
Dircior-propriet�rio:Caixa Postal, 12

Ano XXV .... Jaraguá S:. Sábado, 3

o Presidente da Comis ! desembarque;são Estadual de Preços faz b) as despesas obrigatö
saber a todos quantos in- rias e comprovadas no por
teressar possa, que o sr. to de desembarque;
Coordenador da Mobiliza- c) as despesas de frete

nuo engrandecimento de ção Econômica baixou a ferroviàrio ou rodoviário

seguinte Portaria, a ser ob- ate a localidade.

Santa Catarina.. .. Dr Nereú Ramos servada neste Estado, pelos 3' -Os valores assim ob-

E, na cadc neta rítmica fabricantes ou representan- tidos serão fixados para

que o seu governo ho- .coml. urn Ltor de cons tes do�' produtos frescais e venda ,dos protud?s pelos

nesto e trabalhador sou taute progrt'so no seio lembuttdos:
atacadistas e varejistas lo-

be i "r S t C· d "d d ._�. 1- PORTARI.\. N 84
,

cais ,e. so_ poderão _sofrer
e ImprimI, an a a o Uni a e naciona ' O Coodenador da Mobí- modificação em funçao de

l!ização Econômica, usando alterações.com preços cons

da atribuição que lhe con- tantes da tabela anexa ou

fere o decreto-lei n 4750, de majoração no custo dos

de 28 de setembro de 1942, transportes mediante prê
RESOLVt: via autorização do Assis-

I .. Homologar a tabela ,

anexa, organizada pelo Se- tente Responsavel do Setor

tor de Preços, com base nos Preços.
.

estudos procedidos pela Co- III - O�atos baixados. pe
e missão de Controle de A- las ��ml�sões EstaduaiS e

bastecimento Público do Munlc!pals de Preç�s, em

Rio Grande do Sul, e rela- cumprimento, do dl�posto
tiva aos preços maximos �esta. Portana, deverao. ser
permissiveis para venda,. I,medlatament� submehdos

em tOdo' o teritorio nacio- a horr:olo�aç�o dest� �oor
nal pelos fabricandes ou denaçao por mtermedlO do

rep'resentantes, dos produ- Setor Preços.
tos frescais e embutidos na

IV-A t�bela o�a apro-

mesma discriminados. vada entrara �m �Igor na

II - Determinar que as
data qa pubhca��o. desta

Comissões Municipais de Porta.na �o�. Dlarl?s ou

Preços, baseadas nos pre- �o.rnals Ohcla�s locaiS, s�-

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA ços ora fixados e com a- jeitos. seus Jnf�atores as I

••W�.�i .._,m-_"'III!!I!IIMi!!IM!m�"iI!I.�1!_·=_as. prO\'ação das repcctivas Co- pe�ahdades cominadas em

missões Estaduais proce
LeiS

_

dam no prazo de 15 dias (Ass.) joao Alberto, l

A-
- ,..,

d t" cont�dos' da data em qu� Coordenador

OplnlaO O pro es fOresta Portarapublicada no

K-aturl- ! Diário ou Jornal Qficial do Tabela de Preços Màxi-

sor Jorge Estado, o reajustamento dos mos permissiveis para ven·

preços tabelados p ra ven da, em todo o lerritório na

da dos produtos em ques cional, pelos fabricantes ou

a .. tão pelos atacadistas va representantes, dos produ
rejistas lü'cals, adotando pa- tos frescais e embutidos, a
ra isso, o seguinte critério: que s� refere a Portaria n.

I' OS p,reços máximos 84, de 16 VI-943.· Bombardeado
.. permissivei"s pela tabela a Produtos Unidades Preços

RIO, � Ag. Nac. -I ��:tn;:���jr�õ�s 1�t:�t�_ �����t��te;ods��;s:/a:�st�� Fiamhres a Fanta ia _ Kg. ��� O porto de
/

o profef'�or Jorge Kafu c S pw d todos srm dis do dos navios, ou sôbre fiambres Serpentinas - Kg, 6,20

i' -

t vagão, nos centros produ- Linguiça de porco, cortada

ri, entrevistódo pelos .Inçao, (�n re '.JS que po tores.
ou picada - Kg.. , ,. 4,40

J'ornais á ·proposito de dem maIs e 'os que po
Morcela branca ou preta,

d I 2· A·
direita - Kg. " . . . 4,40

sua participação na Con em lllenos.
- ésses preços M( rcela branca, torta - Kg. 3,30

___________

alem de uma razoavel mar- Mortadela em bexigas, gran-
ferencia de Alimentação, gern delucros para as c1as- des ou pequenas - Kg.. 5,40

teve oportunidade de di· Bombas russas ses cujos preços vão ser
Mcrtandelas Lurvos oa em

.

d provocam serias .

t d
.

t
peró. com ou sem touci·

zer que apesar os ma· reaJus a os, somen e acres nho,.... .. 5,40

les que trouxe a guerra, baixas centar-se-ão, seg-undo a 10- Mortandelas com Iingua, kg. 6,20

dela resultou certo nive- Londres, 21 (N) _ O ai
calidade a reajustar, e quan- Paté, branco ou vermelho

.

1 to comando russo informa
do houver: kg. 5,50

lamento socla e que a) as despesas de frete Paté sardelas - Kg. 6.10

eIT'bora pareça absu"do, que bombardeiros com
e outras devidamenfe com

Presunto cosido - kg. 11,60

grande' autonomia de vôo li Queijo frances, branco ou

um dos caminhos para sobrevoaram formações de provadas até o porto de preto - kg. 6,20

esse resultado é O racio· tropas inimigas, lança!1do
)

namento. O controle SJ- sobre estas· as su,as bom CI-
. --d--------------

bre a aquisição de ali- bas que provocaram gran ID1Ca e Olhos, Ouvidos,
mentos, vestuarios e ou'

de nnmero de baixas. Nariz, GargantaOs referidos bombardeiros, a

tras utilidades) _;vita a após desincumbirem se de O A
..

T
_brusca ascenção de pre- sua tarefa, regressaram in /1

r. rmlmo avares.

ços porque impede o ar tatos ás suas bases. Rua 15 de Novembro, 1393 BLUMENAU

Interventor
RaDIos

Nereu

Com destino á Caj tarina rr ar char á

pital Federal, sr guiu 58·1 seus glor iosos
feira, de avião, o exrno

I

sr. dr. Nereu' Ramos,
Interventor Federal. on

de tratar á de assuntos
relacionados com a adrni -

nistração estadual.

S. Excia., que duran

te o longo periodo de

permanencia á testa dos

destinos do nOSSL) Esta,

do e o tem conduzido
com o pulso firme de

timon. iro seguro, não

S� desviando da rota

que c.esde a 'sua ascen

ção ao poder se propôs
traçar por certo trar

á
no

seu :f gresso, vitoriosa,

para o

destino

mais uma aspiração que
idealisou para o conti

-Ur. Alvaro ßãiaííiã
MEDICO

Cirurgia, Partos, Mnlestias de Senhcres
Crianças. Doenças Internas e Tropicaes

Doenças da Pe�e

ELETRICIDADE MEDICA:

Indutotermia, Bisturi Eldrico, Galvanccauterio

t\AIO ULTRA VIOLETAS E INfRA
VE�MEl HO RAIO X

Diretor Medico do HOSPITAL· SÃO JOSÉ.

favoravel ao racionamento dos

limentos, vestuarios e outras

utilidades

Realisaram-se domingo
uitimo nesta c i d a de
de [araguä as anunciadas
corridas de cavalos, levan
do ao prado local. - enorme

assistencir. Darnos a se

guir um resumo dos p a Tenente Orion A.
reos disputados: l '

pare o,
vencido peld rgua "Elite" Platt
de nropru dade do sr. Wil O sr. Tte. CeI. Oscar

.

li Hel íng; 2 oareo, o Rosa Nepornucen o da
principal da tarde, foi ganho Desde o mcs de maio

pelo cavalo .;-8tario"; se- próximo findo, o sr. Tte Silva, ilustre ccrnandan-

guido de "Carnal ão", pela Orion A Platt, vem ocu e do 32' B. c., recebeu

vantagem de mais de um pando o cargo de Delega- do sr dr. Nereu Ra
corpo. "Sapo" e .Delta'' do Especial de Policia em mos, preclaro interventor

pormotivos imperiosos não jaraguá. fed I
.

t t I
pai ticipararn . dr sta prova. Não poderia é nos grato euera, o seguin e e e-

O desafio entre os animais frizar. recair, a escolha do grama:

"VitOI ia" e "Macadamt" dr Interventor Federal em
. Partindo amanhã pa· .

não se re Iisöu, por desis- nosso Estado, em pessoa ra Q Rio quero antes

teneia deste u timo O pJ que melhor desempenhasse significar lhe o meu vi.
r�o que fechou a magnifi tal enGargo, e, tão capaz h' t
C:l tarde turfistica foi ven de corresponder á confian

vo rEcon eClmen O pe·

cido pelo ,-�valo "Ronda" ça que lhe foi depusitada los seus grandes servi,

tende' ,Zigalo" classificado Por outro lado, cumpre ços prestad0s ao Estado

Em 2' lugar. nos dizer, que o povo de e sobretudo a esse mu-

jaraguà, já .se rejubila com nicipio durante o seu fe.,
ta! desig�a5ão, porque, pela liz comando faço os
sua rehdao de conduta,

•
.

lhanesa de trato e simpa melhores votos �elo br�
tia naturaes,' o ilustre mi- lho da sua carreira mi

litar, a todos .cativou litar e apresento lhe, com
Embora tardIamente cum a segurança da minha

primentarnos ao Tte Orion f t t' C' r
A. Platt, fazendo votos que a.e.uosa es�ma, o •

por muito permaneça entre dlals saud8ço�s. (a) Ne-

nós ,reu RamOs".

Tambem a França

ocupada sob a� bom ...

po de alertadoras de jara

Queijo de pOlCO, comum guá, cujos propositos de bas aliadas

- kg. 5,50 carater nácionalista cumpre () A
Roladas - kg. 6,20 não silenciar. ' Londres, 2 N -

Salchichas de Viena - kg 6.30 Sob a comp"etente dire- aviação aliada voltou a ata

SaIchichas cruas - kg. 6,30 rão dos srs. dr Waldemiro car as princip ais linhas deo
Salames, com ou sem tou- ... .

I
.

cinho - kg. . 5,40 Mazurechen e Tenente 0- comunicações, mc uSlve es-

I Confere com o original. rion A. Platt, vai se desen- tradas de ferro, no territo'

I
Fp�lis) 26 VI-942,

.
volvendo animadoramente rio da França ocupada,

SIbIla u�ch, Secretana.·

I
.

d I d causando enormes prejui
Rogerio Vieira, Presipente da .0 curso

.

e a erta oras, que

C. E. P. conta graRde numero. _d_e_s�o_s_a_o_s_in_im_ig-o_S._-_-=
Brasil

HONORATO TOMELIN Edificio próprio

Em homenagem ao I teu a persona ti,Jdde do
I

O R
"

exmo sr, Cei OscarlCel. SCJr r sa .epo-

Rosa Nepornucenc que muceno me!ecedor da

v-rn dr: de ixar O coman eterna gróltdao do povo

ds do 32 Batalhão de hlumenauense

Caçadorrs, d i visinh _. ci

dade de Blumeneu. por
ter sido transfer ido para
a Capital Federal IX elas
se representativa do co

rnercío e industria e an

toridades ofereceram lhe
na noite de 26 de Junho
ultimo, um lauto ban-.

quete de 200 talheres

em um dos salões do
Teatro Carlos Gomes.
Com a mesma, os ho

rnenageantes quiseram
dernonstrae a sua mais

profunda gratidão' pelos
inumeros beneficios que
o ilustre militar, durante
a sua permanencia no

comando daquela uni ja

de, prestou ao munici Agradecendo a tocan

pio, interessando se e te homenagem que lhe

patrocinando com todo estava sendo prestada. o

o seu entusiasmo, muitas ex comandante do 32.
campanhas para a sol- B. 8" bastante comovi

ven�i? de inúmeras neo cio, pronunciou uma be
cessidades qu.e em. Bl,u. lissima oração, na qual
rnenau se Iasiarn sentir.

_ disse da grande saudade
Oferecendo o banquete, com que deixaria Blu
falou em nome dos pre menau P. terminou pe
sentes o ��mo, sr

.. d� I dindo para que todos
Oscar Leilão, Meretissi blurnenauenses conti
mo Juiz de Direito da nuassern, como até ago
Comarc.1 de Blurnenau, ra, a trabalhar com fé

que em f loquentes pala e entuciasmo para a vi

vras de entusiasmo exor- teria do Brasil.

Telegrafou ao' ernte.: Ue.-cel.
Oscar Rbsa leplmuceno na

Silva, 8 Interventor
Mereu Ramos

de. Julho de 1943 s. Cat�rina -,_ N. 1.180

Tle. Coronel
Vilela dos

Ademar
Santos

Viajando de automo dou-se no Hotel Elite, O Batalhão, formou, ho

vel, em companhia de Ioi condignamente rec-p je, em sua homenagem.
"ua dignissima esposa e cionado, na sua chega A 'p�s:,agem do co

filhos, chegou ontem a do pelo sr. Tte. CeI. mando dar -se á nos pri
esta cidade. ás 2J.30 ho I coma ..dante Oscar Rosa meiros dias da proxima
ras, o ilustre militar Tte. Nepomuceno da Silva e sernan a.

Cel, Adernar Vilels dos joda oficialidade do 32 «Correio do PLVO})

fi Santos, recentemente de· B. C, Prefeito Munid aproveita a oportunidade
signado para o comando pai, autoridades CIVIS, para apresentar ao Tt€.

do 32 Batalhão do Ca- grande numero de indus Cel Adernar Vilela dos

çadores triais desta praça. I
Santos, os seus rnelho

S Excia., que hos pe- res votos de boas vindas

AIertadoras Jaraguá

Coanissão Estadual
de Preços TURFE

de

Proseeguem ativamente
em nossa cidade os traba
lhos de preparação do cor-

s�nhoras e sen hOJitas da

nossa melhor sociedade.
Funcionando ·nos salões

de ClubAirnore,posto ádis

pósição r;ela sua Diretoria,
terminará ele brevemente,
diplomand0 as futuras aler'

tadoras de Jaraguá, que

prestarão o seu inestimavel

concurso as força do País,
nesta terra em que de todos

os brasileiros se exige uma

parcela qualque� de coope

ração.

Chegou ao Rio
Max Asco...

.Iium

Rio,2 (A.N) - Proceden
te de Buenos Aires, che

gOll hoje aqui o professor
Max Ascolium, um dos
máis autorisados lideres
do movimento dos italianos

livres, chefiados pelo Con
de Carlos Sforza

D1·. vfTaldemil'O Mazu'l'cchen

·Pa!ermo

Londres, 2 (N) - Palerno,
o importante porto da Si
cilia e considerado como

um . dos principais pontos
e.strategicos do eixo, foi,
durante os ultimos dois dias,
duramente atacado pela
aviação aliada.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ginásio PartbenOD
.

.

(sob inspeção federa! permanente)
Diretor � Dr. Luiz Aníbal Calderari

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA -- Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de
admissão á Ia serie do Curso Fundamental

Faculdade de Comercia do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

Fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. Internato e Externato.

Aulas de da tilograíia

no patio das Irmãs da • Divina Pi ovídencía-
.

Chu rrasco, Jantar, Café, Doe-s.

Pelo compareclmento de todes multo agradece

A Comissão

E' a pomada ideal

CU�A TODAS AS
,F E R I DAS. tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IOUAL

���III�III����liJlIIltlllJlIJlI1l11l1J�IIJIIJIIJ�IIJ�lIJllllllrlJlIIlII
III

.�

111_
5736 - OUo Henschel - Licença impermea III

lIA
.

ANTA � IA
1111

bllízar e s paredes, ladrilhar o piso e ptntura fn- 121
.

. III
terna da 3 quartos de SU8 casa sita á rua CeI. ltJ III
Procopio Getues, 1527 - A' vlsta da íntormação,,ª' . III,
como requer. III '

II5741 - Carhl8 Rutzen Junior -- Licença ftf _1 _

construir. oasa de madeirá li eetrada

Bom-Pland,;\18 de julho •• domingo •• 18 de jUlh� zona rural - Idem, 111
5742 -- Carlos Rutzéu Junior - Licença C

..

S d B
. iii

construir casa de medelra á estrada ISBbe), zona iii asem I ras e as ri n S iiI'

Grande festival rur815743I�mLUjZ Kíe ne u - Vistoria deposíto re !I Tecidos dietamente das melhores fabrica� do paiz
III

construido fundos sua casa n. 657, á rua Mare- III III
�hal Deouoro - Idem. IXI VENDAS POR ATACADO 121

5744 - Carlos Hass - vtstorfa C8S8 recem iii iii
construída a rua Marechal Deodoro - Id.em, III OB LAND·O SCARPEL [IComeçará depois da ultima Miss' e consta á de IXJ L I

muitos divertimentos publiccs e jogos infantis.
_ 7 _ 6 _ 43 .

- 1X.I
•

,

.

.

.. III, ' FLORIANr:'lpOLIS III
5745 .; C8r'108 Hass - cHtibite Ee, sua case 111 I

'" Rua Fellppe Schmid� n. 54 iii
recém construlde á rua Mare ehe l Deodoro - A' III Fone L514 - Endereço telegrafico: -Scarpellb. III
vista da informação, e omo re quér.

-

li).
- I iii

5746 - Ge rmanoSchub e r r - T rI\Ds!er f'nola '1fJIAIIXIIXlIA.1IX1IA.1IX1CIiJIXIIXJIÃII'XJIAIIXIIÃlI�::JlXIlXIlX1lA1lX'1lA1lA.1lX1lX1fXJlÃ1lA.1l%1lÃ1
,

.para B ruD {I S c hubcr t, i In D (J IS lote rr e n o C r m ] 25000. �l:!ialXJlXIlXJlXIlXIL'XIIXIIXID!:IIXIIXIIXIIXlIXIIXJD!:JIXID!:IIXI!XI1XI�lXIIXIIXlIXlDaOC
���--�������������� �m2 �to Qftradfi �fbeirao Alma - �€m, �����������������������.

-

II'��'
5747 - Gutlhs rme Alp('ntfeClt - Transte. • - �

� :� �+. :.� � 're nciä para-Cat los Ramtum, imposto terreno com �
, End. Tel. :«9ROMAIA. �

��[ -

-
- O' .

.'

I Codigos :
§

.
2340 O. m2 aíto estrada rtapccusíuho -_Idem. -

BORGES RIBEIRO
�

Vende...se OU Alu-a ...se .

5748 - R�y FeHvpe Frenzel - Transf�ren, � A. B C. 5.a Ed.
' �

. .,.. ma. seu neme Imposto. te rreno er m �OO mz sito á � =
�

'-. . ,.

'

rUB D Pedro II e adquirido do espolio de OUo � �
Casa para negocio e n7orad,a a Rua Marechal Deo- Kattwlnkel _ Idem,. .

�

.
�

CAIXA POSTAL n. 34 ii
, doro aa Fonska n 1144. 5752 _ Arrl.oldo _ HaES.- -Habite·IH'»· para. Wl RU\���o;b�Eden A���ade, 1 4 �

Tratar com sua C6sa n. 383, f!ita. á rua Epitacio Pessoa - Idem. � I
COM.E lND, GERMANOSTEIN S/A. � Joinvile 57.55 - AugQ8�ä Ballock - «Habite-se» sua.�' Onon!4os ma·I-a

�

.

ou CARLOS MeV - Jaraguá
casa sIta rua PreSldentl:·. E. Pf�8f f, 1350 - Idem, �

�

I
- 5757 - Helena Malhllde Kehermaon ......! Tran B- � �

·��Ii��� rerencJa para EIsa,lIaackp, imposto terreno com � �
2714 m2 e- caEa D. 616, f:ito á ft:a CeI. Procopio �. REPRESENTAÇÕES I
Gomes - A' vista àa informação. como requer. � DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS �

_-------------------_ 3758 -:- José M. Mueller - Baixa para d 2. li �

po'anada M.-nanllora
semestre imposto s. Inou8trias e· Profissões (80- � E M B A R QUE S . �

.... t�quim) - Idem.
.

• � - �
5759 - RiC\urdo Millnitz - Transferencia pa·., � SAO FRANCiSCG DO SUL Estado de Sta Catarina, Brasil ;m

ra Julió MiilDitz, impoeto terrelJo com 100000 m2 7'4;. "

•
sito estrada Jafaguà.Aito _ Idem.

.

;m�7R;�7}2;�;m��.m1R,'���m��.:!m��m��]p�����

Secretaria da Prefeitura Munic'jpal de Jaril- --�

guá em 8 de junho de 1943.
.

A farmàcia Cruz,
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 ! ! f
Adotada em muitos hospHaes. casa�- de' s311je e

clinicas particulares.
, AVISO IMPORTANTE: - A verdódtira «Pomada
Minaocora" nunca existiu !:t não ser 8'11 suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.
Re('usem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha ')liginal.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos LaboratOlios <!MINANCORA.
de JOINVILLE

.

Oficial
Prefeitura Municipal de Jaraguá E N V E l,O II e 5

E t P fei
. -

SAU
.

sare eitura, para a devida publicação,
PREFEITURA MU�ICIPAL DE JARAGUA recebeu o seguinte oficio do Departamento Es-

tadual de Imprensa e Progag anda:

Requerimento, despachados ESTADO DE SANTA CATARINA

Secção

Departamento de Imprensa e Pro ..

paganda
Em 21 de junho de 1943.

Dia 1-6-43

5731 - Nidor Larsen - Requer transtsren
ela para Henrique .Krueger, imposto terreno com

20.000 m2 sito Estrada Ano Bom - A' vísta da

tntormaçäo, como requer.
5732 - Rieiir lo Katn - Transterencle pará

Alfredo Germano Mundstock. imposto terreno com

121.700 m2 sito estruda Isabel - Idem.
_ 5733 - José Karoztack - TraDsferencia pa

ra Oswaldo Larsen imposto terreno cem 120.000
m2 situ

I
estrada Isebel - idem. .

5734 - Arnoldo L. Schmidt - 'I'ranaterencta

para Angelo e Domingos Murara imposto terreno

com 100000 m2 sito estrada Morro de [aruguà -

Idem. ,

.

5737 - Carlos Langhammer - 'I'ranste ren
cta par a Ricardo Fey imposto sua bícícleta . Idem.

5738-- Herta Milinitz' - Transferen ela para
Gustavo Maul imposto terreno com 254.700 Ín2 si

to estrada Paxlnal - Idem.
5739 -,... R08B Prs nefaca Soares - Transte

rencía pa ra Maria Luíza da Concelção imposto
te rreno digo C88a sita rua Vidal Ramos, Hans8
- Idem.

5740 - ·Guilherme Heller - Transferenci8
para José Bánckhsrdt Imposto terreno com 2-tOOO
m2 sito estrada Rio Novo - Idem.

Senhor Prefeito :
� REFRESCANTE - DIGESTIVO

ANTI-ÁCIDO - SABOROSO..

Este Cep�rtamento está irradiando diaria-'
mente, um noticiario oficial através de sua es

tação de ondas curtas,
.

recentemente adquirida lM.tS,IM E

noticiário que interessa a todos os municípios.
'

_____

Assim, solicitamos a V S., sintonizar o seu

aparelho de rádio, das 17 ás 18 horas, na onda
de 42 rnetros, na faíxa de ondas curtas, ou na

de ondas medias, dando ciência a outras pes
soas, a fim-de ouvir as nossas transmissões em

caráter expsrimental, transmitindo- nos a sua im
pressão a respeito, por telegrama ou carta.

Muito gratos por esse obséquio, apresenta
mos-lhe

ACOS E ANÊMICOS I
. Tomem I

\ .NHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Imprega. COI! bitt an:

Toss.,
Resfriado.
Bronquite.
Escrofulo••

Convalescenças
VTNHO CREOSOTADO.

1__�M GERADOR DE SAÚDE.

Cordiais saudações
ass.) Gustavo Neves

Diretor do D. E. L P.

Remh: Sans, Secretario.

---_._--����-- ---_ ------------

. O maior Concurso do Rádio Brasileiro

o.. premio def .10.100 CRUZEIROS, ,para. quem
acertar·· o ..ii .

e o aao do fim dai bOMiUdadel

Sintonizem seu,; üpafrlho!õ para ß RADIO NAOIONAL do Rio de J:m�iro,
TODAS AS SEOUNDASFF.IRAS;ás 19,JOhorss tmpontc e olJça.m o ia

:'.\ffiOSO -Pfo,râ��' dos .Tri�êmeos ·Vocil.tist'l5-'·, af'm de se h bilitarnv &0

:'. PREMIO"U}HCO de 10:000· C""-UZdTOS. o MXIOft"'ll"REMlú ATE' HOJE
,

OJSTRJSUIDO PELO RADIO NO BRP.SIL.

�««__K«_':"MC._�DXf�(_S�

_I- João Prosdodmo.'" Filhos
.

.. .. )oinviUe·
RUA 9 DE MARÇO, 126 -:-:- CAIXA POS-TAL: 82

·lpa�u�Ov!L c��,�:'...;!!.!2 e��a4e�
GASOGENIO de alta alDpe..-ag.- e .1qIí.de-,·peA_�mdbora 'presoL.

, �i:
•

- , .

Peçam demon�traçõe6· á. ,firma: . \..
,.

"
-

- � .. )O:;. ',,;.,�,;
-

oãêt PlVsdociIDO'" I'ilbêS'

-
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Cure seus. males e poupe seu' bom dinheiro
comprando na

�

Faranac:ia Nova
de ROBERTO M HORST •

a .Que dispõe de maior sor timento na praça e oferece

. SEUS artigos á preços vantajosos.
Rua Marechal Deonoro, 30. Jaraguä

�U��filIIaaj1rIJllOU�ßBUiII1m�

I Roberto ßrantlbsrg I
�Cel. Emílio Jourdan, 62 - Telefone, 79 �

I Lenha picada I
. � (de coivara) la. qualidade, metro cubico ou � ItsiiI carrada Cr. $ 12,00. .

�

� Lenha para forno, etc, Entrega a domicilio, 13

I· Robert�d�';�ndberg I
�mllmDlll'I'Jl'ml'lOOlalWJ]ngl'l'l'Jl'lWJ[lllJJ�

Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentistá

(Pela Universidade de Minas Gerais)
Comunica ao distinto publico de Jaraguá que depois de lon

go curso de especialísação em Belo Horizonte e outros em São

Paulo e no Rio de Janeiro estabeleceu-se em C U R I T I B A dis

pondo de sua habilidade especialmente - no tratamento dos

canais focos e quistos SEM OPERAÇAO E SEM ELETRICI

DADE (com obturação completa dos canais - comprovação
radiografica) e - no tratamento restaurador por trabalho ma

nual a rigor, técnica americana._
. REIMPLANTAÇAO DENTARIA
Edifício "Sul AMERICA" 4 andar - sala 402

�Ma�eira em lõros
Compramos de diversas qualidade�

Trator com a

SOCa .IGUASSU' LTOA·
RIB. MOLHA JARAGUÀ

.

BANITO INDUSTRIA E -COMERem
DE SANTA CATARINA .S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Acencia : )ARA,6UA'
l8u8 Cei. Emilio JOIudoo, 115 � C8ixa� 10 -; Eod. 'elenr. INeO

MATRIZ: ITAJAI
Filiais em: Blumenau, Brusque, Florlanopolls, joinvile, Lages
oe Rio do Sul; Agencias em � Jaraguá. Caçador, Crecium�, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe,. São Fran�lsco _

e

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : Indaial Hamonta,.�ae
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Tala o

Urussanga, Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Araranguä

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titules de r x

portação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do p riz , medi .nte taxas modica s

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

psra quaisquer imporlancias 2 %

Com aviso previa (retiradas diar ias até 1.0( C,Cü) 30/
Desosítos Popular es Limitados (até 10 milcru

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

. Prazo fixo de 6 meses

Pr azo fixo de 1 eno

05 juros são pegos OU capitalizados semestralmente

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

Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina S/A
HO R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados : Dés 9 ás 11,00

Adolf Hermano Schultze'
F A B R I C A o E' M o V E i s

Especialidades em bancos escolares,

Rua Rio Branco,964 Jaraguá

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Ernesto' Lesemann
FfRRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agrícolas

Selas rotativas para arados I
I

Ij Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

Máquinas operatrizes
Máquinas de escrever e calcular

Motores elétricos e conjuntos para luz

Material elétrico para instalações
Arados e Descascadores de arroz

Bom b a s, Valvulas de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gachetas

Material de ,transmissão

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira. Minancora
Vernilfuge suave a de pronto efeito.

Dispens8 purgante e diéta!

Serve para qualquer idade, conforme o n

1,2,3e4, .

Proteja a saúde de seus filhos e a BUB'

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedles.

Compre hoje mesmo uma l'LOMBR,IGUEI-
RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos LABORATORIOS "MI

NANCORA" - JoinviJe

FELIZ

RESULTADO
o sr. João Martins Guindo,

capitalísta de São Gabriel, escre
vendo, ao depositario 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 prevencão con

tra os peitoraes e outras prepa
rações anunciadas pelos [orn-es,
usei o seu PEITORAL DE AN
GICO PELOTENSE ém uma

forte bronchíte acompanhada de
muita tosse e espectoração. Ve
nho informal-o de que tal-foi a
rapidez da ação do PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE que
cessaram todos os meus sofri
mentos: a tosse foi-se, e com
ella a exportação e o mal estar
pronunciado. Convem notar que
a minha idade de 78 janeiros
não auxiliava a ação do reme

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

sumidas. t ico sinceramente con

convicto de que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE' é
um remédio heroico para curar
tosse, broncbites, resfriados e

outros padecimentos analogos.
Fírmedo na minha experiencia
personalíssima, aconselhei fran
camente o uso do seu maravi
lhoso preparado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. pois
estou certo que os outros farão
o mesmo que eu fiz ficarão
bons em pouquíssimo, - De
vmcê.
amigo e �brlgado:

JOãO Martins Guindo
Confirmo este atestado Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (firma re-

conhecida.)
,

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

Aparelhos de ,ólda á acetileno e é eletricidade

Material de soldagem
.

-

Ferramentas ..:.. Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE S. A.
COMERCIO E I N D'·U S T R I A

.

Matriz: fLORIANOPOLIS - Filiaes : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

5� "

'f' "W

251
50·

jj: UMA DOENÇA eRAvlsBIMA
MUITO PlERIGOSA PARA A FA·
MiLIA IE PAItA A RAÇA, COMO
UM .OM AUXIUAR NO TRATA
MENTO DUSlE eRANDE I"LAGELO

US. o

nIJJI,lnl:mMllillf!1
A SiFIUS .. APRESENTA SOB

INÚMIEJOtASI"OR'MAS, TAIS COMO:

JllEUMATIBM.

ESCR6FUU.
Elll"INHAB

FISTUU.
(JLCERAB
IECZEMA8

F1ERIDAB

. .ARTROS

MANCHAS

lOEUIIII DE NOGUEIRA"
CONHIIlCII_ HA II ANOS

VBNDE-_ _ ....DA PARTE.

Telefone numero 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRANDE EMPREZA AMERC.�NOPOLIS C O R R E lOS O C i a I
Séde em SÃO PAULO Diretor _ Prcprietario Agencia no Rio de Janeiro

Rua Senador Feijó n. 205
Dr. Afonso de O. Santos

Rua Ramalho Ortigão n 9

8.0 andar _ _

_

20. I!Jlda_r

Fundada em 1921 Carta Patente No. 32

Resultado do sorteio reallsado no dia 26 de junho de 1943
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J_OTHAR �ONNBNHOHL
Calçados para homens

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLiNICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN

PLANO MAGNO mensalidade Cr.5,OO
Numerações premiadas:

N.os 10. premio 203Um imovel no valor de 1

3.0 premio 3i8Cr.$loo.ooo,OO
.-

41031.0 Pre�io:

4388

_2.0 premio 511 Um imovel no valor de

3.0 prernío38ãCr $20.000,00
Compl. sortimento de artigos bons 1.0 Premio:

a preços
. baratos

�-�"'�'--'_'�""'__"-�III���� 3.0 Premio:

4.0 Premio:

Assim repreendem 05 Ia- de o nasçimento ate a as

riseus o procedimento de cenção, todos os seus en

Jesus, que veio a este sinamentos e milagres f(,r

mundo procurar e salvar mam uma única manifesta

o que se perdera, como o ção comovente de Seu amor

Mestre' mesmo afirma e co- imenso para com os peca
mo o anjo disse a Maria dores.
Santíssima: «Porás o tIO- Conhecendo bem a fundo
me ,de Jesus, porque sal-

o coração humano, Cristo
vara o seu povo dos seus sabe quão pesado é o jugo
pecados» (Mt 1,21). Jesus que tantos tem de carregar,
se preocu�a _tanto com es-I quão numerosos e terriveis
ta sua missao. Ocupa-se I são as lutas, que os h:i
tanto com pecadores e pe- mens tem de travar, quão
cadoras

.. que corre pengo I cruelmente são atormenta-

"
de ser �Ifamado pelo rnun- I

dos pelo arrependimento e

Geren! do hostil. .0 mundo, em- pela vergonha. Com um

bora p.ecaml�oso, quer sern- amor profundo [esus os

pre distanciar-se dos pe- abraça, como um abismo
cadores .. O Mestre

_

sabe insondavel lhes revela sua

�e tudo ISSO, mas nao se misericórdia. Institue como

Importa. prova evidente de seu amor

�eu �arater, Sua forsa o sacramento da reconcilia

!ll0ral .

e tão elevada, !ao ção, a santa confissão, na

E SallarA da Cima Dlsposlo plrl Tud. �n!a�glvel. .que os propnos qual os seus mlnistros. aní-
Seu fígado deve produzir diaria- tnlmlgos so O podem cen- mados pelo amor de Crís

menteumlitrodebilis.Seabilisnão sura.r de tomar par.te nas to, esperam os .pecadores
corre livremente, os alimentos não f d d
são digeridos e apodrecem. Os gases

re elçõ:s 05 p�ca ores.
para lhe dar o perdão di-

incham o estômago.Sobrevém a pri- mas nao de participar do vino, o arnor e a paz de
são de ventre. Você sente-sé abatido pecado. Jesus. Deixou-nos como
e como que envenenado. Tudo ó

amargo e a vida é um martírio. E por outro lado o amor monumento de Seu amor

Umasimplesevacuaçãonão toca- e. o zelo de Cristo por sal- incompreensivel o sacra

ráacausa.Nestecaso,asPílulasCarter var os pecadores e tão mento da S5. Eucaristia,
são extraordinariamente eficazes.Fa-

""""...... ====-===-===

zem correr esse litro de bilis e você grande, suas relações pes- sacramento do amor. Ai

sente-se disposto para tudo. São sua- soais são tão intimas que nos preparou o «Pão dos

ves e, contudo, especialmente indi- os visita e'11 suas casas e fortes e o Vinho, do qual
cadas para fazer � bilis correr Iiv:_e- come com eles. Jesus é amí germinam as almas vir
mente. Peça as PílulasCarter. Nao

II d' 5 I
aceite outro produto.Preço:Cr. $3.00 go dos peca ores, e a - gens-: Ai nos fornece o

.' .

vador. Sua vida toda des- antidoto contra o veneno

e Ausente temporariamente - a pártlr de Agosto, definitiva
mente em joinville,»

4.0 premio�Um imovel no valor

dei3.0 premio 388 Cr. $10.000,00
=--

5.0 premio 836 Imave I no valor de
r

3.0 premio 388 Cr $5 00000 J
.

. ,

Viram passar a 2 e 3. do corrente, as suas

datas natalícias, os distintos jovens Ilca e Sigel
Rau, filhos do conhecido industrial e nosso ami

go, sr, Reinoldo Rau, desta praçe.
O jovem Sigold, encontra-se presentemente

em Curitiba, onde, com brilhantismo, está cur

sando a faculdade' do Paraná e a sta. llca acha-

se, a passeio, na capital paulista,
I

. Aos aniversariantes, em cuja homenagem pu

I blicamos,
acima, os seus clichés, apresentamo os

nossos sinceros parabéns. _

IO9 2 éoTele-
Na proxirna segunda fone de

feira festejará seu nata- "ANi"
I"

•

"1 t S'I' aç O
ICIO a gentt s a. I via

Marquart. filha do sr.

Roberto Marquardt, den- Regressou o Mi ..

eles. •. tista desta praça. ni'tro João
Alberto

Rio, 30 (A.N.)-Pro,
cedente de Porto Alegre,
chegou ontem a esta ca

pital o ministro João 41-

I
berto que, ligeiramente,
revelou de reportagem
estar satisfeito com os

resultados das demarches

para a s.olução dos prol!
blomas economicos da
industría e da vfda r io.

grandense.

IS11

3916

S.o Premio.· 4836 Centena 203 Cr.$loo,oo. CentenaSoâ Cr.$ 50,00
Unidade 3 isenção da mensalid. de julho

O sorteio do mês de julho realizar-se á no dia 31

J

ANIVERSARIOSDr. W"aldemiro Mazureehen

Medico

Consultotio e resídencia : - Rua Mal. Fe.Peixoto, 152

,

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

Estabelecimento comercial E.Bruhns
Fazenda armarinhos brinquedos e specialídades em perfumarias.
Roupas feitas' - Artigos para presentes. C,mí sas, s! d s fazen

das em geral - Preços razoaveís. - RuaCel. Emilio. Jourdan 2 Ó.

Insfifufo
.

Rocha Loures
Exclusivamente para molestiae de olhos, ouvidos,

naris e garganta.
.'

Uispõe de aparelhos os mais modernes para exame de

ß.ua especialidade.
Richlin. .Rua da Principe. Fon<" 334. jOINVILLE

._---

UNIÃO MUNICIPAL DOS CONSÓRCIOS
COOPERATIVOS. AGRARlOS DE JARAGUÁ

2 -convocaçâo - 4 de Julho
Leopoldo A. Gerent, na qualidade de presíden

te da União Municipal dos Consorcios Cooperati
vos Agrartos de [araguä, convida os seus membros

da dire torta pars comparecerem 8 reunião, a re

allz rr se no dla 4 de Julho, as 9 horas numa das

salas do preuío do sr. Carlos Hass, na rua Mare

chal Deodoro da Fonseca, para deliberar sobre o

patrlmonio da dita união.
O Presidente

Leopoldo ,;I.

Reg{stro Civil. DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO .

Artur Mueller, Escrivão e O
ficiai do Registro Civil do I.
Distrito da Comarca de jara
guá, Estado de Santa Catari
na, Brasil.
Faz saber que compareceram
em cartório exibindo os docu
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar-se:

Edital n. 1535

Rodolfo Kreiss e Ci·
eilia Ehmke. �

Ele, brasileiro, soltei

ro, lavrador. nascido em

Jaraguá, aos trinta e um

de Julho do ano de mil
novecentos e vinte e

tres, domiciliado e resi
dente neste distrito, sen
do . filho de Leopoldo
Kreiss e de Alma T.
Kreiss.

.

Ela, brasiJeira, soltei

ra; lavradora, nascida
em Jaraguá, aos vinte e

dois de Setembro do
ano de mil novecentos
e vinte e tres, domici
liada e residente·em les
te distrito em Rio Bran·

co, sendo filha de Car
los Ehrr.ke e de Em ilia
O. Ehmke.

Jaraguá- 21-6 1943 I
E para que cbegue ao conhe·

cimento de todos mandei o pre
sente edital que será publicado
pela imprensa e em cartorio on

de será llfixado durante 15 di�s.

Si alguem souber d,e al

gum impedimento. ecuse

es para os fins legais,
Artur Muller Escrivão t {

Oficial do Registro Civil r'

. CL\LCL\D0.1:
,

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

I. E:' USTRIA DE _ 1_(.; '._ C .:

GOSCH IRM •C':" _:. J.\.
I

JL\.RL:....GUl.\ - fL\NTl::.. C/\7i..�\�:['.:l\- 1
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---;
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Este homem acolhe os pecadores e come com

do pecado, o preventivo
contra todas as doenças Ida alma.
Nestes sacramento o nos

so Deus e Senhor se en

trega inteiramente a nós,
entra em nossa alma, toma
posse de nosso ser, une-se
conosco na maior intimi

dade possivel, transforma

a nossa natureza, nos di I

viniza. E assim transforma-l
dos em filhos de Deus;
p�r�icipando da· natureza r
divina. somos avassalados

de tal coragem e de tanta

força, que o demonio se

assusta. e passa a temer

nos, como o homem ao

leão irado.
Assim o afirma São João

Crisostorno. E achamo-nos

tão felizes, tão cheios de

paz e de alegria que só

um desejo nos brota dos

làbios, só uma resolução
forma a nossa vontade:

Meu bom Jesus, só por-Vós
eu vivo; sö por Vós eu

morro; só Vosso quero ser I
na vida e na mortel»

. toeê Romente

A ligação ferro ..

viaria Brasil..
BoUvia

Rio, 30 (A, N.)- O
Ministro da Viação em

barcou, hoje, com dis
tino a São Paulo, de
onde seguirá em com

panhia do General Pefia
randa e sua cometiva a-

I tê
.

Santa Cruz de la sier
ra, no intuito de verifí- .

car a ligação ferroviaria
Brasil Bolívia.

Dê-Ihos des
de pequenos,
para que os

seus dentes

cresçam lindos
e sãos, e cuando
graudes lho
agradecerão. 1If-<l_.....
Limpa, re-
fresca a dá
esplendor.

EXIJAM O SABÃO

-

"A NJlÇJ.lO'� -:- "Correio do Povo"
JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal N. 12
Edificio· próprio

BLUMENAU

Caixa Postal N. 38
Oficinas proprias

Regulementa
ção dos salva ..

dos de borra-
cha e seus ar

tefatos
Rio, 30 (A N.) - o

Presidente da Republicá
assinou decreto dispon
do que os salvados de

borracha, de qualquer
tipo ou qualidad.: e seus
artefatos, quer sejam en·

,
contrados f1utuando,quer

I sejam arrojados ás prais.
serão entregues ao Ban

I co da Borracha median

\ te indenisé:ção. A sone-

I
gação do salvador dos

cc,�st�tuid�s de borracha'
.
sera conSiderado como

i ato praticado contra a

segurança nacional.

HONORATO TOMELlN
Diretor· proprietario

Escritó�i<> central em: BLUMENAU - Rua 15 de Novembro N. 1226 - Telefone N. 1092 I
'I-o-_.

i

/
•

,..er

Virgem Especia lidad e'
,:>�'OÄ� ylfTGft'1

"" -"
, ESPECIALIDADE

. ," 'S'
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINfECTA A SUA ROUPA
. ,

.
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