autos da referida açao exe

zo, dent�o de trinta dias, para apresentar a defe-
cutiva, será levado a publico ·leilão de venda e ar

za que tlve.r�m, na execuçao que lhe� move a Fa-
rematação em hasta publica, para pagamento dos

zenda Municipal, sob as pena.s da LeI E para que impostos devidos á Fazenda Estadoal. Assim será
chegue a nottcia ao. cOhheClmen_to .

de todos, se
o referido bom arrematado por quem mais der e

passou o presente edIt.al que ser!l afIxa�o no lu-I maior lance oforecer, no dia, hora e lugar acima
gar de oos,�ume e pubh.cado pelo l.ornal CORREI<:? menoionados, podendo o mesmo S�l' .e�aminado
DO POVO, qu.e se e.dlta �est� Cidade de .Iaraguá por quem interesse tiver, no lugar Ribeirão Cacil
do Sul, aos qumze dias do mes de Junho de mil

da onde se acha localisado dito bem. E para que

nove?e�tos e quaren.ta e quatro.-Eu, Ne� Franc.o ch�gue a noticia ao conhecimento de todes, se

E�crIvao.o subscr.ev�. [assinado) Ary Per�Ira Oh-
passou o presente edital que será afixado ás por

verra=- J�I�O de DIreito da C,omarca. Esta confor-
tas ;cl01Forum e publicado pelo jornal local "Cor

me o. original, do que dou fe. reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de

Jaraguá do Sul 15 de Junho de 1944 Jaraguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de
,

Junho do ano de mil novecentos e quarenta e qua-
O Escrivão troo - Eu Ney Franco o subscrevi, (assinado) Ary

3x2 N&Y FRANCO Pereira Oliveira - Juiz de Direito". Está confor

me o original, do que dou fé.
Jaraguá do Sul, 28 de Junho de 1944

E M J O I N V I L L E 2xl O Escrivão - NEY FRANCO

Edital de Leilão

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

.

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY l''. 185

��m�arlnia �a�i�nal U� ���ur�s I�iran�a
AGENTES LOCAIS

Com'dpcial Ltda.
JARAGUÁ DO SUL

A Snrta. Vai fazer tricot?

Aproveite então com

prar as LÃS COLOMBO

que a Casa Antonio

Tobias está oferecen

do à preços verdadeira-
mente razoaveis.

-----------------------------------------.--------------------------------------

NUNCR EXISTIU IGURL

Dr. LUIZ
\

DE SOUZA.
-ADVOGADO

Grandes íncendíos produzidos ne base japonesa de ôoerabeye, na irha de Java, depois de um Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
ataque da força naval estadunidense. Nessa operação também participaram os aparelhos de um porta-
aviões inglês. A fotografia' revela a sombra produzida pela egrande coluna de fumaça que- se eleva pare

....��.���.�.�.��.�.:.....�.�.��.�.�.�.�...�.�.I.�.�.�.�.���: ...�.�.�...=...:..�.:: ...�.� ....
o céo. (Fato da Inter-Americana). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F R� I E I R AS,

, -

ESPINHAS, ETC.

Incendio Base Naval Japonesa

"Lend-Lease'" para o Brasil
No relatorio que apresentou ao Congresso nor

te-americano sobre o movimento das operações do
Sistema de Emprestimo e Arrendamento até 1°. de
março de 1944, o presidente Roosevelt declara que a

America latida recebeu 135.R58000 dólares de merca

dorias diversas. Assim se distribue o material béli
co (850/0 do total)
Armas e munições 23.260.000 dólares
Aviões e Peças 53.924.000 dólares
Tanques, veiculas motorizados 37.082.000 dólares
Veículos aquáticos 758.000 dólares

Dois terços desses torals 'foram trensporrados
para o Brasil. O relataria aponta ainda que nenhu
ma mercadoria pare uso civil foi exportada para a

América Latina pelo Sieterne. Na categoria de arti

gos não-militares, foram exportados pera a América
Latina artigos no valor aproximado de 21 milhões
de dólares.

CAPITAL NORTE-AMERICANO NO BRASIL

Dados publicados pelo Departamento do Tesou
ro dos Estados Unidos mostram que as inversões

particulares de capital feitas por cidadãos norte-ame

ricanos no Brasil eram calculadas, em 1943, em

M7.242,028 dólares. Ao mesmo ternpo, dados divul

gados pela imprensa de Londres mostravam que as

inversões de capital britanico no Brasil somavam,
no mesmo 'ano, 951.063.396 dólares.

As inversões de capital por cidadãos norte-a
mericanos no Brasil, em 1929, 1936 e 1940 eram as

seguintes:

de uma

1929
1936
1940
1943

193.606.000 dólares
194.345.000 dólares
240.109.000 dólares
337.242.000 dólares

I

---

.

Em 1940, as inversões de capital norte-ameri
cano no Brasil, por grupos de industriais, eram as

seguintes:

Grupos N. Total em

dólares
69,356.000

.

11.875,000

,

.1

Industria manufarureíra
Distribuição de produtos
Agricultura
Mineração e Processamento deMetais x

Petroleo 6
Serviços publicos e transporres 12
Miscelanea 21

. Tot a I

43
30
x x

x

30.717.000
112.451.000
9.550.000

240,109.000112

Nota: Os grupos com a marca x figuram ne

alinea de Míscelanea.
O total das inversões de capital no rte-america

no no Brasil em 1940 foi de 240 milhões de dólares
o que representa um aumento de 46 milhões sobre o

total de 1931) (194 milhões) O total de 1945 repre
sentou um aumento de 97133.000 dólares sobre o to
tal de 1940.

O rendimento do capital norte-americano em

patado por particulares no Brasil foi o seguinte, en
tre 1938 e 1940, segundo o Departamento norte-ame

ricano do Comercio:

Ano
1938
1959
1940

Total em dólares
9.000.000
6.000.000
8.000.000

Taxa do iuro
3,8%
2,5%
3,5%

(Do Diario Carioca)

ELETRO-OFICINA
Enrolamentos de Motores

e Dinamos

Consêrto de Radios em geral
Rua CORONEL PROCOPIO GOIIES N. 856

RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL

FABRICA DE MÓVEIS EM GERAL

DO MAIS SIMPLES AO MAIS
FINO ACABAMENTO

Fornece tambern cadeiras tipo/

c:c:Z i P P e r e r:u

I'

,...1 .

...........................................................................................................................
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. empregado industrial
�-------------------..;

Dr. ArllnlnlO Tavares nesta cidade. Hei-la que surge maia uma vez, revolu.

Hipismo Professor Catedratico de Biologia do lostitlulo de Educação de

FlorianÓPOliSI
Ho�t�m passou a .data cionando o mundo careiro. Está vonden.

Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidade no natalícia de dona HIlde-
.

do tudo por verdadeira pechincha.
Na primeira prova hi- Hospital de Caridade de Florianópolis, d G bb M' t

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro. gar ru a eIS er.

pica realisada domingo Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro esposa do sr. Oscar ßprouel·tem est� urlinde h!lI'X� de D,'UÇOS.ultimo na pista da Esrra- . Meister, íuncíonarío do U U U Uu U

da Nova, saíu vencedor

I
forma�o p�la faculda?e de Med!cina da

I
Banco Nacional do Co-

Uel,·qUem O 'estoque e ílS pferDS sem "OmprOIJiI·SSß,"Mimosa", de proprieda- Universidade do RIO de Janeiro ínercio desta cidade.. Ir It b II U
de de joão Emrnendoer- B L U ME NAU STA. CATARINA Tambem hontem viu

fer, colocando-se em se- ... passar mais uma prima- CHAPÉOS, LÃS PARA TRICOT, MALHAB PA-

gundo logar "Lipo". O vera a menina Cenísía RA INVERNO, RISCADOS, BRINS, SEDAS e

, movimento, de apostas foi Pires Mafra. mais muito coisa bôa por pouco dinheiro.

de Cr$ 1.215,00, dando o SOCo ESPORTIVA -I (7). ':--1 R PE'
.

P ô 652
rateio do vencedor c"$ - " cníllOerSarLOS . Casamento

ua. res. pltaclo eS5 ai

45,00 e a dupla cr$27,OO. GUARANI
- jARAGUÁ DO SUL-

Tempo 21.
.

Na seg-unda prova, de
safio entre Lipo e Bugre.
venceu aquele. Rateo,. cr$
18,00. Tempo 22.

Tobia�Casa Antonio

Realiza-se hoje o en

lace matrimonial da
senhorita Albertina Pam
plona, filha do snr. José
Pamplona e de Dna. Ma
ria Soares Pamplona
com o sr. Celso G. Klein,
socio da firma Klein Ir
mãos, residente em Gua
ramirim.

Dia 26 do mês passado
aniversariou-se, dona A
délia Müller, digna es

posa de nosso diretor sr.
Artur Müller.

- Tambem na mesma

data transcorreu a data
aniversaria do sr. Fre
derico Möller, industrial
estabelecido nesta ci
dade.

Esta Sociedade fará rea

lizar hoje em sua séde,
Salão' Sohn, um grande
baile social, pare o

' qual
convida os seus inumeros
associados.

Otimo Processo

PARA CONSERVAR FO.
TOGRAFIAS.

As fotografias não se

estragarão sí forem sem,

pre guardadas num al
bum, que se póde adquí,
rir pelos preços maís
vantajosos na TiWgra.
fia Avenida.

"C�RßflO �O POUO"
Ave. G�tulio Vargas • 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

Inspetor Escolar
. o Conselho Adminis
trativo do Estado apro
vou um projeto de lei
criando o cargo de Ins
petor do Ensino Munici
pal deste municipio, que
será exercido por um

professor com vencimen
tos de cr$ 300,00 mensais.

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ;::::::::�::

Nascimento
Ainda a 26 viu passar

sua data natalicia a se- A 50 de junho findo,
nhorita Jurema Ramos: 'foi enriquecido com o

Festejou a 27 de Ju- nascimento' de uma me

nho seu aniversario, a nina, o lar do Sr. Ger
senhorita Olga Koehler mano dos Santos e ôe
dileta filha do sr. Ale- nhora, professor ci Estr.
xandre Koehler. Rio da Luz Vitória.
Dia 29 do mesmo mês

transcorreram os aníver-
sarios de dona Paula Figurinos Novos
Wieie, esposa do sr.

Hans Wíele; dona Edica

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

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

Soe. . Indepen
dencia E. C.

DIR. RESPONSAVEL

A,R T UR M Ü L LER �®Y@)@)'f@@Y@)®'r@)"

Tinta Parker 51REDATOR

Mario Tovares da C. MelloA Sociedade acima fa
rá realizar hoje em sua

séde em Ano Bom, um

grande Bqile Social, que
será abrilhantado pelo
exelente [azz-Ellre.

A DIRETORIA

S. D. Acaraí
A Diretoria tem a hon

ra de convidar os seus
associados pare o baile
a realizar-se hoje no sa

lão do Clube Aimoré.

DIR. COMERCIAIS

WALDEMAR GRUBBA

LEOPOLDO REINER.

--------
�@).,@�.�@).,@®;...®�

na Tipografia Avenida

nn TillHgrafia Avenida

Dr. Alvaro Batalha - MÉDICO

[onf�r�nriíl Inl�r·Hm�rirílJiíl dI! fom�nlo CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS. DE SENHORASS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICA'IS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica--

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvallocauterio

Raios' Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Direto[' �Iédico do Jlnspltal "São ,José"h I

ATENDE CHA,\lADOS A QUALQUER HORA -

_�__,����Sfi'ß����_�� ®�OO

I�-D;" Ltiêio CO.Ppêa
ADVOGAD@ .

Patrocina causas de natureza cível, comercial, criminal e traba
lhista. Consultas e pareceres. Assuntos reíerentes á legislação
sôbre estrangeiros (naturalisação, titulo declaratório, opção, re·

tificação de nome ou nacionalidade, etc.) Defesas perante o Tri-
bunal de Segurança Nacional, Atende a serviços fóra da

comarca de, residencia,

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

_*N •
. I

Dr. Wál�emiro Malurec�en'
. ��I� �I l:ll.Wh

I

Rua Ma!.- FI�l'iano n. 152, -- JARAGVÁ
Clinica geral !1wd1CO - cirurgia de adultos e creanças
- Partos. Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutoterrnia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçãc

- Raios Intra-vermelhos e azuIs.

I

CM

Representantes de todas as republícas americanas escutam o discurso de
da Conferencia das Comissões de Fomento Inter Americano, pronunciado

,. Nelson RockfeIler, Coordenador dos Assuntos 'Inter Americanos.

(F010 da Inter-Americana)

abertura
pelo sr.

fi nun a i em �g��
.......................... I..-- I _ �

o SABÃO

5�t>-\)�O VIRCt;....-G":>DA e:»; �
(�\\IHlEL INDUSTRIAL
JOINVILLE Espectcltdnde""Virgem

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrª-da)

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