
Rio, 17 (A. N.) � O Ministro da GIJerra assinou UDl aviso deteraninan.,t'��do para o Inês de julho a abertura do voluntariado elll todo o territorio,para cidadãos meneres de 16 e tnaiores de 11 anos.

•

Curso -de Alertadoras
ean Jaraguá

Foi solenemente ins que ficou com a cadei
talado nesta cidade no ra de -Assistencia .a03dia 7 do corrente, o Invalides».
Curso de Alertaderas . O cu iSO terá a dura
criado pela Legião Bra ção de 30 dias com an .

sileira 'de Assistencia e las intercalados, cons
anexado á Diretoria dos tando de 2 cadeiras: «Ser
Cursos de Enfermagem, viço de Alerta» e «As
íicando as alunas titula sistência aos Invàlidos"
das scbordinadas á Che terminado o qual as ah.r
fia do Serviço de Deíe- nas receberão diploma
sa Passiva Anti -Aérea. da Diretoria dos Cursos
A instalação do curso de Enfermagem da Le

deu- se na séde do Clu gião, em Florianópolis.be ({AIMORÉ,,' genfil sob a direção dotdistin
mente cedido por sua di to facultativo Dr. Ylmar
reteria. sob a presiden Corrêa,
da do sr,' I. ten. Leoni Inscreveram se no Curo
das Cabral Herbster, Pre so as seguintes senhoras
feito Municipal, tendo e senhoritas de nossasido designado pela Le- melhor sociedade: Adal
gião Brasileira de Assis- zira Piazera, Adélia Fistência para dirigir o Cur- eher, Alice Nunes. Aman
so o sr. Ten. Orlon A tino Mueller, Carmen
Platt, Delegado Especi Piazera, Cecilia Erschir.g,ai de' Policia do Muni Diva Tavares, FrezaWen
cipio. que lecionará a ca '!.ercky, Fritz Déa Fie
deita de Serviço de A· dler, Oelta Simas, Gení
lerta. auxiliado pela srta, Cosfa, Giséla Ersching,Gelta Simas, Professora Helena Leutprechet, Hide Educação física do Ilária Leutptechet, Hilda
grupo escolar «Abdon J Gruba Meister, Inge Ra
Batista» e pelo sr. Dr. mos, Léa Marquadt, MaValdemire Mazurechen, riza Nunes, Marta Hardt,

Maria Ursula Bruckhei-
Napoles bombar .. ! mer, Melânia No�oschny,

, Marga Boos, NaIr Sans.deada 10daizita Borges, Ondina
Londres, 16 (N.) � I <?aia, Onélia ,Ga�a, O���

informações de Roma lIa Horst, Olm�ma Vlel-,
fazem saber que o ulti ra, Waltrudes Mlelke, 01-
tilO ataque feito pela a ga .�()rn de Arruda e

viação aliada á cidade Odlla Borges,
.

_de N a p o I e s, causou Com ,grande a,mmaça)�.300 m o r t e s, e et'ltuslasmo, dia, 9 do
sendo que o numero de corrente, pro��gutr:m as

baixas eleva ·se a 10,000, aulas tendo sido espl�inclusive pessoas, leve nado as �ontos 1· To
mente feridas. q�es de alerta e con�u-

çao de cegos e mutlia
dos, respetivamente dasA. Sicilia O pro.. cadeiras de «Serviço deximo Objetivo Alerta») e ({Assistência

Argel, 14(N) Nãosu- aos Iválid,os�, terminan·
p ...)rt()ndo d esmagadora com um ligeira formatu'
superíoridade dos brita· ra das Alertadoras.
nicos, as' guarnições das
ilhas de Linosa e Lam,
peoni içaram a ·bandeira
branca, aceitando ,ás con·
dições de rendição. Os
proximos abjetivos dos
aliados forçosamente se
rão as importantes bases
italianas de Sardenha e

Si.dlia.' ,

•
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Natal abastece os exercitos aliados
,em todas as frentes FESTAS JOANINAS

Rio,16 (l\ N,)- Natal abastece os exercites aliados de todas asfrentes, disse o General Gustavo Cordeiro de Farias, comandante daguarnição daquela base nordestina. e m entrevista concedida á imprensacari. ca, acrescentando que a rn: srna t slä preparada para enfrentar qualquer surpresa e que sua importancia coloca IJ Brasil num papei de relevo no seio das nações unidas. Declarou a s-eguir quer americanos e brasileiros, irmanados, vivem ali de braços dados com o fiel objetivo comum:a derrotá dos agressores totalitarios

Os símbolos nacionais em

marcas de taJlricas

AIsocíaçio Atle"l 'Grandetica Brasil I baile inaugural
A diretoria do gremio ! do Gremio Olim'"

<alvi anil» após a corrida picOda Fogueira. oferecerá aos
seus inumeros ãssoeiados, O Gremio Olímpico Braem a noite de 24 do cor sil, brindará em a noite derente, na sua praça de 26 do corrente, a sociedadesportes, uma interessan de jaraguaense, com umate festa joanina, que será magnifica noitada dansanteanimada por um conjunto que tomou o nome de eSomusical -típtco-, constan nho de Cabocla>.Companhia Nectone!
do ainda no programa. u Pelo entusiasmo reinan-de Papel e Celulose

d f
'

Hma gran e oguerra, ave te, e de prever-se que, aVae ser íundada em rá no I ugar da festa, brilhante reunião em persSão Paulo uma poderosa eh ps. queimadas, pinhões, petiva, alcançará o maisCompanhia p-aFEI dr senvol etc Ao prest-igioso gremio retumbante sucesso. marvea, 'celulose extraída dr almej�mos O mais comple I cando a primeira vitoria dapinhenheiro e de outras Ii- to exito. sociedade «caçula>, tquebras, bem como seus de- I congrega em seu seio asrivados industriais, o pa Clube Aimoré senhoritas do nosso cgrandpel em varios tipos, espe- mond>"idmente para imp-essão. A sociedade «galã» de A comissão organizadoraO capital da nova em- Jaraguá; tamhem comemo- não medirá esforços, parapresa será dt:> tresentos mi- rã, como fez nos anos [an apresentar os salões Buhr.lhos de c uzeirus, dividi- teriores a festa de S João, com uma linda ornamendos em éÇÕ�S de mil CI U fazendo realizar na vesoe ração, carateristica das fesz, ires cada uma, T1; em 23 do fluente, no tas joaninas, o que contn
pateo e salões da sua dis bulrá para o completo etinta séde social, uma ori xito do esperado baile, queginal noitada «tlpica», No I terá ainda' o concurso doseió do grêmio tricülor, no

I festejado «Jazz Yankee. sobta se um entusiasmo in dis a batuta do popularlssimocritivel 'pela festa em a cperú·. '

preço, tudó fazendo crer,! Pela lembrança do conde um transcorrer animado, vite, agradecemos

expostos á venda, E, na

etiqueta constante dos au
tos, a bandeir a nacional
figura em primeiro lugar,
á esquerda, Tambem não
pode ser registada como
marca de industria e co
mercio, em virtude do que
preceitua o art. 80, n. 1
do decreto 16.264, de 19
de dezembro de 1923, VIS
ta como na aludida etiqueta
fig.uram símbolos nacionnis r' --,é estrang! iras t' r;ão cons II Conlerenclas do me
ta do p' acesso que a {2-, dica arge�ltino Eduardo
bricd. mfncionada lenh3j Braun
obti?o aut0rização"dos re�' Rio, 16 (A. N.) _ Edu, pecllvos governos,

I
ardo Braun, medico, mem-E:xrenso memo.."

,

bro do Instituto de Fisiolo-rial da Associação _' gia de Buenos Aires, hojedos Seri!1lalistas 48 fabrl(:as de Ia .. ,

chegado, ,realisará va�jas"

conferenCIas nesta �apltal,zogenio nos a convite da Faculdado
Nacional àe Medicina e La

Estados boratorio Bio Fisica,

Rio, tL - O Sindicato
das Industrias de Fiação
e Tecelagem do � ia de Ja
neiro consultou o Ministe
rio do Trabalho sobre o
uso da etiqueta em íace do
que dispõe O decreto lei
4.545, de 31 de julho de
1942, não poje a marca
em ap: eço s-r usada como
marca de exportação, uma
VéZ que o seu ai tigo 28
ved� o uso da band .. ira
nacional, armas ou selos
nacionais nos re:tulos ou
envolucros de proäutos

-

Desmentidas as negociações de pazentre a Russia e a Alemanha I

CUJABA'. 16 (A, N.)
A Associaç!\o dos Seria
,galistas que acabti de
ser orgtiuisada n('Sl6 ca

Rio, (A. NJ - Existr rnpltaI, dirigiu á Comissão 48 fabricas de ghZOgf'Diode Controle do Acordo
DllS estados, juforma' ti

-

-de Wa�hingt( n. ao Ban
Cnmiss!\oNacional respeCD da Borracha e á Rub- tiva,'bptl DeveIo pment Corpo

,ration t-xtenso memllriE:d
do qual loi portador o
sr, Oedllrfr Ponce Filho
que seguiu ontem de 8-
viii') para o Rio. pleite
sodo medíd,ls de inte' Lisbôa, 16 {N) Despacho
resse de Mate) Grosso, de Buenos Ayres revelam-

neCEssárias ás pro video I que o góverno Portuguez,ei88 para () aumento dai reconheceu o. governo do
produç!\o da börracha. general Romtrez.

Estocolmo 16 (N.) - A embaixddl russa
na �uecia, ac&ba de desmintir as noticias propaN6tificado ao Bra .. ladas segundo as quais estariam sendo entabosil a constituição ladas nfgociações ,para a efetivação' de uma paz

• entre a �ussia e a Atel11anh:, t:lxando·as de in·doC;,mlté Francez solen te e ridicula P' opaganda alemã

As relações do go
verno Halondez
com O Aigentina

Rio, 16 (A. N,) -O @f,
Alb�rt Dedoux, reprl'sen
tdote dI! G�(H' ud De Gli U
lIe {lO Brasil, e8ll:'VH liO

Mínistt\rio ej,l ExtHior,
vode IlüIHic0U a ccos

tituiçRo, do Cümité Nacio
(lH! Frlloc( z de Líbertll.
çãu, ColD &éde em Argel.

As relações de, Por
tugal com a Ar�

gentina
.

A -falta de lDedicos
no interior

Ri:.- 12 Segundo o Bole
tim da Oficina Sanitaria

---------- Panamericana. ha falta de
medicos em v1lriaG I egjões
do p"is.
Pflra CBm mi! habitantes

em c�da região - dii o
Boldim - o Acre tem 12
medicos; Amazonas, 12,3;
Pará, t 7,7; Maranhão 76;
Piaui, 9,92; Ceará, 17,4; Rio
Grande do Nork, 13,2;
Paraiba, 13;' Pernambuco,'Londres, 16 r l.) A· siderado, em c�rtos cir� Londres, 16 (N) _ A 22; Alagoas 13,2; Sergipe,

,

d I m!ll's p'ro I lId 17,2; Baia., 43,4; Espirito
nUllcia se que gran e cu os, como o � agencia naciona 10 an e- ��'OESPE'RTE • BILIS Santo, 23;Estado do Rio,numero de barcaças de vavel. O novo ceman- sa cMetá) informa que o II

40 S 'p" 'I"'· 83 "p" ,d
' '

SE'U· FI'G'.'DO ;, au 0, ; arana.todos o.S' tamanhos e d:m(e alizdó blves e' goyerno holan ez env�u DO .," 31,9; Sanh C ,tarina" 18;consl·de....ravel numero de xerça a sua atividade seu ,reprAesenta�te, n�
t
e

E SI,lIar. da Cama Dlspo.t. par. 'Idlo Rio Grande do Sul, -

50;
" publica, rgentlOa, tOS ru

M' ')3 G
..

4
forl'as acham· se prontas sobre todo o, teatro eu'! ções no se.ntidos,: de ,que Seu fígado deve produzir diwa- miSS, �; Ol�Z 18. e

�

b t d menteJlmlitrodebilis.Seabilisnão Mato Grosso, 21. ES5a es
nas costas I'nglezas para rop' u e so 1 e O O O não fossem alteradas as re- '

I,'corrêlivremente"osaimentosnão tatislicCl nãG se refere ao
a invasão da Europa. I teatro do Mediterr"neo' fações até agora man ,sãodi;"eridoseapodrecem,Osgase5 Distrito Federal, onde �etidas com aquele país. incha�1 b estÔmago.Sobrevém apri-

são de v,mtl'e, Você sente-se abatido ' reune o me,h! numero deLondres(R.) - O ehe· Rabaut duramen..
'

':é como que envenenado, Tudo éf'e do Estado Mal'or do te ata"ada pela Poloneses vo/untRrios amar�o e a vida é um Itlartírio. clinicas e cirurgiões:'...
': Uala simples evacuação não toca-E l'to norte americétno avia...aío ali-ada 'Rio Numeroso gru "ráacausa,Nestecaso,asPllulasCarter Com essa noLl'Cl'a ""erl'fl'-

xerc -

'3'- '. -
'

são extraordinariamente eficazes,Fa- vgeneral Marshall, é apon po de poloneses
_
proceden zem correr esse litro de bilis e vaca ca-se a nece�si�adl! absotado ' pelos comentado�

te QdOOp' acAI.lfil,acdoo, n160 8(uNd)oe� te ?O sul do paIS, c�egou sente-se disposto para ,tuldo; São,sud�- luta de des'congestionamen•:' ','
d Ob hOle a esta �ptt;:,l ahm de ves e, contudo, especla mente ln 1- to do", diplomados dos

res dl�,P, Io,m a,bcos O« •

informa o Q G. de Ma'c sc alt'star no é( ntjg�ute de cadas para fazer a bilis correr livre-
d .I f mente. Peça as PílulasCarter, Não gran es cdntros, ISSO para

server>' como prm ve Arthur que poder, sas e ar suditos da Poloni. que aceite Outl:O produto,rreço:Cr,$3.00 beneficio mutuo: do recem.generalíssimo da ii va - telezas voadoras» atacaram brevemente embarcará pa formado e do povo dassão,
'

pesadamente Rabaul, na ra a Inglaterril. vais regiões brasileiras.Birmania, lanuando 23.000
«Se um americallo for kilos de bombas explosi

vas e incendiarias,designado para aquele
_

elevado cargo - escre'
At d -'Ih, oca as os I asve O comentador - e

de'Solomãoprovavel que o chefe do
Estado Maior seja entre·
gue a um, dos, chefes
militares britanicos, e

nesse caso o marechal
de campo Wawel é con-

Lançamentos da Pedra
Fundamental do' Hos
pital de Clinicas de.

Porto Alegre
Porto Alegre,17(A,N )

Rdalisa-se hoje a c6rimo
nia de lançamento da pe·
dra fundamental do H08
pitai de Clinicas, mais uma'
iniciativa· do Estado Nacio"';
nal,

-

.
.

O Presidente da Repu �

II
bliea será representado pe
lo Interventor Cordeiro dt:
Farias. '

. -Para a .nvasao \

FRACOS' E AN�MICOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
• "8 i L. V E f R A ••

lIIpNaUI - .... :
To....
,R••E,i.d�. c

B,on�uit•• ,

Elcroful•••
ConY.I••c.�..

VINHO CREOSOTADO
'É UM GlIERADOR DII SAÚDIt .

Vende-se
Um jogo de 6 eadei'r8s,

2 de braços e 2 mochos,
tudo de cipó branco.

i"Banheiro de ferro es REFRE�C_ANTE - CIGESTIVO
,

maltado com, respetivo8 ANTI-ACIGO - SABOROSc.:',
pertencentes,
Ver e tratar com Sor,

JOÃO KARGER

o .ei Jorge VI na Africa do Norte
Argel, 16 (N) - O Rei wer, da condecoração da I tal forma avariado queposJorge \lI acha se em visi- Grande Cruz ,do Banho, I sivelmente não voltará aota ás forças britanicas da

,

'

mar. O referido vaso deWashington 16 (N)- O Africa do Norte; informa o Londres, 16, (N)� Um guerra germanico, segundoDepartamento da, Marinha Quartel General Aliado na jornal londrino, devidamen a mesma fonte, foi vistoinforma que aviões norte Argelia' Aproveitando sua te autO'risado, informol,l que atravessar o canal da Manamericanos atacaram as estada nesta zona de guerra, 'o famoso encoúraçado ale cha em direção a Kiel, painstalações. niponlcas nas 10 soberano inglês f�z, e�-. mão cGneisenaull está de ra mais tarde transferir.seiIgas de Salumão. trega �o General Elsenhe- I pera, o porto de, Gdinia"";t'
c.: ;'tfit_ -_i,

;.,.�: ._·Ú�-,_ .':= .;, .;s. ;:r.\1i.�._ ,�--._"", _.�-�'ó�

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Óores de cabeça rebeldesCLINICA ESPECIALISADA
DR. SADALLA AMIN

«Ausente temporariamente - a partir de Agosto, definitiva�
,<6 ,rn,ellte ,ern Jol!wHJe.," Cy , .;,:a,ii,;0�\���JI!I!ÍI!'!!,,_,!!l!!!OOíI""-

,-f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.i t �;�1l{,

,Pneus, Camaras, Peças,Aca ..

AI ugam -se
IOriOS ·OJ!IClNAMECAMICA

IIP/jilcoll
dive_ prediol DO quadro urbano Matorial elstrieD 9ID gorai "C ." =r!:e: :�-:.;e-:='::da cidade. r'uzUIro

, 'Informações �om a firma, Preços baratlssimos .

.
,

, Pr�e�os nunca �,i?t��
���,� Eugenbo Rau Limita e ..._.;......-=iIiiiiíí ..... iíii._....__ ,... ......__.... ríI

fA ' , "I p' 1
,�, I.: .

\
�

" ,j.-
1

f)

as crianças estão sempre expos·
tas aos perig'o:s'dá_êõqueluche. Não
espete.: Seu " filhinho deve· tomar
TO,SSEI'NA BERGAMO.· ..

r

Peça à suá Farmácia' ou à Caixa Pos+el, -'1861 - s. pC;;úío
�,J " , 'I.

--------------------------------��-

�mrooE&millll1rooIl10mmrooIOOlilíl�.�
�

"

.

n ,I
fj Roberto, Gr�nq�,8rg, IIeee Emilio !J�u+n, 62

•

� +d�f��e,' 791I, LeDita picada: .

�
. �(de coiY,�ra) la. qualidade, metro CUblCO ou Icx'ltl;J ,.,

.

carrada Cr. $ 12,00
� Lenha para forno: etc, Entrega a domicilio.
a Pedidos á. �
�'I ':1

' ".!l0�rto Grandberg �
�ßIIlJJDl'l'l'JlDl'1'1'JO[{tllJn&l'l'l'l'Jn�

Dr. Wa,l·ter Stueber
"Cirurgiio,'- Dentista,

.' (Pela 'Universidade de Minas Gerais)
Comunica ao distinto publico de Jaraguá que depois de lon-: i

go curso de especlalísação em Bé lo Horizonte e outros em S�o
, Paulo e no Rio de. Janeiro estsbeleceu-se em C ti R I T I BA dis-
." pondo de sua habilidade especialmente - no tratamento dos

canais focos e quistos SEM OPERAÇÃO E SEM ELETRICI
DADE (com obturação completa dos canais - comprovação
radiagrafica) e - no tratamento restaurador olor trabalho ma-

nual a rigor, técnica americana._
,

, ,
. REIMPLANTAÇAO DENTARIA

.

.
Edificio "Sul AMERICA" 4 and-r - sala 402

,'Ma�eira
.

em tóros
,Compramos de diversas.qualidades ",

. '1 Trotâr COm a
, ,

,SOC. IGl:.JASSU' LTDA·
RIß, MOLHA . ]ARAOUÀ

BANCO INDUSTRIA E- COMERCm
DE· SANTA CATARINA S.

.

A.
CA:PITAl SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Jlcen�la : JARA6UA'
Rua Cei. Emilio Jourdaß, 115 - Caixa, 10 - End. 'elegr. lieD

MAT�IZ: ITAJAl
Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Join�i1e, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caça.�or, Sreclum�, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do PeIxe). Sao Fran�lsco e

Tubarão' Porto União' S'lib-Agencias em : lndalal Hamoma, Sãe
Joaquim' e Tijucas; Escrito1'ios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

lJrussangaj Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
.

Rio Negrinho e Ararar.guá
Faz todas as operações bancarias no Paiz,

como cobranças, descontos e caução de titulas de ex I

portação e outras operações de cI'edito; ,·passes para
as principais praças do paiz, medi lnte taxas modica<;,

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres'

p9ra quaisquer importancias 2 %

Com aviso previo (retiradas dia rias até 1.000,CO) 30/
DeSositos Populares limitados (até 10. milcru

zeiros) deoositos iniciais a partir de 20 00
sub sequentes a partir de 5,00

Prazo fixo de 6 meses
Prazo fixo de ] ano

4 %

5 %

6 �/o
Os juros são pEgos ou capitalizados semestralmente

A ecqnomia é a baS6\ da prosperidade
Deposite as sJ.las economias no

Banco Industria e Comercio de Sanb Catarina SIA
HO R A R I O: - Das 9,30 ás' 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

Adolf Hermann Schultze
FABRICA QE MOVEIS

Especialidades em bancos escolares.

Rua Rio Branco,964 Jaraguá

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

E$critorio : Av. Oetul.io VarGa�, 160 - TI Idon!", 34

'8.esidencia: M.al Dwdo f O da Fonseca, 814

Ernesto Lessmann
< �r�fE�RARI.t\, r",. , .

Fabricação'de Ferramentas
1-',: �,." _

J
'

''',... > ,Agritola'g: ... ';;''; ,

c-

'.' ê t, ' . -

.'. _.' ,�� "i... (I t r r

" l

Seg��! rot�t�iyas '1a�a ���dos
. ,

.

_,''; ':.,. .J I , ,-4;. .... \'1 ,r

\, .Rua Marechal Deodoro da. Fonseca, 1·83,

Ja�agu� d
( 'fI

( , ), ;'f!, rt..
, '

. '.,

11 >1 .(
,

Máquinas de escrever e calcuJla�"
V,"

_-M�to�es
. elétricos e cODtun�Q� :.�a,�� _�z J :

'I'

o- a:n�� iP,t;otet�ra�e
( seus fil,hOS

�ombrigueir� Mi�ancora
Vermtíugo suave a de pronto efeito:

Dlspense purgante "e 'diét61� �-
-

rSer�e. para ,q'-'ulllqu4� J\1ß4�i d,Dnf.9J:Q1'
J Ú,.n

l) ,2",3 e, 4, _ ,'!,� ,., _, ", ..I.':}
! , ,,:,' Proteja .a S,a.úqe de seus filhos e 8 sua

próprtal Evitará muitas doenças �', poupará
.dluhelro em .remedícs. .' ,

• .

Compre hoje mesmo uma "LgMBR;IÇlUEI-
RA, M'INANCORA" para seu lllhínlio. ".

E um produto dos . LABORATORlOS "MI

NANCORA�' - :JoinviJe

" I

Material elétrico para instalações
. Arados' e

.

DesciJscadores
_

de arroz
I r.r

� ' ....

�," f'i'-" _,- j �l' -/;0':' 1°;0!- �o,t�kt:} .. /� "f ;f.�OJ ,1

"ªom b 3.,S, Valvulàs":de pe
!� ...

I: t
" ! o

Serras circulares, ele! fita, para engenho, de atora�
"' � o

�

1

íRebôlos ��.�s�eri�: �t,,' ;, '�:',I: ",,'
'

l'
',- ;.:'. d�" .,

..

�, 't
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Aparellios cJe· s6lda" á acetileno _ e

�a_te�ial de sol"'!!I�DI _ .
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Ferramentas", .,:., '.' Oleos e Graxas·

O' sr. João Martins Guindo,
capitarísta de SãQ .Gabríel, escre
vendo, ao depositário do PEI
TORAL DE ANGICO PELO
TENSE, diz sua opinião:

-

São Gabriel - Amigo e sr,

Eduardo C. Sequeira.
, Rompendo. por excepção, com
a minha .antiga prevenção con

tra os peitoraes e bl\tr'as prepa
rações anunciadas pelos jorn ... es •.

_ usei, o seu PEITORAl"DE AN
GICO l>t;:lOTENSE . em, uma

forte bronchit- acompanhada de
muita tosse e espectoraçäo. Ve-
nho informal o de que tal foi a
rapidez da ação do' PEITORAL
DE ANGICO PElGTENSE que
cessaram todos os .meus sofri
mentos: a tosse íoise, e com

ella a'export . ção e o mal estar
pronunciado. Convem notar que
a minha idade de 78 janeiros
não auxiliava a ação do reme

die, pois nessa idade as forças
curativas náturaes são muito re

sumidas, I ico sinceramente con

convicto de que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE é
um rlmedio heroico par:l curar

tosse, bronchifes, resfriados e

outros padecimentos analogos.
Firmedo na minha experiencia
personlllissima, aconselhei fran
camente o uso do seu maravi·
Ihoso prepal ado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE, pois
estou certo que os outros farão
o mesmo que eu fiz' ficarão
bons ,'em pouquissimo, - De
vmcê,
amigo e obrigado.

João j1{al'tin!; Guindo
Confirmo este atestado Dr. E.

L Ferreira de Araujo (Pirma re

conhfcida, )
Licença N. 511 de 26 de Mar

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul' ,

Vende-se em toda a parte

i
, I

CARLO$ 'HOEPCKE s. A•.
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r;laTI,IW
ÚLCERAII

Prefiram a farinha fabricada pelo
�ILL[·

ECZEMAII

".lItiDAS

IIARTRotI

CONHII:CI_ HA. 81 ANOS
VENDE-lIE; lUrI TODA !""RTE.

Mal. Qeodüro, itlefone numero' 6
.

Bicicletas Fazendas
RADiOS Casemiras " Brin.· CapaI de

Gabardine para bomens, le
nbor�s ,e escolal'es. - Ternos

I
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Correio do Povo

Editai I
'.

i Helices duplas
Edital de Citaçlo t

o Dontor My Pereira, Oliveira, Juíz de Dir ... ! !
in �a Cr>[DIli"Ci1 de Jarsguá, Estad(� de Santa Ca- _De orden: d;) 81'. pre

taeína, Br8sH, na forma da Ieí, etc.
. re�to Muolclptl torno ou

Faz saber aos que a presente edital de et.
blleo que durante o cor- Washtogtop - (Inter 'intensos estudos. Calca-

tação, com o prazo de triota (30) t1iu virem, ou
reute mes cte Junh., .'H- Amertcans) - Os aviões Iam os engenheiros que

dele conhecimento tiverem ou Interesser possa
I recada.s na 'I'eso rurta da norte ame nce uos desti- 6 ettcacta dos avíõee,

qne. estando se procedendo ao inventarIo do� Prefeitura MuociplJj de nados 8 combater a gran cuja. velocídade seja suo

5654 _ Harberto Nitz _ Requer tranatereu
bens deixados por falecimento de Amalie Se' �a.r8guá e jra Io.tendél1. de altura são dohtdos' 11- perto r B 649 tlf. por hc

cts tun Rodolt: E�gdl, Imposto terreno com
wtabn Vogel, e tendo sido feita Cl declaração de

eilt .df> }i'lDS8, o Imposto tue lmente de hellce s de ra, aumentará de cínco

13.750 m� sito estrada Bompland _ A vista da ia- herdeiros, da finada, n08 quats consta Frederic,) terrltOdsJ: . seis pés, as quais no co· por eento pelo menos,

formação cerno requer.
VOGSL, cessdo. como eestdente ein São Paulo, e

Não satisfazendo o �8 meço eram apeaas def-, graças Il heltces de du-

5655 _ Leopoldo Milloitz_ _ 'I'esnstereneta
não tendo o mesmo ccmparectdo nem feito repre- �amento no re��ri.10 mes, nnades aos aeroplanos pia rotação. Alem disso

seu nome imposto terreno com 15.000 m2 sito es sentar-se, cita e chama o a eompaeecee ou fazer !l�ará o coatrtbuínte .8U doradoa de motores de 08 aviões adquirirão

trada Bompland e adquirido de Bruno Olombows-
S8 representar, para �ala.i' aos t�rm08 de dito In. [eíto á multa de 20('10 2000 H P. de ·força. A maior segurança dema-.

ky _ Idem. veutarto, sob pena de revelia. E par8 que ehe 80b.re o �mposto no ort nova hellce - na realt- aobrs.

5656 _ Germano Wille _ Transtereneta seu gue a noHeia ao conhectmento de to dos, meneou
merro mes, sendfl. en�ãl) dsde são duas hélices de --------

nome imposto terreno com 100.000 m2 sito estuda passar o presente edital, que será afixado äs feita 8 cobrança ]udICllil. tres pás montadas uma Comitê Franca
Guarajubs e adquirido de Augusto NeHzke . idem. portas do Forum, DO lugar de costume e publíes-

mente.
. atrás da outra .. no mf' S

5657 _ Pauto Schneider _ Licença eolocar
do pelo jornal «Correio do Povo. desta cidade t' Te8o�raria da Prefeitu mo fixo e que giram em Londres, 14 (N) Em�'

taboíete _ Idem. 'Clarl0 Oücíst do Estado. de Florfanopolis Da ra MUDlCfplll, de Jar8guá, sentido oposto - é o re- »

5669 _ Augusto Buettgen _ Transferencia do e passado nesta cidad� de Jaraguá, aos 'cinco 1 da junho de 1943. sultado de fj(lls anos de b�ra tudo. faca crer .que
seu nome imposto bíelcleta adquirida da AlbaDo

días do mez de -lunho do ano de mil noveeentos F. ,FOSGEt�AU seja solucionado satísfa-

Picolli _ Idem.
e quarenta e trez. Eu., Ney Franco, eacr Vão (I

'I'esoureíro
. , •

'

.

toriarnenee o incidente

56n _ Inseto Caetano da Silvu _ Trans subecrevt. (assinado) Ary Pereira Oliveira, Juiz ..

I
Apol SO dias, é surgido entre Degaulle

terencta para Santina da Rosa imposto terreno
de Direito (:omarca.a Bstá conforme o original, D A-l--.- considerado efeti.. e Giraud continv-am as

'om 80000' m2 sito e'"tr"d" P n d' A t ld do que dou fé, r. varo vo o empre-!2do d'
" Ui

•

c. " ao ao JyO' n a - em.
Jaraguá 5 de J'unho d'" 1·.n�3

... Ivergenc.las entre os li-

5673 - Emilio Siewart - Transferencill pa,
' .., --, BataLha admitido a titulo d j Co't F

ra OU{, Radueoz imposto terreno com lOS 000 m,2 O c,scrtvAo: Ney Franco.
l eres O'

.

mi é ran'

sito estrada' Rlbeirlo Aurora _ Idem. MEDICO de ��perieDcia cez de Libertação.

5674 - EmiUo SIewert - Transferencla pa' Bdl4 I
rIA Henrique Raduenz, imposto terteno com 284.29$ .8 CIRURGIA, PARTOS, MO·

m2 elto estrada Ribeirlo Aurora _ Idem. O Doutor Ary Pereira de Oliveira. Juiz de LESTIASC�fA���ORAS E

_

5.675.- Antonio H MIlUezzolli - Requer Direito da Bomarea de Jllfaguá, Ratado de Saote

.transff!rsocia para Ignaeio Tomazelli imposto ter Catarina, Brasil Da turma da lei, etc, . . �W5����s �ND�EE��SD�'
reoo c')m 15.000 m2 sito estrada [taDocuztoho _ .

FAZ SABER a todos 08 que o presente odita) PELE - TRABALHA DlA-

A' vista da. ioformaçß.o, como requer: vlJ'em, ou dsle tiverem conhecimento ou Interes RIAMENTE NO HOSPITAL

5676 - Jullo Pretti _ Requer transferencía para
8ar possa. que por parte das :NDUSTRIAS REUNI SÃO JosÉ

Angelo Pereira imposto terreno com 47.500 mtrê2 DAS JARAGUÃ S/A., por intermedio de seu pro IlEioE CHIMaooS I
sito estrada Uapocußinho _

- Idem, idem, idem. çurad.or, o doutor Pa.ulo MedeIros, me foi

dif.glUSI 'QUILQUER HDRA
5.677 - Julio Prettt' - Requer transfe:,encia � petlQAo do teor abaixo transcrito: - Petiçß.ö

pars Aogelo Pereira imposto terreno com 47500 lOicial: - Exmo Sr. dr. Jutz de Direito: Industrias Rua Preso E, Pessoa, 206,
mtrs. 2 sito estrada Itapocuzinho - Idem. idem, Reunidas Ja.raguá S/A., com sede .e fôro nesta

idem Coma'rca de Jafaguá, por seu procurador bastan

5.677 - ,Julio Plett! - Requer tranrerencia ta, o advogado que a presente sub8crl�ve, vem,

para Bernardo Len&rdt, imposto terreno com 4,500 com o d�vldo respeito, expor alegarbe reqnerer
mtrs. 2 sito eetraâ8 Itlipocuzlnho Idem idem id'em, a V.ExQla." o 8eguint� : - por instrumento publi.

5.682 - Germano Enke _ Requer baixa im- co passado no TabelIonato desta comarca de Ja

poeto IQdustria e Profissäo s/ Agioto _ Idem raguá, IW Livro n.o 15, fls. 150 em 11 de de 1941

5684 - Leopoldo Ltermann _ traQferencia constituiu a Suplicante seu procul'ödor bastante

8�U nome imposto bicicleta adquirido de Rudolfo o sr A�ONSO MAY, brasHelro, casado, rssiden,te

Winter __ Idt:m nesta CIdade, ""ara o fim espeóial de sm coojun-
5688 - H�inz Z'lhler - baixa imposto sua

to com um. dos pro�uradore8 da Sociedade Anoni·

bicicleta _ Idem .

ma IndustrIas RauUl.das Jaraguá, substituir no seu

5689 - Otto Georg • tra,nsrereneia para Ro' impedimento o diretor gerente da referida. S A.

berto Oeõrg imposto terreno com'21.250 m. 2. sito oom poderes para movimentar contas correntes,
�8tr1'Jda SibeirAo Alma • Idem devedoras ou �redoras, da Sociedade por meio

5.989 - otto Georg - Requer transtereneia de c.heques GU recibos, 8acar, emitir, endossar ('

para RlJbert.1 Georg imposto terreno com 21.250 avallssr letra� de cambio, notas promissorias,
m2. sito est.rada ,Ribsirß.o Alma _ Idem. cheques, duplicatas de ven-d8s mercantis, on ou

6.693 - Manoel Antonio da Silva _ Requer tro8 qU[ii�quer titulos a ordem, descontar e cauei

transferencia para Jose Geraldi imposto terreno onar qUlusquer titulos da Sociedade, passar reei·

com 171 6QO m2. sito (letrada Izabel _ Idem- boq e dar quitação." .

5.69.1, � Rodolfo Ficher - Requer traflsferen. NAo convind(l, po�m á Suplica que o referi-

cia para Rodolfo Hlokeldey imposto terreno com dõ procurador conWlUe no exerIJicio de tal man·

125000 m2. sÍto estrada RIo Novo _ Idem.
- date, por isso, que, não mals trabalha no seu es-

5695 -. Luiza da ('oncelçAo - Requer trans t6belecim�nto industrial e comercial, quer peran

ferencia para José GeralJi imposto terreno com te V. Excia .. de conformidade com o artigo 1.316

85.800 rn2. sito estrada Izabél _ Idem� do codigo <?ivil, 0omblnado cOlQ�.o artigo 1.&18. do
_ " 5.696 - Ern.esto José Brix[ _ Requer tranB- mesmo Codlgo, revogar·lhe expressamente todos

fersncia para Rodolfo H!ukelde imposto terreno os poderes outorgados no referido instrumento de

com 275.000 m2. sito estrada Guarajuba - Idem. procurl1çäo. Assim� requer, respeitosamente, se

5697 - Bernardo Karsteo _ Solicita certidãn digne V. Exci8., mandar iotimar da presente o

negativa _ Idem. Suplicado Afo��o May, para todos 08 efeitos Ie·

Dia 24 gaia e publi�6r a mesma pela im(>rensa pa,ra todos,
5.591 - Charl(JHe H�le[la Meyer Buhr _ Re- para conhe�Hment.9 e ciencia de te'rceiros e ti quem

quer tr8ßsferencia para o nome de seu f'ElpOSO
Ínteressar p'ossa, ? que feito. pede requ�r se'jam

Alfonso Buht, impos�os relativos á iluminação pú- entregues.ao suphcante os 'respetiv.os autos, inde

Dl; ca. e Predial de súa propriedad'3 sita á �Av. Ge- pendentemente _de tr881�do. para deles fazer ú u

tuUo Vurgss negta cidade _ Como requer. Devol �o que lhe convier. N. T. P. D. Tem a, presente, \

va-se, mp.diante recibo os ífocumen'tos bnexos. tão somente Dara os efeitos fiscais, digo, para 08
'.

5663 _ Alberto B8uer _ Requer «Habite-se... efeitos do pagamento, da tax8 judiciária o va

para SUl! casa n. 739 sita. á Rua Mal. DBodoro du lor de cr.$ 200,00. O ad!vogado que a presente
Fonseca ._ COITc.eda-se o alvarà de «Habite-st», subcreve po<ierá n�8ta comarca raceber intimações
O requerente dentro do prazo de 30 dias, paca notific8ções e citações no seu escritorio, sito á

apresentar novo' requerimento e plantas resbecti rua Marechal Deodoro 210. Jaraguá, 8 de junho
vas d"ts ,instalações 8anitariaB. ,."

de 194Õ. (Assinado) Paulo' Medeiros. 8643.' Cola.'-
5685 - Erico Glasenil.pp _ Reqü�r lice�ç8 das::! estampilhas estad.oaes, sendá uma de cr.$ 2

c ')ost�.uçllo ,maosoléo sepultura de Auguijta Gl�$.e e 1 de er: $1 da taxa dê saúde, devidamente inu'

napp tnburnadd. eemiterjo Rio da Luz e colocaf tilisadas com datas e assinatura. A petiçß.o acima

respe�tiv!l in8crição,- Como requer com exceçAQ levou do doutor Juiz o ;seguinte "DESPACHO: A

da ultima frase, porestar inconplets ou ent9.o mliD- Como requer. Em 10-6·43. (Ass) A. Oliveira. Bpa·
dar cOllapltlàr a mesma.

I ra que chegue a noticia, ao conhecimento de to-

.

5,692 _ Claudio Morettl _ Morettl Requer dos, se passou u presente edital que será afixado

Jicençll< constrU,çAo C8�a de madeira no' t�rreno no/logar de costume ás portas do Forum, publica
de Tenineio' Moretti sito estradll Poço d'Anta, zo dw pelo jorual cCjrraio :do Povo" desta cidade e

na furaI _ Idem. e «Diário Oficial do Est,ado. de Floriaaopolis. Ds'
" Dia 25 do e passado llesta cidade de Jaraguá, aos 16 dias

5667.'-;;- A�lgusto Persuhn'- «Habite se. para
do mez de jllnho ge 1943 Eu Ney Franco. escriVhO

!!I,ua C1l8�l BIU)" l;l ruB. Preso E. Pessô8; 1476 _ A' o Bubcrevi. (assinado) Ary Pereira - Jujz de Di·

vista a il1formaçíio, como requer
reito». Estt'\ �o!]forme ö original, do qlle fé.

5671 - M(lria FadeI· Eutre - lice,nça estabe- Jar8guá, 16 de juuho de 1943'
.

lecer tW com Loja de armarinho á rua Preso E. O 'escrivão, Nez Franco ,f
, PeSfóôa - iem

5678 - O�car Golz Iic,ença construção mao·
8olé,JS sepultutds Arnúld.o e Bertoldo Golz jnhua
dos cernLériü ltopocuzinho, e eúlocar respectivas
inscriçõfls - inem

.

5683 - Antonio Bv(�k()r visto ia sua. casa

reconstruidii á ·rua Rio Branco . idem
51:\90'- Arnol.do Krueger . licença contruçãú

-maosoléo sepultura Adele KiUeger, inhumada ce

t�jtérlocidadeecoloe8rrespectv&inscriçAo ·idem a qu�djspõe de maior sortimento na praça e o�rece' =�������������������I�����������5691 - Germano Wagenknecht, inhumada •

�emitério cidade e colocar respectiva inscriçAo
seus artigos á preços vantajosos. ,

.

";;;�t�:H�=!l��:�*::a�:::!tt!;��I�:::�:::�!
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W () ()� s ta'··ko �
a' VII to' fII a' I.5.713 -- Oscar Sehulz . translerenela para Fran l) O O oU,

cisco Hauch imposto terreno com 11.890 m. 2, si (sob inspeção federal permanente)
..,.to ,estrada Izabel.; Diretor: Dr. Luiz Anibal Caldoerati .. ';. O

..

C
.

d
.,.

1- maior· oDcurso o Rádio Brasil�iro
:/ r=;==;;:;;;===;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;====;;;;;;====;;;;;;J Rua Com. Araujo n )76 _. CURITIBA - Paraná

Ir I " ES,tão em pleno funcio.nament6 as aulas de

Ç�C1N T_R ê. O I MP A L_U ri I S M O· adm�ssão á la. serie do Cursá Fundamental

.latl!l!6��'!t�)H';X.b' Facul��rES����OR�!�:!���o4,Paraná.'
C_gm_I?_al�m jQdas U� �lYsti'e_s. como a

'

i;:. A" .::J >

Fls8aHsada' pelo Governo Federal _

--" ... lfiã��.� Ifêmedéiras e
.. -,',

I -. ''-'
-

�iTentês: " ""'.

.

CURSOS: Propedetitico: Perito .Contador oe Au '

l ó". ,..' "

__ xiliar de comé�cio. - Internato e Externato.(
---,.. .. _- :- . '''._, Aulas dê .datilografia li

OficialSecção
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAOuA

Requerimentos Despachados
Dia 2', 5

Cure seus males. e poupe �eu bom dinheiro
. comprando na .,.

FarlDacia , Nova
de í{OBERTO M. HORST

Ssbado 1 9 de J unho de 1943

.Ri�, l? (A. N) - t:- BombardeAr..
�m!!elra Junta de concl britaDicOl ataca..
haçao e Julgamento de
cidiu que o empregado

ram O .hen.

admitido o titlJlo de ex·

periencia, deve ser con

siderado efetiva depois
de 30 dias. Nessas con

dições, se con vacada ao

serviço militar, terà direi
to á percepção de' 50 ajo
do salario, não prevale
cendo a alegt.ção na,
competencia de dispensa
si deixar de ocorrer den
tro daqut;le periodo.
No front ruslo

Londres, t4 (N) A
British Broadcast Cor
poration revelou· que
uma poderc,sa formação
de borbardeiros bri tani
cos incursionaram sobn�
o Rheno e outros obje
tivos, alcançando resul
tados favoraveis.

Serviço direto de.
radiofoto

Rio. 1� (AN.) Oves'
pertino «O Globo» in'"

Mo"cou, 11 (N)- O forma que dentro em'
comunicado russo de ho- breve teremos o serviço
je anuncia grande ativi direto de radio foto com
dade aerea nas varias os Estados Unidos in j.
frent�s Os alemães pros- ciativa do Coorde�ador
seguiram nos seus ata, dos Negocias Ihterame
ques e� vasta escala con- ricanos. o que possibi
tr� Bnansk. Os nossos litará as reportagens fo
:i�lrmalT' ter destruido no tograficas dos aconteci'
du de ontem, 100 apa meutos mais sensaci o
relhos nazi&tas.

.,

naes.

.

INDUSTRIA DE CP LC� GOS
GOSCH IRMÃOS S. Ä.

:J�R�G U� - ./'L\N.Tb. 'Cj('::-.Tl\r�·i 1'.1/.':\
------..-._-_._-�_._...,--_._-- �.

, '

!;'

'-

..
".

.,

Um p'rem�o de 10.000'CRUZEIROS, para quem
acertar o' .ês e o àno do fim das hostilidades
Sintonizem seus �P1!relhos pará a RÂDrO NACIONAL do Rio de Janeiro,
TODAS AS SEGUNDAS Ff..IRAS, ás 1.9,10 horas em ponto e ouçam o fa"
111050 Programl:l dos �Tri,gêmeos Vocalistas-, afim d� se ha;biHtarem ao

PREMIO UN1CO de 10,00.0, Cruzeiro.s, O MAIOR PR�MIO ATE' HOJE
! o ,H' .<, ,. DISTRIBUIIJO'PELO RADIO NQ BRASIL.

ia ',Ai
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em recente decreto
que tomou n. 791, o in
terventor Iederal sr. Ne
reu Ramos abriu um cre É um meio de esquecer as máguas. Não há quem não asdito de Cr.' 500,000,00 tenha, 'f!_laiorés ou menores, de CU1·ta ou de longa duração.para a8 despezas com o como nao costumam anunciar a chego,da - como muita g6

......'n�te
prosseguimento da eons a�tigamente taeia; r�comendando ,'TJ�u.�ica e To.9'1.fetes - o reme.

II d t d C
. dti) e suporta-las tai» camo veem, porque o vls'tnho de quartotruçao a es ra

�

a ruzel-.DU o transeunte comque cruzamos na rua nada tem que V1l1' com10 Ooncordís e reeons- as uossa« maselas.
trução das estradas Sta. E vai-se vi'vendo, dias melhores, dias peiores, cantando

AR'TUR MU"LLER,' ottcíal do regísto de peS80 Filomena Garcia e Bar- para esquecer... Na ver�ade não 'conseg�imos esquecer.
a S It Cd' Quem consegue esquecer a duphcda vencida a hipoteca8S Juridlces e títulos e documentos do municfpio, raç o '. a o ran e. ou os dentes, os calos que nos ãoem? Mas ninguerr: deixa de

e registo de pes80as naturaes do primeiro distrito andar na rua, de ir ao cinema, ao café e muito berA caladi-
e I"de da comarce de Jaraguá, Estado de Santa Mensaaens deamizade nho, Só se canta em casa. Fora tuãoe aparencia.'I:' 6' Todos cantam... No intimo, porém, é que a magua teimaCatarina, B18SI I e simpatia ao Presl- em se Tazer sentir.

e I d d
· .

- - eERTIFICA, que de acordo com ° art, 13 § dente Roosevelt I E não adianta, cantar...
. ootro e e pro ntos. qUlffilcoS e 2', do Decreto n, 2�,239, de 19 de dezembro de 1932,

Rio, 16 (A. N.] - As
I

--.revígorado pelo Deereto-Ieí n, 581, de 1. de egos- LI

to de 1938. toram áquivado em meu cartório a ata, creanças brastlelras estão
de ecnstnateãc digo reformo, os (.tatulo e IItta enviando de diversos pon ANIVERSARIOS NOIVADOS
nomícal de soci.,s da Cóoperativft Serioicda de tos Ido territorio, mensa- ,

f Com li gmtil srta. IrmImportante portaria do Coordenador da Mobi· gens de amizade e' simpa
- Fez anos dia 15 o sr. gflrd Schrnr Izer, filha dolisação ECfJßomica. . jnrsguá. () referido e verdade, (k '! fê.

ao Presidente Roosevelt, Domingos R, ck,
snr. Henrique Schmelzereosto que e' em r'etribulção

- Di» 15 aniversariou a .

dícontratou nupcras o .ISao carinho dos pequenos menina' Marcia, filha do tinto moço Waldt'ma· ja'americanos para com o Pre- sr. Mario Tavares, tabelião Costa, filho do sr.' Manot t,sidente Vargas -. Çonsolida de netas da comarca. F. da Costa, residentes em •

l,.se assim para o infinito, a - Tambem dia J5 com ltapocusinho.amisade dos' dols grandes pletou mais um ano o sr.
povos continentaes. Manoel Karam filho.
-� - Dia 16 íez anos o sr.

Morcegos atacam os Santos Tornaselli.
rebanhos bovin:« no

I
- Tambem a 16 viu

Rio Orande do Sul passar mais um aniversario
, o sr. Rodolfo Ooemann,Porto Alegre, 16 (N) - 'da inportante firma indusGrande numer9S de mor- triat «Industrias Reunidas

cegos têm �tacado os. re- Jaragu& S A...
.

banhos. bOVinOS em dlver -- Hoje festf'j:o mais um
sas regIões deste Estado, natalicôo a menina MArlecausando serios prejuizos ne, fílh!'! do sr. Alberto
aos criadores Dutra, agente postal e te

legrafico da cidade
- Amanhã festeja mais

um nalalício a senhorita
Inak Klug, filha do sr. Al
fredo Klug.

Relistro Civil
Artur Mueller, Escrivão . e O,

ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarra de jara
guá. Estado- de Santa Catari·
n9, Brasil. "

faz s3b�r q�e. compareceram _�hj))�__no cartono eXibindo os doeu-I �
.

-

mentos e�iç'idos pela Jei afim Estabelecimento comercial EeBruhns

C.li\� T I!' S�/,·�·
. de se habilitarem para casar-se:

I
.

_ EdHai n. 1526 fazenda, �rmarinhos .. brinquedos, espe'cialidad�s em perfumarias_
•

Vitorio LazzRris e Adeje Barato Roupas fe,ltas - Artigos para p�esentes. c" mlsa�,. Sl d s, fazen-
Ele brasileiro solteiro

marci-j
das, em geral. - Preços raZOavels. - Rua CeI. Emllio jourdan, 83.

rr��od�a:���t:�eL::;i� A���!c:� _.'«C.oa"....__
tos e dezeseis domiciliado e re-' .

sidente neste distrito n -sta ci·'
.

peaki, alto funcionaria da. que marcará ma-is urne -dade sendo filho legitimo de, t-------------------Estrada da Ferro V P. S. grande vitoria do' presli Jose lazza'is faledido e de Ro· Ic'' e acatado desportisb. gioso calvi anil·.. sa Cost", POlD'ada Ml·nan�OraEla brasileira solteira domesti- , ','"Ao jovem conterraneo, ca nasceu em Jaraguá em
-

dois I• Cor re ia j' Povo' a pre- O seléto de Bananal de janeiro de mil novecentos e
senta as suas melhores fe- inaugurou a sua praça virte e dois domiciliada neste

licitaçõ!'s. de desportos distrito nesta cidade �endo filha
legitima de Clemente Barato e

O Seldo Esporte Clube de Rosilla leilhold Baratto.

F-de Bananal, perante grande Jsrsguá, 11- 6-1943.Corrida da ogu�lra . E para que cbegue ao conhenumero de assistentes, inau- cimento de todos mandei o preSob O patrocínio da A. A. gurou domingo ultimo a sente edital que será publicadoBrasil. realizar ..e â ne pro- sua bela praça de despor pela imprensa e em cartorio on·
ximo dia 24 do correntf', tos, fazendo realizar pela de será afixado durante 15 diaS,
a grande prOva do padec' manhã um grande torneio Si algurm souber de, ai':
trianismo local ..Corrida de futeból. conlinuandu á gum impedimento. Bcuse
d f' I t t d o 'I' S os para os fins legais,a oguelra", na qua o �I e c m o' pre 10 eléto Artu1' M1lll'er Escrivão tmarão. parte grande nume" e Imprensa de JoinvilIp, Oficial do Registro Civilro de atléta,s locais. . saindo vencedor o quadroO trajéto A ser

parcor-,
local, pela contagem de 3

rido mede cerca de 2 500 a 1. Na revanche .realsisa, r� S\ rna:?l,"'�� A

•

��!rc���esP::��n�� cí�:�e� grsoS�goU��i�o�ei��t�n��lét� �Q�C�OS �S (/() <:� �:'
Na proxima edição dare seu leal àdversârio pelQ o:

.

,-;-."
. ',)

;\mos mais amplos detalhes "corre" de 5 tentos a 1.
sôbre este acontecimento,

--_..-....-
J�ão Prosdocimo- t:I 'I'ilh�s �,.> JoiaviUe' 'IR U A

�

9 O Ê M A R ç O , 1 2 ß, � : - C A I X A POS T A L. 8 2'

A C' U' '. U L A D O R E 5 1.1para automoveis, calDiohles, radi., motocicletas e novidade" para:,GA.SOGENIO de alta a,mpéralem e qualidade pelOimeiboree

Pl'eçoItll DE.SPACHOS FERRO����;SS��:R����S - REDESPACHOSPeçam de'monstrações á firma:
.

.

' .

E M B A R QUE S
.

-

Joio ProsdociDl� t:I Filhos ,. ,. JOiDville
:.; SÃO FRANCiSCO DO SUL Estado de Sta Catarina, Brasil

�(:�CC_.""(c_IiI.n7ICifiZ1III:&.S -�__;sr-=--i..........7.fL.S�

..
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A movimentação dos tundos,
pertencentes a suelitos !

do eixo·
Rio, 15 (A. N.) - A prosperidade de seu co

Comissão de Defesa E. mercio e industria. sé
conomica, em sua ulti - mente as justifica quan
ma resolução, declarou do destinado á pratica
que a movimentação .dos de atos conservatorlos
fundos pertencentes aos do patrimonio desses
aos suditos do eixo, suditos ou quando de
excluídos os atos concer interesse 'da economia
nentes á manutenção e nacional. -

,

,

Institufo Rocba ·Loures
Exclusivamente para motestias de olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de

sua especialidade. .

, Ríchlin, Rua do Princlpe. Fone, 334. jOINVILLE

Certidio de ArfIuivamento C!e Ata
de loCi�dade Cooperativa

FARMACEUTICOS

Precisa-se de 4 a 6 operarios

18�8gu�, 9 de Junho de 1943_

O ofichtl du registro:

. Rio, 12 (A. N.) - O lação, entre os quais a'

Coordenador da Mobi- cetona: acido escorfo, a-
, Iisação Econornica por:' cido benzóico, acido bo
tariou determinando que 'rico, acido clorídrico
ficam os laboratorios, asperina, atebrina ou

drogarias e firmas im- produtos similares. cie
portadoras que comerei neto de potassio, clore
em com produtos quimi· to de cálcio. sodio e

cos e farmaceuticos, es· zinco. As declarações de
tabelecidos em todo. o estoque3 devem ser apre,
territorio nacional,. obri· senVJctas ao controle de
gados a fornecer ao,con- .produto') quimi:os e far
trole dos_ produtos qui, maceuticos nos Estados
micos e farmaceuticos Unidos e Territorio do
da Coordenação da Mo- Acre r.o prazo de 30
bilisação I:conomica, de- dias, aos respetivos de
clarações com elementos legados federaes de saú
levantando com ur�encia de, flm conjugação com

_ os estoques
-

de produtos os Departamentos de
químicos. fanllaceuticos Saúde dos Estados.
constantes de longa re·

. -

'o. Artur Mu�.ller

Dr. 'Waldemiro Mazu�bea
Medico

Consultoria e residencia: - Rua Mal. fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

com bons conhecimrntos no PREPARO DE DOR
MENTES pala a Estrada de ferro. Paga �é �e�. .

Mai� informações com o prof. OlardlDt LUIS
Le[)zi em NurfU Ramos,

,Jar2guá, 1 de junho de 1943.

•

ItSPO
Gremio D. JÓiDVi"I classico como tambEm po,
vil X A. A. derão, tombar frente. á um

«onze' que se lhe IgualaBrasil e", tecnicl e pujançJ.
Na equipe local, é incer.Apraça de dtsportos da .

A. A. Brasil será teatro
ta a presenç!l de Amauri,
como tambem notar-se áamanhã do confronto que

estA se tornando tradicio. a f,slta do perigoso pon
nal � Gremic Desportivc teiro direito; Jorg9, quc

convocado pare·o serviço, de Joinville e Associação ativo do Evercitio, enconAtlética Brasil.
tra-se em Curitiba.- Tentará a rspresentação A embaixlida visitante,Joinvillense mais uma vez
chegará á Jaraguá petoabater o conjunto local em

seus' dominios, o que aliás trem da tabéla pela manhã,
ainda não conseguiu nos

devendo regressar a noite.

préIios que já efetuou em
.

Jaraguá, todavia sempre BIparte Socialsoube se portar a altura
do seu antagonistas de

.

amanhã. Antonio Zimmermann
Não devem os locais si -

�a data de 13 do corren-
GUfr pensar em uma vito te transcorreu o aniversaria facil, porquanto o qua- rio- natalicio do jovem Andro visitante já surpreendeu tonio Zimmermann, des tamuitos conjuntos de cartaz, cada figura no cenario eshaja visto que o BGmsu- portivo local, onde desfrucesso de joinville, ha pOU ta de largos prestigío,"Cor.cos dias atias, para vence reio do Povo", embora tarolo, teve qUe apelar para to· diamente, :f?nvia ao distíndas as suas reservas, Ie to desportista, os seus e
me-s�� assim. im�er'ou a fusivos parabens..parclall::lade de arbitro I

N� brilhante carreira que Pedro KopeakilOS titulares da A. A. Bra
si! vem trilhando na tem
porada presente, poderão
alcançar mais um trionfo,

CoDvite
i"'·'

LeopfJldu A. Gerent,na queHdede de presidente da Ufiiao Mu�icipal do CODsorcios Cooperati
vos Agrarios de jaraguá, convida os seu8 membrod
da diretoria, para comparecerem a reunião, �a re·
alizar 8'3 DO dia 20 destt>, 88 9 borap, numa sa)6
do 8r. Carlos Hasse, Da rus ,Marechal Deodoro da
Fonsec6, para deliberar sobre o patrjmonio da
dita uDiao.Completou em J4 do

fluenle. mais um ano' de
existencia o sr. Pedro Ko·

o PreSIdente ,-,

Leopoldo ...... Gerent

I

EXIJAM O SABÃO

Vi rg�'!I

I Estrada Cru�eiro - IIIrO """'''1·0''Concordio '-'� •• �, Social
Todos cantam 'sua vida •• ;

GIL VAZ.

CASAMENTOS
Realizar·!>t-á hoje, .em

União da Vitoria <Paraná)" .

o enlace matrimonial do
Dr. Sadalla Amin, com Ia
senhorita Alice Manfron;"
Servirão de padrinhos no

religioso: o snr. Cezar A
min e dona H, lena Amin, .

por parte do noivo : o sr.

fraucisco Manfroni e do
na Laudelina Mantroni, por'
palte' da noiva. No civil:
o snr. 'Jo�e Amin e dona
B.lljuth Amin,' por parh:'
do noivo, e o snr. N�gib
Muss Mussi e dcnll Dibe
Mus!>i, por palie da noiva.

E' a pomada ideal
CUrtA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais...

NUNCA EXISTJU
IOUAL

A farmäcia Crui,
je Avaré, (S Paulo)
curou com a cMl
NANCORA· úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou c.)m
UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada ein muitos hospitaes, casa!> de sallje e

y clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadrira ·Pomada
Minancora· nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o' emblema simb6lico acima.
Re�tJse'm imitações! Exijam a verdadeíra MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAR'EM BEM AO COMPRAR!

E' um produto, dos Laboratorios «MINANCORA»
de jOINVILLE

CAIXA POSTAL n. 34
Rua Manoel L. de Andrade,.14

TEL.EfONE n, 155

Orontes maia

.E sp e c.i � lid ad e
da elA. W,ETZEL IN,�l!STRIAL"":_ JOIftr.lVIL,E (�"arca registra�8)'.

.

'

,POIS CONSERVÁ ,E 'DeSINFECI�A:A SUA ROUPA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


