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A atua .,fensfva" aleanã está custanilo aos nazis1:as
lDilhares de viel'as e enôrlDes':� perdas de lDaterial

'" MOSCOU, 7 (United das a atual ofensiva -a

Press) As mais recentes lernã na Rússia, estão

informações sobre a mar- surpresos com o ernpre
cha da batalha de Orei go desmedido que os

Belgoíod, indicam que gerrnanicos estão fazen

os alemães em quarenta do dos seus tanques.
�. oito horas de; ofensi.va r LONDRES, 7 (United
ja p�rderam mais de VIn. Press) - Berlim anun
te rnif homens. '

dou esta tarde que es
Somente em .tlnqu� alemães ha�am penetra
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os russos destr�mam mil do na principal linha 50=
Ano XXV .... Jaragu� .. lO Sábado, "lOde Julho de 1943

e trezentas unidades, a- vietica do setor de Orel
batendo também !�ezen· Belgorod. No entanto
tos e quatorte avroes. somente no extremo de

Belgorod os alernães con-

LONDRES 7 (United I seguiram intrcduzir uma

Press) - Os peritos mi- cunha, pegando com rni

mares que acompanham Ihar.es d� vid�s esta au

em todas as suas menu- daciosa investida

Ä luta na

TOMELIN Edificio próprioDireto�·proprieta�io: HONORATOCaixa Postal, 12

SOl Catarina ....
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Afundados' navios de trans.-IIDeclarações do

Porte ,"aponezes e avariados' embaixador no ..

.

_ ruegues em Wa ..

outros " I shingtoo
Londres, 7 (N) - Um co- neza no pacif!co. ,

Durante I Londres, Junho - (Da
municado do IQuartel Ge- um ataque fel�o � mesma, agência 'I'elegrstíoa No
neral da Australia informa pela nossa aviaçao, foram rueguesa pars Interalía
o seguinte: -Parece que es- afundados 6 navios de do) - Despachos de Wa
ta selada a sorte de Munde. transpette e severamente shtngtou dizem que o

O esterce principal base naval' [apo- avariados outros 4.
.
embaixador norueguês

� naquela capital, sr. Mor.

de Guerra r

gensuerne. declarou a

Faleceu Dum Estação·emissora imprensa americana que

d t d de oodas curtas o governo e o povo no.

-,
esas J'e e instaladas no rueguês têm grande

aviarSo o "a' Coolo Belga desejo de estabelecer
� a"· colaboração de estreita

Sikorski .smtsade com os outros
Londres, Junho - (Da países doN o r t e

Agência .. Iabal» pars in- europeu. O povo norue

terliliado). guês declarou o embaí-
Uma nova e possante xador - combate com

emissora de ondas curo todas as SUBS Iorças pe
tas entrou em tunetoua- los Idéaís nordícoa, e
mento 8 16 de malo, em mantêm o firme prooõ
Leopoldvillo, capital do alto de aceitar a politica
Congo Belga. Segundo de cooperação Interna
uma trensmíssão da BBC, cíonal com seus aliados
o sr, Eden, secretario do de hoje, depois da guer
Exterior da Grã Breta re. Concluindo, disse que
nha, salientou a impor-- "S8 deve criar uma oro
tânola desde aconteeí- dem em unldo que mau
mento nUIDa meosagem tenha süb estreito con

especial, Da qual deCla-! trole 8S Dações agres8o,

;�up��:rfa g:;���o f��!� ras·. Portaria baixada pelo Coor..,
diretam(lnte aos seus

---

d do' d M b·l· ..�
compatriotas, que nUVE'm Guerr i lhe i r o s

ena r a o ••sa�o
8S irradiações britânioas gregos não acei.. Economica
e aliadas, 8 despeito das
ameaças e penalidades taram o "Dlti
tOmpost88 pelos i t matum" Rio, 6 (A. N.) - O

n8Z 8 flS. Coordenador .da MobilisarO IH. Antony Eden aoen LONDRES, j�mho - (�o ção. Econo:r.ica assinou
tuou : Nó'. oa, Grä-Br€- Greek Info�matlOn ServIce portaria, obrigando a re
tanba, sanemos .com qua para In�eralladu)�D gover- gis.tto todos os importadotlrmesa os be1g"'dS reíi:is n.o grego no eXI�o anun· res. rdina10res e distritem BO invasor. O dia ClOU que os alemaes, fazen· buidores -atacadistas:. deda libertação nfio tarda do ligeira treg�a na luta sal. Nas praças do Dislri

Londres, Junho _ (Do I
rá" contra os patnotas gregos, to Federal São Paulo San

BritiRh Ioff)rmation Ser •

-------- envia.ram um ultin?a.tum aos tos, Porto' Alegre, Peiotas.
vice pSl'J1 Interallado) -1Ciladas Nazistal guerrllhos da Grecla para Rio Grande Curitiba e

Um dos nevos destroyers que cessassem suas ativi- e Florianopotls' bem co
dades até o dia 4 de jlJn-

•

da Real Marinha Brilãni- x x x ho passado, mas não obti'
CB, o «Matchless:t., já to·

veram resposta.mou .parte em numerosas LONDRES, Junho -(Da Depoís de expirado o Laanentavel- desastrebatalhas de combuio, em Agência Telegrafica Norue, prazo, os nazistas iniciaramb'Or8 EÓ tenha entrado g,uesa para InteraHado)- h'
, uma campan a em largaa servir em fp,vereiro de Noticias recebidas da No- I

•

1942 n
esca a para aniquilar as Sábado ultimo. no lu, médico dr. Alvaro Ba-......!lrante o seu pri- roega dizem convocados forças gregas resistentes, [Ih d f'

.

Ihmeiro aDo de serviço fez pelos nazista para uma prosseguindo vlolent.a luta gar
.

a a Iguelra, ta a.
be distinguir várias- ve reunião numa escola da. nas montanhas. ocorreu lamentavel de Apezar de inspirar
zes pelas resis!ê1cia e quela cidade, afim de se sastre, no engenho de cuidados, o seu estado
bravara de que deu mos ceberem instruções sobre d

.

d d dtrss, 8coffiJi'aobedo,
.

en. o trabalho obrií1atorio. No
-----------

..cana e propne a e o de saude tem apresenta-
tre outras mi�6ões trê� momento em que havia Clínica de (»lhos, I honrado lavrador sr- Au- do nos ultimos dias sen"

comboia envi6do8 á Rus' gran,de númerode operàrlos O ·d N· gusb Ouerent, filho d o siveís melhoras.
'

UVI. 05, arlZ,sla a um -<:iestioado 8 reunidos, tropas nazista' sr. L'!opoldo Ouerent.
MilIta. Tomou parte nu cercaram a edifício detendo Garganta Ao explodir um alam-
IDa'batalha Daval cDmlosqueseachavamalípre b' t d f Sldd d F'd'r 't�rnzlldores e d�8trcyt:nB senks até o dia seguinte, Da AR MINI o TAV'AR ES Ique, o con eu o e er· O a os e I I na ren e
ItaHan08 fi?Med!terrl:weo quando foram enviados pa- vecentt", foi encontrar o

- do Pacifico
e rne�enclO�. em MI11ta ra norte do pais, sem que

Rua 15 de Nov., 1393 se� mane.jado.r, O referi·
MELBOURNE, Junho _

269 IDcursoes acreas pudesse participar as suas BLUMENAU do p�oprIe�ano) que nu-, (00 Australian InformationInimlgap. famil.ias. (-----------' m� dl&tancla de cerca de 'Service para Interaliado) _

d013 metros se achava Anuncia-se que o primeim
desprevenido, produzin· batalhão Cl nstituido por
do-lhe queimaduras ge. forças das ilhas Fidji che

. neralizadas por todo o gou recentemente a ut_ll_a
zona de combate do Pacth-

corpo.
.

co. ,O batalhão partiu das
Em estado grave fOI o ilhas há algumas semanas,

joven lavrador recolhido realizando assim ·uma gran
I e medicado no Hospital de a�bição. d.�s habitantes

! . São José estando t ntre. d3s t.lhas F�dJt de _def�nder
,
.' o Remo Umdo Bntamco, a

gue aos CUidados do que pertencem.

Jaraguá e
O Intenso labor construti vo

que caracterisa a pujança
do nosso povo, consolo de

Su&S altas re spnnsabllida- Assim é que tiveram a

des frente á realidade bra- melhor aceitação as cam

sileira do memento atinge, panhas para coleta de rne

sob o ponto de vista da tais para o íncremznto da
sua efide;1cia, as raias de aviação em beneficio da
verdadeiro milagre para a Cruz Vermelha Brasileira NOVA IORQUE, 5
queles que desconhecem a e Legião Brasileira de Assis (N,) _ Faleceu, hOJ' e.viatlidade sem par da nos tenda c finalmente para ._

sa gente. a Cruzada Nacional de E num desastre de aviao,
A verdade hístorlca. en- ducação. • quando inspecionava as

tretanto, demonstra, meri Agora e cara as quais forças polonesas em o·
cidamente, ser' natural o s� espera o mesmo entu- perações no Oriente Pro-
esforço dinamico que se srasmo e mesma esponta- •

I Sik ki
desenrola por todo esse neídade, lançadas e inspi xirno, o g�. 1 ors I.

vasto territorio, nos varies radas pelo proprio Getulio A sua rnortecausou 2'ran-
'setores da atividade huma- Vargas foram iniciadas as de consternação em to
na. campanhas para' acquisi- dos os meios aliados.ten-
Uni grande numero de ção de Bonus d! Guerra do o sr. Cerdei Hull

autenticos herois. denoda- e para coleta de borrac�1a clds<:ificada a mesma co.
d03 patriotas. cujos sacri- usad a para recllperaçao

�

fidos de sangue se con- destin.adas a aumentar os ,mo üma da� grandes per·
somaram em pról da nos- nossos recursos economi das para as n.sções uni·
sa integridade territorial e cos e as nossas reservas das
da nos sa soberania po- de borracha considerado
titico e administrativa. em no momento um dos prin
todas ascrises porque pas- cipais produtos de guarra.
sou a nação brasileira, re' Plena compreensão do'
vela o auspicioso índice de dever para com a patria
vigor, dI! fortalaza de ani- demonstrarão 08 Jaragua
mo, espirito de sacrificio, enses que contribuirem
sentimentos cristãos e in eficazmente para o êxito
teligencia dos brasileiros des�as campanh:.ls.

Sem precedentes, toda- Adquirindo Bonus de
via. é o espetacolo de ci Guerra, ou domdo borra
vismo que apresentam os cha usada, darão todos os

n(,ssos compatriotas na brasild-os e estrange'ros
presente emergência. nossos amigos, t'difican·
Em Jaraguã. como em te exemplo de amor ao

todo o Estado, graças a Brasil e estarão conliibuin
ação consciente e patrioti do para a vitoria da cau

ca do Governo Catarinen' 5a que levou â guerra, o

se, a cuja frente �stá a fi- nosso pajz ou sejl o res

gura impar de Nereu Ra- tabeleci nenro do imperio
mos, ao qual perfeitamen- da liberdade, da justiça e

te sintónico se encontra o do direito na terra.
o Governo Municipal,' di-
rigido com firme visão ad
ministrativa pelo Tenente
leonidas Herbster, e gra·
ças ao patrietismo e dt!

sinteresse pessoal dos Ja'
raguaénses, tem se desen·
volvido ' animadoramente
todas as iniciativas de
carater nacionalista.

Um destroyer
britanico, vete
rano de inume-
ras batalhas

o ultimo bombar ..
deio de Messina
Londres, 7 (N) - Messina

continua ser martelada pe
las bombas dos bombar
deiros aliados. Na ultima
incursão realizada por uma

formação de 85 aperelhos.
estes arrojaram sobre os

-�--------- principais pontos extrategi-
Regressou dos cos cerca de 500.000 libras

Estados Unidos o de bombas, causando enor-
mes danos.

diretor da alSO"

ciação Pan ..Ame ..

ricana dOI
Hospitais

Rio 6 (A. N.) - Re
gressou dos Estados U·
nidos o professor, Felix
Lamela, que na qualida
des de diretor da Asso
dação Pan·Ameri c a na

dos Hospitaís, perc::meu
,

vário�, paises do conti
nente, cuidando de neo

gócios rdativos aquela
instituição.

I
r
I.

o gal. Hanry Gi·
raud nos Estados '

Unidos
Washington, 7 (N) O

Gal Giraud visitou hoje I:na Casa Branca o presi
dente Roosevelt. E' essa a

·primeira visita oficial que
faz apos a sua chegada aos

Eatados Unidos, sendo re

.cebido no Palacio presiden
daI pelo sr. Roosevelt e pe
lo Almirante sr. Wiliams,!
chefe da casa militar da I

presidencia. ,O gal Oiraud r
�conferenciara, tam!Jem, com
ps di.rigentes navais norte-I

- amencanos. �....,.._.�

.
'

A H�R HERU �A I

(Trancrito 'de «A NAÇAO»

o Novo Mundo está vivendo a sua hora he
roica. Não é tão sö ousada fantasia, que leva a

mocidade amer icana a lutar nos desertos da Afri
ca, nas selvas da Asia, em todos os mares, nos

proprios redutos do inimigo.
O que está em jogo nesta guerra, é o pro

prio sentido da liberdade humana. Os adoradores
da força vilipendiaram essa liberdade, ufenderam.
cinicamente os mais sagrados principios de moral,
abalaram os alicerces seculares em que repousa a

conciencía dos póvos
A mais elementar justiça impõe que o direito

volte a reinar sobre a terra. A justiça social exige
que a fraqueza dos fracos não seja assaltada pela
violencia dos fortes.

Nossa patria, para felicidade nossa, a-

linha-se entre as que defendem a dignidade, con

tra os processos barbaras que tentam amesquinhar
o homem,transformando-o num conjunto de ossos

e carne, sem brio e sem vontade.
Mercê de Deus, o Brasil está com a boa cau

sa, ao lado dos que repelem o crime, nesta hora
heroica das atitudes, em que os pÓV05 soberanos
precisam declarar o seu amor ou o seu odio á li
berdade,

mo em todos frigQrificos,
fabrica� de manteiga e ba
nha, nas quais seja empre'
gado este produto. nenhu·
ma' operação de c_mpra
ou venda será permitida
sem partes interressadas
para consumo domestiço.
Desta forma a Coorde

nação estabelece normas
e regula:o comércio do
sal.

Dr. Alvaro Batalha
MEDICO

•

Cirurgia, Parto!', Mdestias de Senhoras . e

Crianças. Doe'1ças Internas e Tropicaes
Doenças (ta Pele

ELETRICIDADE MEDICA:

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Oalvanocauterio

HAlOS ULTRA VIOLETAS E INFRA
VERMELHOS - RAIOS X

I

Diretor Medico do HOSPiTAL SÃO JOSÉ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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End. Tel. :.OROMAIA,
Codigos:

BORGES, RIBEIRO,

I A.B�a�d. 1CAIXA POSTAL n, 34
5 Rua Manoel L. de Andrade,14
� TELEFONE n. 155

� �

i Oro'!!��TAPaia ·1� DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
� -EMBARQUES �

LONDRES, Junho - (Do � �Danish Lsis.tening Post p�a- � SÃO FRANC:SCO DO SUL Estado de Sta Catarina, Br rsil �ra Intereraltado) - De acor � ,

. �
do com fontes autorizadas- ���7Zl�7l'l���7i2:�O���������7lZ7P7Zl;��7Zl��
de Londres. anunciou-se
oficialmente na Dinamarca
que urna côrte marcial ale
mã sentenciou á morte re

centernente, o cidadão di
namarquês Hans Petersen:
acusada de sabotagem con

tra o Exército alemão. Dois
outras dinamarqueses fo
ram condenados a prisão
perpetua sob a acusação do
terem incendiado uma fe
brica empenhada na prä
dução de artigos para o !.:..-------.---.--�-----------------
exército nazista

,

NOVA YORK-junho- varia entre pesadas chuvas regente, que a 7 de Se
(lntenliado)-A revista • U tropicais e a estação sêca. ternbro de 1822, proclamounited Nations», o orgão do Em trechos da região nor-: a independência do Brasil.
United Nations Informe destina, a altitude atinge O BRASil NA GUER
tion Office, (dureau irmão 1.000 a 3000 pés, com cli- RA: O Brasil "arsenal" de
do Serviço Interaliadc do mas temperados. estando, .naterias prirnas, com ter
Brasil), edita nesta cidade, no entanto, esta área -su- ritório que cobre quase
dedicou uma edição espe jeita a secas periódicas. metade da América do Sul
cial ao <Dia das N1ÇÕfS "A parte mais rica e hos foi o primeiro pais sul a ----_.-----
Unidas'>, na qual inserta pitalei-a é a co sta do A-I medcano a declarar gu�rartigos de grande interes- tlântico que vai de Porto I ra ao Eixo. Em 28 de Ja
se, trazendo na primeira Alegre ::I Rf ciíe. Aí estão neiro de 1942, o governo
página um, intitulado 'O· o coração e alma do Bra- brasileiro rompeu relâções
que são as Nações Uni sil, onde vivem em 30 por com as pote neias do Eixo
das". No inicio desse arli c 1110 da terr a nove déci e, a 22 de ãgosto do mes
go lê-se: "A. Nações Uni- mOEI da população de ... mo ano, declarou guerradas 32 paises que se Iig a 46000000 habitantes do á Alemanha e Itália.
ram entre si por um gru p ís. Pó tão situadas rno- É interessante u otar que
po de crenças comuns a dê nl' cidades como' o o Brasil foi o primeiro
todos". Rio de ,1 -n-i o, Salvador, país da America latina a

Na segunda página en Santos, Porto Alegre, São se juntar aos Estados U
centra-se o seguinte ar li Paulo, centro de caíé. nidos na declaração de
go sobre o Brasil: "Napoleão frli em parte guerra á Alemanha, em
"O Brasil é o maior país rf sponsável pila indeperr- 1917.

da América ds Hui, tendo dência do Brasil. A onda O Brasil desempenhou
uma área maior que a dos des ( xércitos napcleonicos. papel importante na Con
Estados Unidos. Sua cos desc neo até a Peninsula ferência d08 chanceleres a
ta é de mais de 4000 mi Iber ic», em 1808, forçou a met icanos de 1939, quelhas de extenção, Topogra- partida de Dom João VI cime .to u a solidariedade
ficamente a terra é dividida pai a o Brasil. Naquele a I do hemisfé. ia e criou me
em 4 regiões. A maior b I no. cerca de ! 5000 pes- didas de segurança comum.
cia é a ocupada pelo r io soas rumark�. em direção I A Conferência do RJo de
Amazonas, 4000 milhas d áqu le f)8POI" do Trata daneiro teve amplas reper
comprimento e seus duzen- do ds Viena, [). João vol- cussões na politica conti-
tos e tantos äIiutntts. O tou a POlÍug;;I, deixando nental contra a agressão ---�-. _

clima da bacia amazônica seu filho, Pe drro, come> do Eixo."
p BRASIL COMO NA O regime dê tra-

ÇA0 UNIDA: "Pela sua baiho do opera f·

I
declaração de guerra, o •

B· I
I,

Brasil assegurou bases es- rio e ga I
trat-gie-s ás Naçõ es Uni- LONDRES, junho - (Da:'.

das - a e�tre.midade nor Agência «In beí> para lnte �deste do ';'81S fica apenas a raliado)-Um jornal clan ,

1 870 milhas de Dakar -

destine da Belglca relata
por onde passaram as tro do seguinte modo as con
pas norte-americanas que dições de trabalho dos mi
desembarcaram na Aíríca neiros no territorío belga I

do Norte. A sua declara- ocupado:
ção de guerra colocou -Saindo de suas casas ás
tambr rn ao lado dos alia 4 horas da madrugada, os
dos a maior marinha rnei -

hourens sb regressam às
cante das Américas depois seIs da tarde, 'isto quando I
da dos Estados Unidos o trem da darde não está
uma força aérea que- se ex atrazado. Quse todos usam

pand� rapidamente, uma tamancos; suas rou-pas es
Marinha áe Guerra pode tão extramamente gastas
rosa e um grandt3 exercito Com as faces corde dnza
que está artcioso por lutar e os olhos fundos,' ficam
junto às forç3s aliadas nas silenciosos nos trens e qua
distantes frentes de batalha. se !1ão lêm os jornais con·
A importancia \ militélr e trolados pelos nazistas Na

estratégica d o Brasil é sua resignação aparente de
. comparavel ao seu pode· monstram o seu bdio quan

do entram em cantacto com

um mt!mbro da Brigada Ne
gra, organização nazista
flamenga •.

rio economicc. Suas reser
vas naturals alimentam as
fábricas de guerra das Na
ÇÕêS Unidas com manga
nês, borracha, 'mica, quart
zo'; diamante, oteos vege
tais e outros produtos vi
tais ao esforço de guerra>.

Repressão a sabe
tagem na Dina..

marca

Escritório.central em: BLUMENAU - Rua 15 de Novembro N. 1226 - Telefone N. 1092

.
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.
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"ll NAÇA.O" -:- "Correio do Povo"
JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal N. 12
Edificio próprio

BLUMENAU
Caixa Postal N. 38
Oficinas proprígs

HONORATO TOMELIN
Diretor- propríetario

força
ação

decima
em

A ·aereaFRACOS e AN�MICOS I
Tom.m.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

I.prlga. U. lIiII UI:
Tou••
Re.friado•
Bronqltite.
E.crofulo••

.�c;;;..o.. Convalescen.-.
VINHO CREOSOTADO

-: t UM .ERADOR ÓE SAÚDII_

10 toneladas de bombas.
Os seus principais ob

jetivos foram os deposi
tos de petróleo. ligações.
ferroviarias e outros pon
tos estratégicos- •

Nova Delhi, 5 (N) -

1\ lua. força aerea, co

memorando o «Indepen
dente Day- realisou um

rei 1e contra diversas ilhas

j ponesas, arrojando so

bre r s mesmas- cerca de ----------

Atacada a ilha de

Chamado a Nova Gef:»rgia
Moscou NOVA IORQUE. :)

LONDRES, 5 (N) O (N) As forças aere�s na

embaixadorrusso em To· vais node amerIcanas

kioa caba oe ser chamado atacaram, hoje, diyerscs
com urgencia ao Kre�. ponto� da il�a de Nova
lim afim de conferenCiar Oeorgla. CUjas bombas
com () marechal Stalin. rovocaram incendios.

Dr. Waldemiro'Mazurechen
Medico

J

I
DESPERTE ß BILIS

---------- DO SEU FIGßDO Consultoria e residen:ia: - Rua Mal. fo.Peixoto, 152

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

-

Ginásio- Parthenon

���'III���! ('SaJlarà da Cama DIsposto p.Rra. TU.dO�-��-� Seu Hgado deve p_roduzlT.d.ian_a-
mente um litro de bills. Se a bills nao

LOTH''''R SONNENHOHL CÓITe livremente, os alimentos não-
l"!L �'áo digeridos, e apodrecem. Os gas�s

Incham o estomago.Sobrevém a 1?1l
são de ventre. Você sente-se abando
e como que envenenarlo. Tu�� é

amargo e a vida é um martlIlo.

Uma simplesevacuação não toca
rá a causa.Neste caso,as I,'flulasCarter
são extraordinariamente eficazes.Fa-

Comp. sortimento de artiGos bons zem correr esse litro de bilis e voei!
•

. ., sente-se disposto para tudo. São_ su�-
ves e contudo, especialmente mdi
cadas' para fazer a, bilis correr liv:_e
mente. Peça as Pilulas Carter. Nao
aceite outro produto. Preço: er. $ 3,00

Calçados paro hç:>rnens
POlDada Minancora

..._

a preços b.aratos

���III���

E' a pomada ideal

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

NUNCA EXISTiU
fGUAL

Dê-lhos des
de pequenos,
para que os

seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradeceroo. If-ot__..
Limpa, re
fresca a dá
esplendor.

Ao Farmácia Cruz,
.:18 Avaré, (S Paulo)

-' curou com a cMl
NANCORA' úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Jo.invillDPrEc�r�NÖ�UMA s6 LATINHA, uma FERIDA
! , i

Têm havido centenas de. curas semt2lhan�es ...
Adotada rm muitos hosplt�es, casa� de �atlje e

clinicas partIcular esRua Com Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
AVlSO iMPORTANTE: _ A verdadeira "Pomada

Estão em pleno funcionamento as aulas de
.•. . r não ser em suas

admissão á h serie do Curso Fundamental l Minancora> nunca eXIS,lU él
• -r

.

FalOuldade de Com�r-101"-:-' do Paraná. latinhas originais com o
.. t'mblemadsl��o�lcZU��m�:.. '" .. v Recusem imit.ções! EXilam. a ver � �trl(ESCOLA REMINGTON) CORA em sua lallnh" ollglna

Ifiscalisada reI·, Governo ferleral
_ REPAREM BEM AO COMPRI\R!

CUf<SOS: Propedeot_ico, Perito I...:ontarlor e Au
E' um produto dos Laboratorios '�MINANCORA,

xiliar :�t' comércio. Internato e Externato de jOINVILLE
Aul:s de datilografia

IN JUSTRIA DE C;\LC,:,COS.i"

..__J_I::\_R_L\_·_G_U_L:\_' ��.__
S

�_�_�R���C\._�_·_I�_·�__l

"CL\LCL\DOL
,

(sob' inspeção federa! permanente)
Diretor' Dr_ Luiz Anibal Calderari

/'

--_._------------ ... - --- -------------

�w88�stakß oa· Vitória
o maior Concurso' do Rádio Brasileiro
Um premi�o de 10.000 CRUZIROS, para. quem
al€:ertar o mês e o auo do fim das bostilidades

Sinfonizem ;-ELIS ;tD�-' lho;: D3:'3 � RADIO NACIONAL do Rio dé Jan� iro,
TODAS AS SEOUl\'DAS FfIRAS, ás 19,10 horas em pOn!0 e ouçam o fa
rroso PlogrtJrna d-,� 'T i.2êrn,"-;s Vocolistas', afIm do se habilitarem ao

PRE.MIO U_c.�:CO d" 10.0(0 Cruz irCJS, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE
DlsnnslJIDo PELO RADIO NO BRASIL .

......� 11' 5••,..U. ..

,

�--,....",........,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
, comprando na

Faranacia _ Nova
de i\OBERTO M HORST

a que dispõe de maior so' timcnto n a praça e oferece

seus artigos á or eços vantajosos.
Rua Marr cnal Deouoro. 30 .raraguá

�mtrilD1gfilJJ!lrlJIl1rmoulJl]roomßriliED�
i\· . I

I RoDsrio Granoosrg I
a Lenha picada· I
I·

�I
(de ccivara) la, qualidade, metro cubico ou ES Icanada Cr. $ 12,00 I

� Lenha pnra forno, 'etc' Entrega a domicilio, �
II Pedidos á .

�
'I RobertoGra:.J�gl'l'l'lnRDl'l'l'JOn . : :

Ernesto Lessman n
FfRRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agrícolas

Segas rotativas para arados I
� Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

� Jaraguá

'I
'I
II

._

FEBRES
•

Máquinas operatrizes
Máquinas de escrever e calcular (Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)I

Motores elétricos� e conjuntos para luz

Material elétrico para instala�
Arados e I)escascadores de'arroz

Bom b a 5, Valvulas de pe
Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina

Curam-se rapidamente com

"capsulas Antisezonicas
iDancora"

Dr. . Wal ter Stueber Serras circulares, de f ita, para eogenho, de atorar

Cirurgiio - Dentista Rebôlos de esmeril
(Pela Universidade de Minas Gerais). •

Comunica ao distinto publico de jaraguá que depois de lon

go curso de especíalísação em Belo Horizonte e outros em São
Paulo e no Riö 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 OPERAÇÃO E SEM ELETRICI
DADE (com obturação -cornpleta dos canais - comprovação
radiografica) e - no tratamento restaurador por trabalho 'ma

nual a rigor, técnica americana.
REIMPLANTAÇÃO DENTARIA

Edificio "Sul AMERICA" 4 andar - s-Ia 402

M8�eira em lõros
Compr�mos de diversas qualidades

Tratar com a

SOC. IGUASSU' LTOA
RIS. MOLHA JARAGUÀ

BANCO INDUSTRIA E COMERem
DE SANTA CATARINA S:· A,
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.009:000,00

A.cencia : )ARA.6IJA'
Ria Cei. Emilio Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCO

M A T R I Z: I T A J A 1
Filiais em: Blumenau, Brusque, FlorianopoIis, [cínvlle, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçador, Crecíuma, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tubarão; Porto União' Sub·Agencias em : tndaial Hamonia, Sãe

Joaquim e Tijucas; Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Uru8sanca; Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Araranguá

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

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz , medi .nte taxas modicas.

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

pera quaisquer importancias 20/ö
Com avise previa (retiradas dia rias até 1.0CO,CÜ) 30/
Desosttos Populares Limitados (até 10 milcru

.

zeiros) deoositos iniciais a partir de 20 00
sub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 at)j:l . 6 %

Os juros são pzgos ou capitalizados semestr armente

A economia é a bcse da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria 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 : Di S 9 ás 11.00

Adolf HermanD Schulize
FABRI�A DE MOVÉIS

EM GERAL

Rua Rio Branco, 964 Jaraguá

DR. LUIZ DE SOUZA
. ,

ADVOGADO
Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal Deodoro �a Fonseca. 814

FELIZ

RESULTADO
Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gacbetas

Ma teria.· de transmissio

Aparelhos de sólda á cetilelltl e j el etricidade

Material �e soldagem

Ferramentas ..:... Oleol e Graxas

O sr. João Martins Guinda,
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 em uma

forte bronchite acompanhada de
muita tosse e espectoração, Ve·
nho .íníormal-o de que tal foi"
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 näturaes são muito re
sumidas. t ico sinceramente con
convicto de que o PEiTORAL
DE ANGiCO PELOTENSE é
um remédio heroico pare curar

tosse, broncbites, resfriados e

outros padecimentos analoges,
Firmedo na minha experiencía
personalissima, aconselhei fran
camente o uso do seu maravl-

.

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 obrigado.
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 PeIotense
Pelotas - Rio G. do 5'11,

Vende-se em toda a parte

CARLOS HOEPCKE s. A.
COMERCIO E INDUSTRIA

Matriz: FLORIANOPOLIS - FUiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

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

�5

25

50

�

A SlrlLIS
ii: UMA �A ."AvI_"A
MUITO _.OU PA"A A FA
..lUA I: PARA A "AÇA. COMO
UM _M AUXlUA" NO TRATA·
MIIN"IW ......"ANDI: !'LA.IILO

U.I: o

fUXJR Df NOCUflRA
A -'nua _ Al'tU:8NTA .o.
INOMII:ItAItNRMA" TAl. COMO:

...UMATI....
UC"ÓFUL.A8

. _INHAlI

PlIITULAI!
.

OLC:I:"AII
I:CZDoIAli

P&lt1.AII

.A"�
.

MANCH"Prefiram ajarinha fabricada pelo
I HO JDINYILLE· "EUIII DE NOGUEIRA"

C� HJ. .. AN•• '

VIIN___ _ TODA PAItTlI: •

-
-

LDTHAR SO-.ME••HOL
------------------------------Mal. Deodoro; 84

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

Telefone numero 6

Bicicletas RADiOS ·case_iras " Brios .. capas de
Gabardine para bomeos, se
nhoras e escolares. ti _Ternos

ca....ira e brim ti Blusas de

gabardine, couro e Ieda, etc.

Preços nunca vistos

Pneus, camaral,Peças,Ac."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estai-Dias

da Sociß�a�B Recreativa
«Rio da Luz»

Fundaçio, fins e fundos da sociedade

Direitos e deveres doa socfós
Artigo 3. - Todo o �idadão maio'" de 18a nos

poderá ser socio ,uma ves tenha sido proposto
aceito em assembléia digo p61a diretoria e pago
8 joia comprometendo.se e 'obedecer estes estatu
tOil e determinações da diretoria.

§ 1, Todo o soeio quite poderá votar e S{ú'
volado pafa qualquer cargo da - diretoria poden
do tODla'r parte nos divertimentos sociais com sua

familia e frequentar o recinto social; nQ qual
mantirá com o devido comportamento.

'

Disposiões geraes
ARTIGO 4. - ('8 socios não respondem sub·

fddiariamente pelas obrigações 80cials.
AHTIGO 5. - Os casos não previstos nestes

estatutos serAo resolvidos pela diretoris que os

.submeterá a primeira assembleia geral que. se
reaUsa�

, .

ARTIGO 6. - A sociedade somente poderá
.Ser extinta quando center meDOS de onze socios,
devendo seu patrimonlo ser doado a qualq'uer ios·
tituição de beneficlencla do município, de acordo
(lom a decisão da diretoria.

ARTIGO 7. � São socios fúndadares da so

ciedade os senhol'es Albre0ht Gumz, comerciante,
Oswaldo Gltltz, Emilio Krueguer, Ernesto Enke,
Ricardo Lemmke, Ricardo Butzke, Leopoldo Win
kler e Henrique Hornburg, todos lavradores, bra�
sHeiros, domlcíliados e residentes em Jar8g1lá, no

lugar Rio da Luz.
ARTIGO 8. -- A primeira diretoria, que re

gerá os destinos sociais até o Um do corrente
ano, será constituida dos senhores Alzrecht Gumz,
como presidente; Oswaldo Glatz, secretario; Emí
lio Krueger tesoureiro e Ernesto Enke, diretor es,

portivo. '

estes estatutos foram Rprovados em Assembleia
Geral realisada em 27 de Junho de lQ43.

Jaraguá, 27 de Junho de 1943
"

Albrecht Gumz - Presider.te
Osvaldo Glatz - Secretari()
Emitia Kriige?' - Tesoureiro
Ernesto Enke - Diretor Espo�tivo

RECONHEÇO ver jê1deiras as firmas supra
de Albrecht Gumz, Osvaldo Glatz, EmHio Krueger
e de Ernesto Enk".

Ja'l.'sguá, 6 .Julho ne 1943.
'Em test. «Siohl PalHcu" d'i verdade.
O Tabeliäo, Mario Tavares da Cunya Mello

B R U H N SIc O R R E lOS O C ia I
Loia de Fazendas Armarinhos Btioauedos

I A 6 _do corrente vi.u _pas- natalício a menina Ruth
.., , ,. ... sar mais um natalício o Schneider, filha do sr, Os.,

. Roupas feitas .

sr Otto Schneider; car Schnaider;
.

- A 6 do corrente trans- - "Tambem a 8 v i Lt

GRANDE VARIEDADE EM CAMISAS, GrAVATAS, GRAVATAS EM correu mais um natalício transcorrer seu natalício o

JOOO, CINTOS E SUSPEN�ORIOS, MELAS P. liCMlNS E StI\HORAS
do sr Waldemar da Costa, sr Alberto M a f fezzolli

R d V I B' PI' A h
. . comerctants em S Francis- aesidente em Hansa.

Isca os grosso, cai. rins. ( UC18, to. ll ados e mil outros rrtigos CO"
•••

_ Festejou hont.m seu
Blusas (. u gabardine e outras, Capas gab «dine e de boraehe etc, '- Tambem a 6 do cor- natalicio <' sra lgnes Maf-

Grande variedade em per fumes rente transcorreu a data fezzollt esposa c'Q sr, julio)
•

natalícia da sra. d. Lili S Maffezzolli

Artigo 1. Com o nome de Sociedade Rem'ea- Os melhores artigos, pelos menores Mueller, esposa do sr. Ar- _. Na data de hoje fes-

tiva <Rio da Luz> e íundada nesta data uma So- p d·d d·
no Mueller. teia mais um natalicio O>

-ctedade recreativa, que terá cor sede o lugar re(OS a CI a e - Ainda a 6 viu passar mennino Helio filho do sr,

Rio da Luz, no primeiro mun'etcío, digo dtstríto }uéguá, Rua ce l En ilio F urdan n. C') seu natalicio a srta. Eleo dr Arno Pedro Hoesct

de Jsraguä muníelpío e cumasca do mesmo no-
1.1.0.... nor SpenghIer filha do sr, juiz_tde Direito da comarca

me, Estado fde Santa Catarina, ----'--------- -_.....__
--.-_

Guilherme Spenghler, de Itajai.
§ I, - Terá por fim propor a seus associa.' - Dia 7 festejou mais - Tambem na data de

dos creações e díverumentos lleítos, podendo in Registro Civil' Edital de primeira praça
um natalício a elegante hoje transcorre o natalicio

elulr esportes e atrativos de acordo com a deli menina Ruth Schneider fi- do menino Samir filho do.

d dl t i
Artur Muel er, Escrivâo e o· Ih d

..

O
.

t S Mberacäo a tre or a. ficial do Registro Civil do 1. FAÇO SABER u. t ,ri.,1'

I
m e s rn- IS IH'fl m � X -mtnr _

a o sr scar Schnei- comercian e sr. erne at,
.

§ 2. - E por tempo indeterminado a sua O' t it d c' d J d't I der. tar,
IS ri o a amarra e ara- os qu:,- () .13re� e )(1" e I It i�{J8 pl r quo n. l-utt'ft's8e

exístencía e seus Iundos sootaís colfStituir·se-Sio guá. Estado de Santa Catari da pr nn erra pffÇ , ('"It uv- r, !Iii IUI!"r r n de 13€
- A 8 festejou mais um - Ainda ra data de

dos bens que adquirir, j ,ias mensalidades e do na, Brasil.
d

.

( ) j' I hoje festeja seu natalício a

b
faz saber que compareceram 0. CHI1Z') e tr íute j (1 ,15 ach .rn .!tuados, á R 16 Ed

'

dnativos que re ce er.
em cartório t xibindo os doeu- virem,' I U (lt'I,� conh Cl ,C I. Pro cnpt« Gomes dt' sra. viges esposa o sr.

D d j j tracão mentos exigidos pela lei afim mento tiverem, qu
.

findo 10IiVi.·iri1, nesta clrtadr-. E s p' O r f e s
Guilherme Spengler.

a a m n 8 ya d h sm .

- Amanhã natalícia-se
t· A I d d 'd i i t d

e se a I ítarern pala casar-se esse prazo hä» 'o'::! II, r E pura que chegue aAr rgo 2 - sce e a e sera a m D �na," o farmaceutico .jose L.
por uma diretoria composta da quatro membros Edital n. 1555 arrem itr.l.d08 por quem nouets ao connecimento Um combinado B o r g es proprietario d a

sendo um presidente um secretario um tesoureiro CARLOS BACKMEZlt e maís der e -maíor lance de t odos, se nasscu o de Jaragu' J -Farmacia [araguà-,
e um diretor esportlvo, quando existirem espor- WALLY DRESSEL. Ele, oferecer, no dla 30 de presente edital que serà a_,- oga-
tes, cabendo a este des ígnar um capitão se hou- alemão solteiro, messe- julho proximo vindouro. afixade ás portas do Fe- ra amanhi em
ver quadro de futebol. gtsta, nasceu na Aleman 8S to horas da manhã, rum, no lugar de costu- São Bento

§ 1. - A diretoria ser
à eleita enualmente no ha em primeiro de [ulho em Irent e ás portas do me, publicado pela [or- Pelo trem da ta he le ,

mes em que anteceder a €xpiração df' mundado de mil oitocentos e no Edificiú do Forum, os nal "Correio do Povo" .

ante�ior por. m8ioria de votos em assembléia ge venta, domiclliado e re. bens penhorados a WH
.

desta cidade Dadoe p3f- s�JudlrA damsa�hã BPart8 a

I L I
. Cl'la e e aO en O O

ral especialmen,e convocada com antecedencia sident� ua cidade de Join. Y agemanD e sua mu - sado nesta cidade de .Ta- C bi d 01'
.

•

de ]5 dias. vila, sendo filho de Adol her Alma Lagmann, Da raguá, aDe virite e oite'
om na o Implco �e:

§ 2. - É permitida a reeleição podendo to BackoH'yer e de He ação executiva que lhe di!lS do mez'de junhodo �3gUá, que Já �edlra
ser votado tod() socio quite com a socie- lena Backme-yer. move Reinaldo Rau a 8a-' mil novecentfJS e quaren- orçaS't ct�m a df. qU1p-e TDe.

I b'l It i ber' t t E N F
presen a Iva a.,. .

dade. E ti raSI eira, so era,
. a e re Z. u fy ran- Bandei' antes

§ 3. - 03 membros da diretoria substi tuir se· domestice n8sceu em 1) Um terreno sHo co escrivão o sub�crevi O
-' .

•

ão na ordem de colacação, Bru9qne e'm doze de fe. nesta cidade d'3 Jaraguá, (A�8iD8do) Ary Pereit� por:ti��8gua:nS�te8,r es·
§ 4. Anualmente 8 diretoria prestará contas vereiro de mil Dovecen- 'ã Rua <:oron81 �rocopjo OHyéira-Juiz oe Direitú". ra ante!:� ����g���o

em assembleia geral da sitU'lç(1o da sociedade tos e dez�seiE; domicilia- Gomes de O!ivelra, fa- Eslà conforme o origi. antagonist,,, para'ass'm
e sua administração em geral. ' da e residente nesta cl- zendo frente na mesma nal do que dou fé 'lt

!

, R f d }'h' : perma.necer no t\ o con

§ 5, - Ao presidente cabe a administraç1io dade, sendo filha de Pau- U8, un os com 10 ,8 Jaraguá, 28 de Junho ceito dos «serranes" an

geral da sociedade 8ua representação jUdicial e lo Dressel e de Emma ferrea São Paulo RlO de 1843 g 'ad )
.

'

d
I

-

't III Dressel. Grande, de um lado com O Esc'rI'vo-o
an o pE' ,a eq.UJpe 8

extra judicia mente; ao secretario a escn urçao A i '" Atlét B
d d b I Jaragua',-5-7-43. terras de Maria B!lcke·r Ney - franco

ssoc açaO lca r6-

geral e ao tesoureiro a gu�r a os ens e va o- - sI! d d
res da sociedade, arrecadação de jOÍss e mensEl. Edital n'. 1537 e de outro lado com 8S .' qua� 5> a sua IDa

d d
.

d 1 d lid d JOÃO FELICIO DOS da viuva Karger, com a glstral Vitoria ,de 6 a 1.
li a es e escrituração o ivro e mensa a' es

SANTOS e MARI'A RO- area de ,1.250 metros Comissão Muni.. O quadro tltular �o ....__... __....

e caixa, do que prestará contas á diretoria
PELATO EI b" 'I" quadrados registrado na S,·pal de Pre"os. Bande�rante�,que damm �!,t'�III�

quando Zor exlgld(i; o diretor esportivo organisa ' e, .a81 elro, •. 3 g,) ultimo sIDOa enfren
- _iI_

rá OB esportes, quadros de futebol e demais di· solteiro, lavrador, nasceu comarca de Jomvillp, no
Ojsnr, Presidenle da Co- tou o pOd<>lCSO conze. do Adquirir Bonus de Guerra,

vertimentos. "m �ulz Alves em vin- livro n. t o a folhas í3, m'I's<::. a"'o Munl'cl'pal de Pre- D P rl

'"

II I
e dor armas.ao Brasil.

v

avaliRdo em Cl' $4
. om e"ro com gera �lli�lll�te e sete de março de .' .000,00

ços, para conhecimento dos agrado do seIéta 8ssis �� I�, I�
mit novecentús e dEzoi. 2.)-Uma Odsa de ma· .

t d
.

t' 1 i-
t d

.

T d 'd terial com ranchos e
In earessa os, aVIsa que eneIS, a qua presenc ou

o, omlCl18 o e reSI en· .' .. não tem poderes para alte- o grande pmbate por
te Le�te distrito e':ll Ita- malS benfeltorlas.no meso

rar OB preços da respecli. sep turDo, e-stá pr�nto a

pucusloho, sendo fIlho de mo terre�o avalIado em
va t�bela, dado ser atribui rehabilitar o futebol de

Belmiro do! Santos e de cr.$4.000,O? Total. cr.$ ções do Exma, sner. Pie São Bento ..,erante os
Lauro Feliço de Miran?8. 8.000.Qo,�qJP� beDs cons- sidente da Comissão Es- J'araguaens'es'" e Dão nos
Ela brasileira solteua tantes do 8Uto de pen, , d d l'd' d

lavradora. nas�eu em hora e auto de avaliação tadual, em florianopolis. e fi o 0d VI ar e um

Já j i d de fulhas dos autos da As partes poderão se suct'sso os mesmos, Ie·
"aragu em ezese 8 e

f'
. dirigir a aquela autoridade, vando (m conta que o

abril de mil novetlent08 re enda ação �xecuhva, por intermedio da Comis- combinado Dão efetuou
e dezenove domi�Hiatia irão em primeIra pnça I I

'.

Id t' t d' t
.....
l de hasta pUblica de ven

são cca, por meio d� uma 8lqller, um tr�mo de COD
e res en e neB e IS r -

-

fxposil.;ão detalhada de jUfito
to em Itapocusinho, sen- da e arrematação. l'elo motivos, solicilando qual- A �mbajx8da do Com
do filha de Artur Rope- valor total de cr,$8.ooo,oo It

-

t' bin dOI'
.

J á
lato e de. Julia Berti Ro- (oito mil cruzeiros. AE- qu�r a eraçao nos respe 1- fi olmpIco 8!sgU ,

I t 1sim serão os referidos
vos pttços, Fica assim es- r('gre�ar,á amanha mes

pe �a��guá,-5-7-43, .

bens arrematados por
sim esclarecido, que nen- mo, á .noltp,.pelo trem da

Edital n. t538 quem mais der e maior
huma reclamaçã<:> neste tabela, chefI6.do pelo a

SENUS GORGES e AN- lance oferecer, no dia, seniido, pode ser atendida catt;do �Bporhst8, sr. An·
NA IJAFfIM, Ele, brasi- hora e lugar acima meu-

verbalmente, Unto ZImmermann .

leiro, lavrador nasceu em clonados, podendo os

.Jaraguá em vinte e oi-
to de março de mil no-

vecentos e vinte e dois,
domiciliado e' residente
neste distritro e'm Hha da
Figueira' sendo filho de
Henrique J. Gerges.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nesceu em
Luiz Alves em qua'
tro de dezembro de mil
novecentos e vinte e um,
domicil)liada e residente
neste distrito em Ilha da
Figueira, sendo filha de
Guilherme Laffim e de
Apolouia Kostetzer.

Jaraguá,-5-7-43.
Edital n. 1539

RICARDO RAHN ePAU·
LA GRUTZMACHER. E
Ie, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em J8-
l'sguá em treze de leve·
reiro de mH ,novecent-os
e dezesete, domiciliado
EI residente neste distri
to em Rio da Luz; sendo
[ilho de Carlos Rahn e

de Emilia S. Rabo.
Ela, bl'asileiru, solteirs,

lr..vradofa, nasceu em

Jaraguá €m vinte e tres
de janeiro -d� mH nove·,

cen�os e vinte e 'quatro,
domiciliada e residente
neste distrito em Rio da

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça reb�ldes
CLlN!C;, ESPECIALISADA

DR. SAU LL N
-

,

« Ausente tempi'raria'nen.c -- a partir de Agosto, ,definitiva-
. mente em J�\'Íl!e,:> """'.::...'i3 _

E R I C O

CASAMENTOS

Te-rá lugar hoje o enla
ce mat,imonial 'da geniil
srta. Adelia Barato filha do
sr. Clemente Barato com o

distinto sr, Vitorio Lazaris
estabelecido com marcena

ria nesta cidade.

NASCIMENTOS

- 'Foi enriqu�cido 15
de junho ultimo o lar dõ
sr. Willi Mahnke a de sua

sra d Frida com o nasci
mento de seu primogenito
que recebeu o nome de
Ademar.

Os famosos (CHurricanesn
da RAF

LONDRES, Junho - (Do
British Information Service
para Interaliado) - Os
«Hurricanes» da RAF, es

pecialmente designados pa·
ra atacar veiculos, são co-

.

nhecidos na RAF pelo ape
Iído pitoresca de «abrido
reS de latas». Levam em

cada aza um. canhão que
pode funcionar-automatica
mente e- pesa apenas 140
quilos, tendo tambem duas
metralhadoras Browning.

o ministro Salga ..

d� Fi ho viajará
para os Estados

Unidos

UlDa Sugestão
COM VISTAS Á DIREÇÃO DA, 50CIEDADE

HIPICA JARAGUA _

Conslitue já, praxe la- sim se_us proprios interes·
Itlentavel, em nossas pi�tas, ses e acautelando os do
a realização, nos dias sub publico.
sequentes ás grandes cor Estamos certos que, ii
ridas, de desafios, engen Sociedade Hipica, que tf m
drados de momento. á sua frenle pessoas dig
O resultado desses desa· nas de .. todo o resptito

fios, não agrada, nem po' e acatamento' nos meios
delÍa agradar a Iodos, de sociais, comerciais e indl1s
vez que onde ha disputa, triais de Jaraguá ha de to·
a fatalmente �encidos e ven· mar energicas. providen
cedores, cias no sentido de que ces

Estes. no caso, sempre se essa pratica afim·de
satisfeitos, aqueles descon- que não seja banalisado
tentes, podem muitas vezes o cham"do espor1tl dos
degenerar em conflitos, reis, nem qUI!> a. f1arescen
de consequencias impre- te entidade arfistica venha Rio, 5 (A N) - Se
visiveis, simples meio de com isso perder o alto gue na proxirna quarta
div-ersão. conceito que a custa de feira, ás 9 horas. avião
Ademais, a Dirftcria da tanto sacrifitio já adquiriu. especial, para 05 Estados

Sociedade não é consulta· Outro interesse não nos U 'd
..

S 1
mote, sr não o de def"'n- nI os, o mInistro a·

I da. nem toma conheci- ..

d f Ih
.

d
.. der o presti!.:tio da . Hode ga o í _o, titular da

mento essas pratfc2S Im �

provisadas. dade Hipica Jaragua, a pasta da Aeronautiea, S.
Para e\'itar-sEl futuros q.usl já vtm prestando a,,- S. farse- á acon. panhar

aborrecimentos, é miste! smalado.s. s�·l'v!ços ao nos- ç,elcs oF"icis wlAdoress
q'u"" a dl·r·etofl'a da Socl'e so mUllICIplO. concorrendo, TJ.p C I H -: SI'O .

.

com vàliosa parcela de I '�'.
, .• �nllq�c euss,

dade Hípica unicamente
trabllho no ger�l e'forço 1VI.,r r F la- Llr1:1 e ca�

depois de inscrição exame

e aprovação consinta na
construtor do nosso

prc-I pitãer Os\.-vddo Pamplo-
realisação de ptquenos de gre3SO. na Pinto e Luiz Sam-
safios, salva-guardando as· Turr01ann J paIO.

Aviões llorueDU'eses afundam
navios alemães

LONDRES, junho - (Da
Agencia Telegrafica No
rueguesa para Interaliado)
- No dia 15 de junho, um
h i d r o-a v i ã o abaten
do-o. Algum tempo antes'
outro avião norueguês da
RAF tambem haviã afunda
do outro navio alemão,
junto á costa norueguesa.

EDIT}l[,
Imposto sobre Tabacos e

De.rivados e Bebidas al-
e coolicos

De ordem do sr. Coletor, tor
no publico que no COHente mês
de Julho, arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima, relati
vo ao segundo semestre do vi
geute exercicio.
Os que deixarem de pagar no

prazo marcado, poderão satisfa
ze-lo no proxlmo mez de Agos·
to com a multa de 20./', findo
o qual serão estraidas as devi
das certidões de dividas para
ter lugar a cobrança executiva
Coletoria Estadual de Jan guá

1 de 1ulho oe 1943.
HELEOOORO BORGES

Escrivão

Luz. sendo filha de OUo
Grülzmacher e de Au

gusta Grützmacher.

Jaraguá- 21-6 1943
E para que cnegue ao conhe·

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

de será IJfixado durante 15di�s,
Si aIguem souber de al

gum impe_!jimento. acuse·

os para os fins legais,
. A1'tur Muller Escrivão e

Oficia) do Registro Civil

EXIJAM O SABÃO
... r mANtê

Virgem Especi�:Jidade
.

. �>/��� ,���.-
da elA. WETZEL' INDUSTRIAL - JOINVILll . (Marca registrada)
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