
No proxiano dia 8, de Agosto, 'terá Jogar ·na s
,

, ..--_.

fOJ;anatua:a da prianeira turana.
I

de Alertadoras, 'COlD a presença da exma, sra

da. BeatriZ P.· RalDos, esposa do preclaro Interventor sr. Nereu BalDos.

11---,-,_,,___"'-------

Edificio próprlol Horizonte �ernino"

,

Diretor-proprietario: HONORATO TOMELIN
Caixa Postal, 12

Esta guerra, desencadeada pelas' feras to

talitarias, em suas ancias de sujeitar o muno

do aos processos especiais da sua nova ordem,
não passa de uma provação terrível, que está

experirnentando o gráu de resistencia moral
do homem.

O século mais civilisado da, historia está
sofrendo. Não' só nas frentes de batalha, onde

escorre o sangue sadio da sua sadia mocida

de.
A retaguarda, o povo, a sociedade, a fa

milia - todos sofrem, não importa qual seja
a distancia que os separa dos cenarios da luta .

A humanidade enfrenta uma prova de fo

go, e está sendo provada na sua fidelidade ás
leis eternas da honra e do coração, como ou

tróra [ób foi provado pelas pragas bíblicas.

Quando a praga totalitaria for dominada,
quando o decoro intcrnacíonal não for mais

violado, quando a força, o assalto, 'a pilha
gem não mais inquietarem, as nações, quando
as conciencias oprimidas se libertarem da men
tira organisada, verão es homens que <não foi
de mais o sacrificio e a dor». .

Os homens verão que a justiça não é
um horisonte perdido

(Transcrito de A NAÇÃO)

Sábado, I 7 d.e JlI:lbo de 1943 .'

Jaraguá
s. Catarina .... N. 1.181

Ano XXV ....

-

Vitoriosa uma' velha e justa aspiração de Jaraguá
Acha-se já instalado Dr. Renato Camargo, o

no Hospital São José, aparelho de RaIOS X,

pelo comp"etente enge.n: que ficará a cargo do

heiro da General Eletric, seu medico diretor, Dr.
.
Alvaro Batalha, Esta a

----------

quisição, que, marca uma

. Tornam-se era nova- na historia de

Proprias para
jaraguá. vem preenc�er
uma lacuna de ha muito

O consumo reclamada,
-

Berna - (Inter-arneri- Deve-se este melhora-

cana) - Sob o dominio mento, á c1arividencia

nrzi nada e mau de mais dos atuaes dirigentes des

para o consumo hurna- te Estabelecimento, ao

no. Os jornais austríaco patriotismo e espirita hu

dão o seguinte conselho manitario do atual Pre

ás donas de casa: «Se freite Municipal, Tenen·

se vir que estão estraga, te Leonidas Herbster, á

das batatas que pareciam colaboração da Imprensa,
boas, da maneiras a nin- á cooperação das Casas

guem as querer comer, Bancarias e cornerciaes, ---:-
_,.-

_

tudo quanto a dona de á bôa vontade enfim de
.

'

casa tem a íazer é me- toda a população, que

IAI tt� las em àgua durante não tem medido esfor -

argafien oa noite. juntando uma, ÇO plra. qu: se _tornasse
'

a duas colheres de chá em realização tao gran

de vinagre em cada li de quão utl empreendi .

tro de agua. Depois fi rr:entm',
.

d ·t b ß II V
Não é violar o texto I diante vive Cristo ceamo

cam saben o mUi o em.

Pmaa:l�s;��lnnogd�eersn�oosds�aupU,ef'mr'e�I.�
,

e t li I" o argas
.

g�rc�v��g�,h�e�Or��ca��· � ���:�:od��s�reTs�r�<��ta�e�
\

Igreja fundada por Crjsto; convosco h Na 58. Euca-

Clinica de Olhos,
pois mia qual outr_o bar ristia terna-se realidade

çoarnentos no género.
-

-

co,.o Mestre .continua a �ai� feliz esta palavra �i.

Ouvidos, Nariz, está, Jarâl;,uá aparelhada
'

-
""

'
.

- .. ens�nár os povos. Pel�s viria. Aqui Cristo vive em

.1' Garganta pata todo c qualquer Pelo decreto n . 51 principalmente a g o r a, Schreiber, residente em fn�mamEnlos da I g r�Ja nosso meio, daqui emanam

serviço radiologico e ra- datado de 18 do mês quando o dinamismo do Canoinhas, já deu a sua
Cristo jjer.pet�a sua �lS torrentes de graças e for-

III T I V II R
-

di t
.

I d
são doutrmana anuncian- ças sobrenaturais. Vive

DR AR MI N u II " lS 10 erapico, co ocan o-se
p findo. assinado pelo Exmo. Snr. Coronel Su- resposta aeeitando ii pro- d h e d d C·

d'
.

o aos om ns a ver a e nsto em sua Igreja pela

Rua 15 de Nov, 1393 e�ta maneira no con-
sr. Tte. Leónidas C Hrr reritendente da Rede Vi- posta e louvando a bri r _ex�?�dO-Ihes a revela lei eterna des mandamen.

BLUMENAU
ceito dos grandes cen', bster, ilustre prefeito mu- ação Paraná- Santa Ca' lhante iniciativa. çaoE.lVtna, tos divinos. Nela. em con-

1
----

tros, nicipal, fl i considera ío tarina, dota a nossa .C!- Cabe portanto, a os· ts que est?u, convos- tinua rcdfUção, Cristo cu

de utilidade publica. pa- dade de um belo edifi demais proprietários, se-
co todos os diasl > Por ra as feridas do pecado e
Cristo estar sempre, com como vitima de ämo

'

ra aquisição pela fazen cio, a estação feno viária, cundando a ação do snr, sua Igr�ja é que esta guar ta expiação perfeita
r, g:fa�

Voluntarias Socorris.. da rnunicipaf os terre sito á referida Avenida. Prefeito Municipal, res dou cUldad?samente o te ,culpas humanas. Destarte

nos de propriedade dos srs Segundo estamos se- pender no menor praso wu�o· .da fe e o protegem a Igreja é continua ão da

tas de Blu�lDenau Breithaup & Cia. Willi guramente infolmapos, o possivel, os oficios em ate_ hOle _contra erlas e vid!l de Cristo.
ç

O d'l
. b d aduller�çoes, Desde o co Cemo a vida de O

.

t

.. Sonnenhohl u 5 t a v o. e I laraguaense, aca a a p r e ç o, concorren o
mrço e ela .gua.rda e por trilha o mesmo ca

ri." �'
Blumenau, 13 - (N) - Ruth Camara, que foi deveras Schreiber, OUo Moller, de oficiar a todos os desta mancÍra, com o tadora da CIenCla e da sa da cruz.

mm o

Conforme tinhamos a-
faliz I?m "Suas expr�ssões, Auxiliadora Predial e proprietarios acima, pro· seu, patriotismo e boa bedoria e mestra das ver-' No decorrer dos séculos
Falou em segUIda o para- d T I d' I···d t d d dades eternas t

nunciado .
realisou-se pe· ninfa, Dr. Atonso Rabe, que pr- Empresa e, ranspor· i pon o uma va IOsa I e' von a e para o esen· ..., quan as vezes não se rea.

rante numerosa assistencia, duziu bela e comov�nte. oração, tes Frenz( I S A·. neces I nisação,
evitando. assim, volvímento e estetica da A �la CrIsto _disse a pa Iizou, a profecia do -Mestre

no Teatro Carlos G.ome�, que provocou e.ltusI3stIC( S a-. 1 t d I d
..

It· d J
lavrai «Quem vos escuta «Tempos virão

plausos. ,

sano,s aó 3 argamen O a evar O cªso �o po er pr1nClpa ar erla (! ara a mim é que escuta; quem t.-,dos vos odel.ar'ã
em que

desta cidade, a cenmoOla
N

'._ I O I· V ,. d··
.,

� o e per

d da se .

a mcsma.ocaslao, as vo un° Avenida ttu 10 argas lU lçlarlO. ,gua• vos dosprezá a m. im é que segul·ra-o· porcans' d .-,
da colação e grau

.

-

tanas s(.corrtsras QfeHceram ao
. I ' '\ h O' t

a e mim

gunda turma de Voluntarias Ten. Ce1. OSCHr Rosa ym� cor· Está de parabens J3'
v sen o r us :wo despreza". Por IS\.O tam- cContinua tamb

. "

Socorristas de Blumenau. beilIe de floles naturaIs. O ho-. ,

'

d'd I
bem em nossos dIas, a 1- frimento r e de etm o eSo

menageado, em curto e belo ragLa com esta me I a grel·a em nome de Deus C
n o r. o-

h I
.

d· ·t d
mo .no ,alvá,io morreu em

O ato, que s.e revestiu aiscurso. agradeCeU a om, na· acertadissima do sm. I
. reclama para SI o

'

IreiO e expiação dos

de grande solenidade, teve ge.T·sessãoloi f,nc<�ada com PreftitoMunicipal, dad� C'O' rrespondente estran- instruir na santa religião cados àssim
nossos pe

lugar a's ?1, horas d-= sa- J.. 'I B lot I d
ás fl·el·s () particularmente morte' ..'xPI."I' r.enova

sua

,

\.Ilno nlClon� r,sl elf, can a�
que c a vem e encon�

... "

bado -proxlmo pas�a?� do por todos os preStllte�, se· .

d
.

RCA VICTOR
'as c ianças. E de fato não nossoo:: p"cad�fJa

- por

A mesa que presldlU. os gu!�do-se logo !lpÓS antmado tro aos Justos e�e ge I ro existe sociedade alguma ta Mi�s8' «Na-
S

-d �aCsa.n.
tas s 1 m baIle, JOs de sua por ulaçao,

l'
o eVIl riS-

trabalhos es eve quef,. CGmo
e a mbedr��es��, to padecer aquilo c assim

constituida: Ten. Cei. Os� ·r I 5 d· co� Icnça e o e l�ncla, I entrar em su ".

car Rosa Ncpmuceno da
eve ugar a 1 do lante,:í� 1 ß,55 t xeto pOlS nenhuma comUnidade II f.

a glorlo?J Pe ...

t d h nra
corrente o inicio da domingos,. a Radio Na, pod�· c'omo a IgrL)· I cato' _ ?S, fO rlment05 para a gló-

Silva, presiden e e o 'OS russos passaram a assumir a o' , '_'. .

� ria. QiJantas Q h'.

presidente de honra da sub
fenliva na frente de Orel.Kursk..

transmissão em ondas clonaI do Rio de Janei, ldlcad' afirmar, ded SI te�lAg�ar tÓ'i3 da Igreja ve�ã� a p��_
filial da Cruz Vermelha de curtas e do noticbíÍo te- ro transmitirá. ·em onda a, 0: atraves e mi enl?s, vou esla vard dIP

.

Blumenau Ten. Cei Ade-
... ..

Belgorod f
..l 6

a unlca e mesma doutrlll� t b
a e. or Isto,

mar Vilela dos Santos, Pre-
legrá ico de guerra lia d� 30 8 metros, um

SI: m alterações e cortes É a�. em na escuridão e in

fel.to Dr Afonso Rabe, Pa Mcséou, 12 (N)· Na ge, já, a m2i� de 40000 A;;sociatcd Press rara o serviço tdegrafico com- isto ape.;ar dt todo!>
.

os Ceftt.ZEJ d05 nossos di1s

M C d t E t I t d
.

f
-

nu firnes a in lbalavtll e

raGinfo da turma; Dr .. �- grarj()e linha de batalha homens, 2500 tar.ques i' \Jtcspon en e -�. ran- p (: o e In or ma ç o e s falsos profetas, apesar de perallç:) de que «3' po-t s�

acyr de Azambuja, Caplta� na zona de Orei Kur�kt e 1.200 aviõe:. g' ira I:\....A Victol". Es mundIais tojasd as flaquezas ?ur�a, do inferno não pr")vlll�c!_'
d· t r do cursO I d' nas entro das plopnas

-,

c ,,-
,

Medico Ire o .' os contra 13t2ques em
. se prcgr:;mél, anç.1 o

\ fi'
�', .

rao contra ellJ Trava

Exma Sn ras. O Ofelta
d·d < I r _

_

,_-- 'ptla Radio '\laeional em D .. J;/Jn
1 ,Il,a<;, ate as mal� altas

I se luta d�vid' e mlrle E

N
'

no da Silva e D. preen I os p'� os ,tbSOS, -

IM-U�, dlgmdades Que d d
'

epomuce ._ ,lt" d·� d· ,"

AÇOUGUE'I
ondas longas, enl Ou I

&7 � -l �l' �n.ß. . •

• m ��se e vencedor será'l vidr C'is'

U�a Grossenbacher, m�drt i nOS.li
Im("IS Ob _las éb

.7/� f UJ. SI. «Eu ilOU o 7ammho, a lo, Nosso SI> h
' .-

nha das jovens socornt?s; sunmam rroporçof.'S de tubro pa�sado, alea "'ÇOll

I
Sobremesa deliciosa verdade e a Vida", está I Jo' f!

oro

Dr. Luiz' Stotz, Secretano; uma grande ofensiva, no Pallio Sohn tão grande. exito que �s Rica de Vitaminas naqueles e junto com aque-
,se Romonte

Dr Ribeiro de Carvalh?, qmI tem sido desbuata. .
.

seus organizadores ddl· !es que cumprem a ordem

Ten Timóteo Braz Morel- ·t·,
ComuOlco aos m�us fre ber aram transmitir tarn-I de Cristo: "Ide pf'lo mun ,

.

.

.'J9

reir� Delegado Regional de des os exercias Invaso·
gueses que transfen o meu d

.•

I
do inteiro e ensinai a lo Ouçam diariamente em

Policia e D. Belinha Pe- res. açougue da rua Abdon Ba-' �e!" em on :iS curtas o

P '1' H
.

IY
dos os povos I"� 1330 kilociclos - P. R.C '4

derneiras' tista, para a rua Mal Deo çor�,esp?ndente Estran· au O OrlOu C_omo C!isto c?ntinua. a Radio Cultura. de Blumenau

Em Belgorod, apesar doro, predio A. Keiser gel! o afIm de ql;e o O
ensmar na IgreJa" assim t

A Exma Snra D. Rita dos trôgicos esforçGs em Outrossim comunico tam-, noticidrio da Associatrd
.

conl�nua viver l1d�. ;'--.---------

Sotom,aior de Azambuja !o- pregados pejos alemãesl bem aos. meu.s fregueses Press po<;sa ser acom· B LU M E NAU I :El1 sou a VIdeIra, vos

f
go ao abrir-se a seS'Sao tendo sido empregados que contmuarel forneCe-lOS! h d d

.

I
. SO.IS os sarmen�os), «sem IO . 2 é o Tele-

• f" l·uranlento das . 'diariamen,te nos pedidos pan KI."··
o e. q�a qU.,er TI'nt'aseVern."'zes mim nada podeIS fazer. -

-

pro ertu. O
. maIs de 500 tanq'ues, es d Is." t N f I f

enfermelras, que fOl pelas _

do genero. . I ppn. .

o let :1; O riO a·: M'
deste modo alou o Ml!s ,one de

sua� cplegas repetido c1a-, teso nao ,10grar:Hl� conse· PAULO SOHN Clollfd. Do dlã 15 e�, �terlaes para tre. Daduele tempo em "A Nação"

ra e distintamente. �m se

I qUlr
O menor tt hmf0. /4

If pinturas em
•

guid-a procedeu, se � en rc- As perdas dem:is nes' BRASILf1ROS, -o nu$}o' bonus �e gue�;�' Geral
--------....:.---------

,ga do.,s dip,lomas e a entre- te periodo da luta, iltin

I
- , f; I �INDAIAL .... MDNICI�IO DO VALE

ga dos braçais de neutra- ' ,éuma identificação patrioiiêá p�.·�{iàmanhã, tfuan�.
.

Tintas em DO RIO ITAJA.I-ASSD"
lídade cerimonias que fo- I

'

-

rarn' s�udadas, a cadapas, .

do a Patda fizer o inventario dos hO!�ens que bisnagas para
:80, com prolongadas salv.�s

de'l
.�'

'
" - '.;-

a defenderam Não fiqueis a margem,pois estareis artistas
palmas.

'8 USOU ca palavra Adquirir Bonus de Guerra,
-

,flQL����_�o �S\ tur�� Snla, D, ,e dar arn�aS ao Brasil. assim tora do Brasil, -'!'JIiIIIIi--

Religião
Ensinou o povo de
dentro do barcona AveniDa

Esbo9t!' 'histotiço e descritivo do Muni'.
ClplO de INDAI.:;.L á venda nas

L·
·

Ivr:,�ri_�s�.
. ..

'

I

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BORGES R'BEIRO '

h
Distrito da Comarra de J3"a- .

A. B C :/ L d
'

, " n - s g ,á. Estado de Santa Cal fiBa, .

113, Brasil'?JR '=---=-

Faz s:· ber que compareceram 'i'IPZ C'

em cartono exibindo os doeu- � AIXA POSTAL n. 34

.�olia de 'E"azendas Armar.-nbos Br.·nquedos ment. S e.x.igidos pela lei afim � RI:a Manot-! L d e Andrade, 14 -=�=���� ",:E ".' de se habilitarem pala casar se: _ TEU fO'\fE n 155

Roupas feitas Edital n. 1542 I OGRANDE VARIEDADE EM CAMISAS. G?AVATAS, GRAVATAS EM FHEYMUND SCHMIllT. II rontes maia I)000, CINTOS E SUSPENSORIOS, MEIAS P HOMENS E SENHORAS WALLY GUMZ

I. Riscados grosso, Voal, B; ins, Peluda, Atoalhados, mil .e outros artiges, EI;>, brasileiro, solteiro.
REPRES-'<Ientt Ui prático, naacld» .. ENTAçOeSBlusas de gabardine e outras, Capas de gabudine e de borracha etc, -m Iuds lal, aos 3 df> ii DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOSGrande variedade em perfumes. Ag()st, do ano rte 1917, 1-

.

E M B A R QUE S '. ;g
.tomíeíltado e residente o •

- IOs melhores ar.lgos, pelos menores nesta eíríade.sendo lilh(,

I
SÃO FRANC:SCO DO SUL Estado de ,Sta Catarina, Brasil

P e�os d ".-dade l� gltím» de li U 8 t a v ()
_r � a '-

Schmidt, .e de Adele Po ���2_��:m__Cl���,m���3!Si'7!"7P:m.m�1Zl�
Schmidt

E:la, brt slleíre,
.

aoltetra /"

domestíee , nasctda em // -"VIDA DOMESTICA"
Ttmbó, an8 16 de M8i.J' Numero de Julho
d o 8 n o d e 1924,
domícllíaêa e r e 8 i-

Com uma lindissirnadente neste distrito, Consultorio e residencla : - Rua Ma]. Fo Peixoto, 152á Estrada ítapocú. sendo capa homenageando a

filh8 legitima de Oswal. Grande Democracia do
H Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noitedo Gumz e de OI�8 . Norte do :Continente, a-

Gumz. caba de ser posta á ven-
Jaraguá:-7-7-43. . d cV'd

Edital n. 1540 da o n�mero a I a
.

ALBERTO LUX e LINDA pomesttea:> do m�� de

MULLEH [ulho. Revls�a que.la tem
Ele, brasileiro. soHeiro o seu conceito fumado

d d
e Ausente temporaríarnente -- a partir de Agosto, definitiva-lavrador, nasceu em Ja, em todas as cama as o mimte em joinville,»�6guá em. cartorze de prís, pelo apuro de sua --....:.:-.---------.

Julho de míl novece�tos e confecção e pelo brilho �

-,e vente e dois, domíeílía , . I I
da e resldente neste die- de .suas pagln�s aparece FARMAClll IGUASSU
tnro em Itapocú Hansa, «Vida Domestica» este.

I IDESPERTE I BILIS sendo filho de Alberto mês com uma maior ra
. J O I N V I L L . E '

DD SEU: FIGIDO
Lux e da Maria Berta zão de êxito, pela.dedi- Prop. do íarmaceuticc : CLABINDO T. DE :E ORAIS

'). Lux.. cação oom que fOI este Rua!5 de Novembro, 498
•. ---:,', Fone: 46�

IE SllIari di Caml DllPOItl pari Tulll Ela, brasileira, sclteíra, d Os Variado estcqu e de especialidades fa r rnaceuticas-lavrad ra nasceu em Ja numepo prepara o. ....
- Im:��!atl�:d:b8�:t!i3!a:-� r8gu' em' seis de março mais variados assuntos pelfumart�s -- hom�opaha5. AVI�mento c e q.ua "11corre livremente, os alimentos não de mil uovecentes e vinte serviram de pretexto pa quer receita de médicos nactonars e estrangeiros',

são digeridos e apodrecem. Os gafes e um, domicl.l!a.da e re- ra lindas e interessantes --
incham o estômago,Sobrevém a pri- l'd t d 1 1tsão de ventre.Você sente-se abatide sente, nes e 18 r o em

reportagens muitas c�10'
e como que envenenado. Tudo é Itapocü Hensa. sendo ri'd d I tiamargo e a vida é um martírio. lha' de Carlos Muller e n as e on e o e or se

Umasimplesevacuaçãonãotoca-
o

de Helena Borchart MuI..; deliciará em nome tão
ráacausa.Nestecaso,aspflulasCarter I

.

d' esp'lritualsãoextraordinariamenteeficazes.Fa- er. e raro prazer .

zem correr esse litrode bilis evoc8 Jaraguá,-6-7-43. A mulher como sempresente-se disposto para tudo. São sua- t' " d b
..

ves e, contudo, especialmente indi- Edital n. 1541 en :on ra nas paginas e Lo.. riguell'acadas para fazer a bili, correr livre-
FER N «Muito em Moda» um

mente. Peça as PílulasCarter. Não HENRIQUE NA DO "

t t- daceite outro produto.Preço:cr.$3,oo GERMANO MIELKE e dos maues o ra IVOS o

ALYINA SCHWARZ. presente número. Qua·
Ele, brasileiro, solteiro, renta página de lindos

lavrador, oasceu em Ja figurinos. numa policro·raguA .em vj�te e tres mia fascinante uma be-
de maIO de mil novecen- . _ _

I

t08 e dezoito tlvmicllfado hssllna coleçao de mo·

e residente �e8te distri delas recebidos direta
to na Estrada Itapocú, mente da cidade do ci
sendo IUho de Roberto nema e muitas outras
M!elke" de Lulza K. coisas, fazem da cVida

--------- Mlelke. D
.

t· d tEla. brasileira, solteira ornes Ica» Q pres.en e
ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!.-_,_'------ lavradora, nasceu em ,18- mês de julho um 'estima- -=

....
r: DÁ_,.,f,· raguA em trinta de abril do presente,

ali"" J'\ de mil novecentos e de'
."I#h"" '

, zesete. domiciliada e re- ----------

I"�. .

.sldente neBte distrUo em
.

Rio da Luz,' sendo filha
de Paulo schwarz e ele
Be'!'ta' S;:" �chwarz.

..

� Jaraguâ-�'6�7 194'3
'E para que c:begue'ao conhe-I .

cimento de todos man�i ,o pre
sente edital que �e.rá publicado
pela imprensa e em cartorio on

de será afixado durante 15di�s.
Si alguem souber de al

gum impedimento. aCUSe.
os pa(a os fins legais ..

Artur Muller I Escrivâo e
Oficial do Registro Civil

,

., SWBBpstake .
da Vitória

o maior i(!oncurso do Rádio Brasileiro
Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quem
acertar o mês e o abO do fjm das bo.tilidadel
Sintonizem' SI"US apare lhos pará fi RADIO NACIONAL do Rio d,:' J n i o,
TODAS AS SEGUNDAS F�IRAS, ás J9,tOhor1<s em ponto e O! Ii.ITI o f�
m050 Programa dos 'Tti:zêmeos Voc-Iistas>. afm de se h b.htar- m ao
PREMIO UN!CO de 10,000 Cruzeiros, O M AIOR PI�EMIO ATE' HOJE

DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.

. ,

r I C�\O B

[araguá. Rua cd. Emilio Jourdan n.

INS USTRIA DE CP.LÇA.DOS
, GOSCHo IRM '.J� S. A.

I·J L:.... R L\G U c; - .rc. NTL:.... C.l\7L'\R I i'l L:\
---------------------_. --

Ginásio Partbenon

Sobremesa deliciosa
Rica de Vitaminas

[sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Anibal 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)

Fiscalísada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico; Perito Contador e Au
,,,mar de comérc�o:' Internato e Externato

Aulas de datilografia

Pommada' alúmancora
E' a pomada ideal

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

IGUAL

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA. úlce·
ras que nem 0914

,__ -conseguiu ourar ..

DJlii;. Carolina ,Palhares, de Joinvillp, curou com
UMA SÖ LATINHA, uma FERIDA DE' 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em.émuitos :hospitaes, casa!! de salJje e

oi ,.1 ,
elinicas particulares.

AVISO IMPORTANTE: - }. verdadeira «Pomada
MinancoraJ>' nunca existiu a não ser em suas Ilatinhas Originoais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

, .:',. .. CORA em sua latinha original._/
-

'., REPAREM BEM AO COMPRAR!' IE' um produto dos Lahoratorios «MINANCORA,
. de JOINVILLE ,

.

:Calçad,os' para homens',
",.' .. "",.

.

'"

':.': eo..pl� iortl.eafo de��rtilol '''onl
',:.:

'

a� ,._, JJarat�··'.
"

'

-'� .

-

Dr. Waldemiro Mazureehen
Medico

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

DR. SADALLA AMIN
"

I

ELETRICIDADE MEDICA:

Vermifug"" suave a de pronto efeito.
•

'Dispensa purgante e diéta!

o anjo protetor de seus filhos
é a

Minancora

Serve para qualquér idsdtl, conforme o n
I, 2) 3 e 4.

.

Proteja a saúde de seus filhos e a sua
própria! Evitará muita8 doenças e poupará
dinheiro em remedic8.

Compre hoje mesmo um8 "LOMBRIGUEI
RA MINANCORA" para 8eu filhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI.
NANCORA" - JojnvlJe

�C-::::XCllOllCl�OIiOlCll'�ICIICI�CliJ
CASA SA��!�,�RA�cCA �

. ,0",.,':,::, O
CIs_emiras, Brins, Linhas, Sedas, Roupas feitãs;: O
Tecidos das melhores fabricas do paiz" O

VEN�S POR' ATACADO E A VAREJO
'

O
"

O81umenau O

O
�ua 15 de Novembro n. L051 �

lIJIC;OlCIc:xc:xc::xc:xc::.:::::rIClcu::::aIC:llC::XC:XC:XICIC:X�'

FRACOS E AN�"lCO. I
Tem.ml

VINHO CREOsarAI)()
"SILVEIRA"

T ..

R•• f,i ..

Bronqult..
Etcrofulo••

.."... ......

(oftVII..C.II,••
VINHO CRItOIlOTADO

Dr. Alvar'o Batalha'8e�Ue,;JJ'ó sap �pnes V
a�UB;)!JPlU:>;JJ Joqlaw o

.v N I H "3 J 1 V' J MEDI,CO
� Cirurgia, Partos, Molestias

.

de - Seilhorãs' e

Crianças. DO�l'1ças Internas:. e Tropicaes
Doenças da Pele

>

Indutotermia, Bisturi fletrico, Oalvanôçauterio
� RAIOS ULTRA VIOLETAs';e INFRA

, o

b 6.' VERMELHOS. RAIOS" X' . o.,,W8UlO)' aD seJu'�J:> sv
, ,c".,".t, ,�,-".. ,. IINWI....IIiI.,..IfIII·,sl)tPãs IS;;JJÕi·:u�S:J��se:.;)I; DiretorMedico do 'HOSPITAL SÃO·J()�.É.F.

.��,�J!d ��lml, ,BOS.tQ�t, AT�'�DE- 'CHAMADOS':-,;:A: QUAl.QUER_'1I0RAsou V�JHS"O-rV() �'O
'

.'
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FarDiàcia
..

Nova
'de ROBERTO M, HORST

que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus, artigos
'

preços vantajososs

Rua Marechal Deodoro, 30
'

.

Jaraguá

_rmormrilOO1rmmrmDlm�
,

=

Rooorfo Granàoorg'I
. Lenha picada· II

(de coivar�) la. qualidade, metro cubico ou 1'1:carrada c, $ �2,OO'
'

�
lenha para forno, etc. Entrega a

domicilio'lPedidos á .

���
Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentista

(Pela Universidade de Minas Gerais)

Comunica ao distinto publico de [araguä que depois de Ion

go curso' de especialisação em Belo Horizonte e outros em São

Paulo e no Rio de Janeiro est-beleceu-se em CU 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 .,or trabalho ma

nual a rigor, técnica americana._
REIMPLANTAÇAO D�NTARIA

, Edificio "Sul AMERICA" 4 andar - sala 402

Ma�eira
.

em fõros
Compramos de diversas qualidades

Tratar, .corn a

SOC.IGUASSU' LTDA

RIß, MOLHA
JARAGUÀ

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO

DE SANTA CATARINA 'S,. A,
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO' 6.000:000,00

Jlcene-ia : IARJlGUA'

Rua Cei, Emilio JOIifdaß,115 - Caixa, 10 ,_:_ End. lelegr. IICO

MATRIZ: ITAJAl
f

j1'iliais em: Blumenau, Brusque, Fíorlanopolls, Join,:i1e, Lage�
e Rio do Sul; Agencias em: Jara�uá, Caç�dor..�reclum�. La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, RIO do PeIxe,. Sao Fran�lsco _

e

Tubarão' Porto União' Sub·Agencias em : I ndaial Hamonia, Sae

Joaquim' e Tijllc�s; Escritorios e1?l : Coocórdia, Gaspar,
Taió o

Urussanga, Ern instalnção
. �anolnhas. Orleans, Salto Grande,

Rio Negrinho e Araranguä

Fez íod.,s a� opcraçõ-s bancarias no Paiz,

como cobranças, desccmcs e caução de titulos de f x

uortação e ouu as opeu çõ.s de credito; passes par a

as principais praça, do pdz, medi nte t ixas modicas.

ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS

li disposição., sem avise, com It tiada s livres

,Pl!11I quaisquer .importr nciss
2 o

Cem aviso previa (n lir "das diar ia '3 � 1 é J.O( (,() 3 0/
,

DtSositos Papula. rs Lin itados ( fé 10 rr ilcr u

'. z iro') deoosttos híiciáÍ:; a partir de 20 00

sub St quente s a partir de 5,00

Prazo fixo de 6 m- ses
.

Prazo fixo de 1 e no

4 %

'5 %

6 %

03 juros são pegos ou capital zad os seuest arment

A economia é a bcse da prosper idade,

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Ssnts Catarina SIA:

tlORA RIO: ,- Dvs 930 ás 11.30 e (ins 14 ás 15
, _- S,b,do': D s !l áR 11 {O

Adolf Hermano Schultze,

FABRICA DE MOVEIS

EM OEf<AL

M�quiDas ope�atrizes

Máquinas ele esCrever e Càlcular

Motores elétricos e cont�Btos para luz

Material elétriCo para instalações

Arados e Descascàdores de arroz

Bom b a s, 'Valvulas de pe

L
I �

;

Ernesto. Lassmann ,â

,-
- -; - fERRÀRIA - - -' :.. - �-

y
�j

Fabric�� d.e,Fer-.:amelltas

.

"
" ."

,.

Agricolas' ,

í " •
.

Secas I:otativasPara ara....s I
! j.

183Rua Marechal Deodoro, da 1 Fonseca,
, Jaraguá

FEBRES

(Sezões, Malárias, Impaludismo
. ,

Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

"capsulas AntisezoDicas

ÍDancora"

Em todas as boas Farmâcías

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina-

Serras circulares, de f ita, para engenho, de
atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapôr ear, Manometrol eGachetas

Material de transmissão

FE[,IZ

RESULTA..,O,
•

Aplretblu de sólell á c�tilel1� e

Material de soldagem

Fer ramentas ..:.. Oleos e Graxas

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 jornxes,
usei o seu PEITORAL DE AN
GICO PELOTENSE em uma

forte bronchit» acompanhada de
muita tosse e espectoração. Ve
nho informal.n de que tal foi .It

rapidez da ação do PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE que
cessaram todos os meus sofri
mentos: a tosse fel-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 n�ssa ida'd_e as forças
curativas näturaes sao muito re

sumidas. } Ico sinceramente con
convicto de' que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE é
um remedle heroíco pars curar
tosse, broncbites, resfriados e

outros padecfmentos analoges,
Firmado .na minha experiencia
personalíssima, aconselhei fran
camente o uso do seu maravi

lhoso preparado PEITORAL DE
ANGICO PElOTENSE. pols
estou certo que os outros farão
o mesmo que eu fiz' ficarão
bons em pouquissimo, - De
vmcê.

amig� e obrigado; ,

JOão 1lfarti.ns Guindo
Conflrrnu.este atestado Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (Firma re

conhecída.) ,

Licença N. 51 J de 26 de Mat

ço de 1906.
Deposito geral: laboratório

Peitoral deAngico. Pelotense -

Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se 'em tod a a parte

j eletricidade

CARLOS HOEPCKE S. A.
COMERC.IO E I N D U S T-R I A

Matriz: fLORIANOPOLIS
- Filiaes : BL.UMENAU. JOINVfLLE, CRU

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

•

25

so

-I
"É U.MA DOENCA ClItAVJS"MA

MUITO "ERICIOSA "ARA A FA

MíLl" Ir ""RA A RACA. COMO
,

UM BOM ,"UXILIAR NO TRATA-

MENTO DESSE' <>!'tANDE P'UlClEl.O

•• U ti II O

REUMATISMO ,

ESCRÓFU!.A8

ES,.INHA.

f'íSTULU

ÚLCERA.

IEC1!:ItMA.

FItl'tIDA.

e"I'tTR'"

MANCHA.Pre{ir�m".a [arínha�fabr:icada pelo

·N INHD JDINYILLE
.• ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHECIDO HÁ •• A..oe "

VENDE-S. II.. T60A ""'IIITR,•. c

, !

Rua'Rio Branco, 964 Jaraguá

-

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

LOTIfAR SQNNENIfOI1L itlefone numero 6

Mll. D 0.1 )ro, 84

DR. LUIZ DE SOUZA
--

_

ADVOGADO Bi ê ie/etas
- I

_. Fa ze nda $,

Ew itol'�O : Av.'O,tdio V'H�a5, 160 - T 1 fonf, 34

Pneus,' ,'"ma..a."p'.�._,
...

'

...,.. qA,D,�·,:iO,S' case_irat' "'_."Brio... Ca./a. de

dtsidl'hcl;;: M'iJ D< odolo da fonslc .
&14 - .s-opy ""'__

" . r.

, I A' -,
'.. ·.O�iG5 ,,' OFICINA.MEtANICA -,n'

.

Gabardine Para bomens, se.

:j "", ,ugam-se Ilt I' l(l�� I·· 11,�f)i/cO'1 aho:e-a:arre··�ITeJ:n:

fVencJ pRdi.,.
DO quadl'O urbano ma eU;:,t- ti tdrw�,gm_gera j

ci � - _. •
-

'A" ;:rd:e� c�=�·e.:':::et:'
cidade•. ,,'1q,.. ':1-1 _' 'I', I �>"',

--+r.r,
_

-

-, IJ;rUZelr",
'

'

. +

IDf�..,.asÕe. c�..)a",fjrlll..�,.�.,:.,"",,,· I/,Préços b&l�atJSSlm'OS"I' ,

- ., '11.º,�eços, n�_TJç:ÇJ, V!S ..OS

�.,..,...., ,�, Rau Labutada
'

,

��.", '1,
'---......
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Reorglloiza o- quadro do funcionalismo publi CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO

CU do município. SITUçÃO ANTIGA. I SITUAÇÃO r>.OVA

-

f' M
.

j I d J
.

nfor N' dei Denern ina-I Venci- N' dei Denomina- 1 pa-I Oberva-O Pre eIto UDIC pa e .arsgua na C? .

cargos ção do cargo m .. ruo cargosção do cargo drão ção
midade do disposto DO art. 5' do decreto Ieí no.

1.202 de 8�de abrll de 1939, I

I Cr $ .

DECRE'I;A: i
:

Secreta ia 550,00 1

Capitulo I
Do quadro uníco 1 Centade r 525,00

Do D. P. da A. A. Bra
sil re�ebemoB para di

vulgação o seguinte cc

municado.
O Departamento de fu

teb_9l. pede o ccmpare
Qimenlo, de todoB ama

dores �scalados para o

j1g0 com o Bom8uces�o,
amanhã ás 1330 horas

_____________________• equipe secundària a 14,30.
Rocha Loures-' 'equlpe principal.

O sr-. Tesoureiro leva
RÓ conhecimento dos srs.

SOCiOB, que só h�verà
enlrada franca, median
te bpresentação, do talão
n. 7, para o jogo com o

Bomsucesso.
Encontram·se abertas

as inscrições para o de
partamÉmto de bola 80 Cßó

to e atletismo, asquais po
derão se: feitas na séde
social, todas 813 segun
das feiras das 1-9 ás 20
horcas.

Pagina 4
����==����-�-=-�-�_.��������

Prdeitura Municipal

C r e' t o - L e i
de [uraguä

N. 1 O 9De

Auxiliar tec- I
niw 600,00

Tesourei o 450.00 1

Agent de 1
Estatistica 400,00

fiscdl- o- rall 1
do I' distrito 400,00

2
fiscais· auxi-

ha.es 33.,',00
1

Alrnoxarlte 300.00
1

Auxiliar de
escrita 3 .. 0,00

Art. 10. - Este decreto-lei reajusta o quadro
e os veucímeutcs d,JS Iunctonartos publicos dc

muníclplo.
,

Art. 20. - Quando uecessaríe será adotado
o principio geral da formação de carreíras profls
alonats para o Iunetonalísmo munlelpal, grupando,
se em carreiras distintas, divididas em classes os

atueís cargos públlcos integrantes des quadros
dafJ repartições municipais,

Paragrafo üníco - Não formarão carreiras
os cargos que, por sua naturez s, não se subnie
tarn ao principio geral de formação, a que se re

fere o artigo 2'
Art. 3' - 0.3 cargos e funções do atual qua

dro municipal psssaam a constltuir o QUADRO
DNICO do Municipio, conform e t'lbélas anexas

,

que intsgram êste deci'eto-Iei.
Art. 4' - O Quadro úuico é constituido, pre

se'ntemente, de cargas isolados, de provimento {'

letivo.
Art. 5' - A criação, supressão ou transforma

Ção de cargos públicOfl e de h:úcôes gratificadas
serà sempre feita por lei: qU9 indicará, expressa
mente, em cada C6S0, o numero de cargos, o pa
drão de vencimento e Binda a denominação e &.

importancÍe, quando se \ratfir de fUDÇão gratifica-
da.

-

CAPlTULO II

DOS VENCIMENTOS

. 1

1

2

1 fiscal - Geral
2. distrito 250,0::>

1 Ztlador da
Prefeilu. a 250,00

3 Motoristas 250.00

1 Motc:.rista
carro-irri-
gador 220,00

I Carceireiro 180,1"0

1 Zelador do
Cemitério 180,00

Professor
Ncrmal:sta
ou ginaziano 260,00

Professor I
complemeta-

rista 220.00

Professor
Não titulado 190,00

Art. 6' - ficam adotados os seguintes pa
drões de v'encimentos, para 08 cargos públicos
JIlunicip.ais:

REFERENCIA
A
B
C
D
E
F
G
H

Mensais
Cr $ 150.00

200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
450,00
500,00
550,00
600,00
6!ío,00
700,00
75'),00

Cr.$
Anuais
1.800.00 -

2.400,00
3.000,00
3,600,00
4.200,00
4800,00
5.400,00
6,000.00
6.600,co
7.200,00
7.800,00
8.400,00
9.000,00

Institufo

Secretário M

Cc ntador L
•

Auxiliar téc-
nico K

Tesoureiro K

Agente de
t statistica

Fiscal- Geral. H

f"
.1

Isca' s- ; UXI-

liares
. I f

Almoxarife f vago

Escritu rãrío F

Escriturário F vago

If' I d'
.

ISC . 7 Istn-
Etal

- Portei, 0-
Continua O

I
DMotoristas

Mo!orista-
C'auxiliar

Carceireiro C

Zelador do
CCemitério

Professur
normalista

Oou ginaziano

Cr rreio do POVO

1

J

K
L
M

Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Uispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fonf, 334. JOINVILLE

I

A Campanha da Borracha-Art. 7' - Os serviços públicos municipais se

rAo executados: a) - por funcionarios ocupantes
dos cargos que.intenm o Quadro único; b) - por
extranumerários, admitidos na rórma da lei.

Art. 8' - . A nova nomenclatura de cargos, 8-
dotada neste decreto·lei, não exclue ° uso, nas re

partições e serviços de outrasjdenominacões cons-.
tantes dos respectivos regimentos. .

Art. 9' - Fica criado, no Quadro único, um

eargo isolado de provimento efetivo, padrão F, de
Escriturário. Desenvolve se entu- Desde já, p( is abri

Paragrafo único - O
-

cargo a que se refere siasticamente em todo o mos nossas colunas, pa
o arUgo anterior serA provido mediante livre es

pal's, mal's uma patrioti. ra a propaganda da Co
colha do Prefeita, observado o disposto na legie-
laçäo vigente. . ca campanha, para co-,'léta

de Borracha usada,
- Art. 10' - O cargo ora creado só poderá ser léta d� borracha usada e fazemos veemente ape.

preenchido quando lor concedida por lei a neces' para sua recuperação em lo para que a ,gente ja·
8ària1�:.ay�?' _ No prazo de trinta (30) dias, após pról do esforço de lluer# raguaense que sempre

a data da vigencia deste decreto-lei, serAo apo8 ra.
.

esteve pron!:! a auxiliar

tilidos pelo Secretário os titulos que investirem Inspirada e lançada as nobres e patrióticas
OB funcionários piIbUeos do Municipio, nos cargos pelo Exmo. Sr. Presi- campanhas, desta vez,
de que sAo atualmente ocupantes.

. dente da Republica, foi cooperando com o 00- Teve a maislarga acei.
Parogralo único - Aos atuais funcIOnários, ela J' IJ S t i f icaja como verno Municipal e os taçl10 em todas as rodas

legelmente investidos 1;1013 carg08 constantes das . _ I d' t d
que se interessam pelo

tabelas anexas, serao expedidos Ululos, quando nece�s�r!a a. preparaçao e�c? �res e o o o. mu- turf, a medidfl que suge
0110 os possulrem,

.

da VItOria, tendo desde mClplo atenda a maIs es- rimos em nosso ultimo

Art 12' - Aos atuais funcionários eletivos o inicio, tido larga acei- se chamamento da Pá· numero e pela qual fi

fica assegurado o pagamento da dilerençll entre o tação em todo o Brasil. tri,a. ��:;:n�e�te�Sq��a;:�f��venclm�n�o que atualmente percebem e o fixado Assumindo a vanauar- acarret"r e as dificulda-Das tabelas anexas a êste decreto-lei, para os car- • . � .
<lo

gOB de que säo ocupantes, quando tenha havido da desta nobre m�clabva Desembarcou na des qúe haviam de so

dimlnluçäo daquele. os escolares catarmenses Sicllia O ..al� brevir á Sociedade Hipf-
§ l' - A dilerença de vencimento. a que se se movimentam no sen- ca, com a conUnuaçäo

I t ti á id d 1 1 d I
Eisenbower das corridas sem inscri

Ie ere e8 e ar go. 8er cons era o no ca cu o o tido de que tenha e a I r ä
Aviso ao publico que a Por decreto do Sr. Pre.

vencimento do luncionário licenciado e DO provento absoluto exito. Londres. 12 (N) _ O çäo e sem iSCB lsa'ç o. rifa do cavalo em beneficio sidente da Republica,
4a aposentadoria. S T I E· h

Notamos, com particu- da capela São João de Ita- b d
.

§ 2' - O pagamento. da diferença cessará Ta!ßbem o nr. .te. ga. Isen ewer, com�an- lar agrado, que fomos pocusinho, foi premiado o
aca am e ser promovI-

automaticamente desde que o luncionário, que á Leomdas Herlster, dlg- dante em chefe das lor- com"reendidos, especial· n' 0160.
dos por merecimento ao

mesma tiver direito, receba, a qur.lquer titulo, nissimo Prefeito Muni- ças de invasão da Sici- mente pelos dirigentes ENILIO BORTOLlNE' ���t�nr: ��rroO�e;1 °Lu��'
vencimento igualou 8uperior ao que este artigo cipal, imediatamente a- lia, acaba de desembar� r:r�ó::�n�:�:��'ac��� Correa Barbosa, antigo
lhe assegura.

E t d t 1 i t á j pós ter recebido as ne- car naqueh ilha. de bor- tuar e aprovar o ponto comandante do 13' B. C.,
. Art. 13' - s e ecre o e en rar em v gor .,

t 1-
- d d dtO d t' t i t de t destacada atua

na data desua pubUcaçäo, assegurados os padrões cessartas inS r:.&�oes, ,-:em o e u� es royer. de vista que sustentamos. es ar e, ma s uma e a· on eve -

ne vencImentos adottidos para o funcionalismo de tomat' proVIdenCIas, general Elsenhewer mos- Folgamos em regist�r pa no seu desenvolvi· �:�t:rr:n�ajsOr� oC8��:::
público 'do Municipio, no artigo. 7' a contar de l' para que a Campanha trou·se bastante entusi- o prop?s�tod d�IiDretorl: ::rstoum� v::�e:����:.:� LuIz Tavares da Cunha
de Janeiro do corrente ano.

.

da Borracha, venha a asmado pelas esplendi- �a SOCl�ean: Pe��i?i�á de que está ela fadada Melo, atualmente,· cur-
Preleitura �unlcjpal de jaraguá, 31 de maio t e r a m ã i sam p la das Vitorias alcançadas ao:!=�:açäo

od: provas a graQde e promissor saodo o 3' anQ da .Esco-
de 1943

ass.) LEONIDAS eCo HERBSTER d i v u Igação e o m a is pelas tropas nestes pau· da natureza daqueles que futuro. la do Estado Maior do

Renato Sans completo sucesso. cos dias de luta. profligam08, ven.ciien.dioi'iiiiiiiiiiiiiiiiiTiU.RiFiMiiiAiNiiiiiiiiiEixieiriciito.·_iiiiiiiiiiiiiii.iI

Mais uma iniciativa patrió'"
tica em pról do esforço

.

de/guerra

1

3

1

1

5 Professor C
. complemen-

tarista

6 Profess'lr
BNão. titulado

A seuse cloual remoo
rs da turttsuca que o Clu
be Hí;::lÍCO de Jlir8guà,
está patroelnaudo pre

sentemente, continuará
amanhã com a reallsa

çäo de um ótimo prc
g ..ama de co rr

í

dus.
A's 14 horas será corri
do o desufio e u tr e os cc-'
uhecldos an ima is. Otário
de Indatal e Delta' de LL-.

ges, pelo atlllo u.tal de

I vi�te B. quat�() mil cru

zvrros.

A'i'; 15 heras disputar
se-á o des8fio e ntr e R"o
ja de Três Harr8� e Sl.
gul de Iud- íu l, ptlo au
lio tuta I mil oruze iros.
Para por fecho, á brio

lhante reunião hípica de

arnanhã, quatro dos m e

lhnres antmals de Jara-

guá, l'�tarão n'um pareo Os exércitos aliados estão avançéf'neB staD tf3 :prometedor.
.

Como vemoF; o pr< gra. lO quilometros
a é bastante f',ugestivo, ( .T\ M

.

pois l'1.. une animais ,de Lor.dres., 12 - N_J- eSSaDa amea ..

lama e confirmada. clBs- As tropas de invaslo e çada
se das pistas ;catarinen- do exercíto aliado e�tão
seF, motivo porque é de operando com DIeno
prever-se uma grande e)lito em toda a 'i,ona
concorrência do publico litoranea do sudoeste da
ao local da pugna.

. Sicilia, tendo av Jnçado,
ja, numa profundidade
de 18 a 20 quilometros
Presentemente estão tra
vando uma renhida lu
ta pela posse de Ragusa,
situada a Clrca de 21
quilometras do litoral'

_

O total das cidades
ocupadas até agora atin
gern a onze.

Destroçada a Di..
visão Livorno

It::sportes
Turf

Pela. A. A.
Brasil

A nossa

sugestãO

Sabado t 7 de Julho de 1'943

Estatistica
-

pa'ra
-

.. , .

a Vitoria ..

SI U8 resultados pOHibf
lttar äo r-s po de r e s pu
bucos ti I firnt! re m lll!'di-·
das ne cesssrtus .s o fapl
do escoameuto da pro
duçäo. PCt blemu que só
pode ser resolvido cem

o conhecimento ante cl
pfHJO das colhe ltas.

ESDBfb se, ass ím. que
todos aqueles chamados
a prests rem rua ccIabo
fação a eSbe e rnpre endl
me ntc, o Iaç sm de medo
efitdente, poís -de se us

depoimentos muito de
pende o c xlto do ínque
rito.

Ci.nclulda 8. primeira
pur te do levantamento
ests tisuc« da produção
industrf e l apressam-se os

serviços municipais de
esreusuce. sob a ortet,
tI' çäo te cn ica do Depar
tamento Estadual de Es
ta tlstlcu f' com a colabo
rs ção (h s resuecuvos
prl:'t! ttc s munlclpa ía li

cct!t-t»rt m da dns t- in lor
mações uecessar íos pa
rl1 nx-r, uumericemente,
o m outa nte das 8&fr8S
s grtc. IhR em corso.

Trata se de uma ínvr g

_tigl.ção de e le vs do s l
csuce nratlcu. p( ís os

A LUTA NA SICILIA

-

Argel, 12 (N) --. As

tropRs aliadas na Sicilia
estão amf'2çando Messi·
na. sendo o principal
(·bjdivo pala �poderar
se dessa cid�de, ::1 pro·
balidé.de dt: pcderem
certar as comunicações
entre a ilha e o cont;·
nente ibliano.

"Correio"
Social

ANIVERSARIOS
A 13 do corrente viu

transcorrer seu natalicio o

sr proeopio P. Lima, pro
prietario do Bar Catari
nense.

- Tambem na mesma

data festejou seu natalicio
o sr. Robertü Marquart den:
tista
� A 15 festejou sua da·

ta natalieia a- sra Amanda

Gumz, esposa do sr. Ber-
toldo Gumz.

.

- Dia 16 transcorreu o

natalicio da sra. d. Cristi
na Mareatto, esposa do in
dustrial ·sr. João Marcatto .

- 16 transcorreu tam

bem o aniversario natalicio
do sr Erieo Doubrawa, ze.·
lozo tesoureiro da �agencia
dos correios e telegrafos
desta cidade.
- Ainda na mesma d�

ta festejou seu natalicio o

sr. Ricardo Hass.
- Na data de hoje trans

corre o ,aniversario natalí
cio da exma. sra. d. Herta
Mazurechen. virtuosa es

posa do sr. dr. Waldemiro
Mazurechen, medico, resi·
dente entre nóS.
VIAJANTE
Seguiu esta semana pa

ra a capital do Estado, o
nosso amigo sr. Tte. Orion
A. Platt, dedicado delega-

R I f A
go auxiliar de policiR,

capela "Sio Joio"-
de Itapocusinbo' Promov�dos por

mereCimento

Lot)dres, 12 (N) -Se'
gundo infurmaçõt:s ur

gentes recebidas nesta

capital. a civisão italia·
n1 «Livorno) .cóba de
ser derrotada (m Digele.
A divisão livorno era uma

das princlpacs unidades
de exercito italiano que
estavam sendo emprega
das para :! defesa da Si·
cHia.

EDITAL
Imposto sobre· Tabacos e

Derivados e Bebidas al
i coolicos �

De ordem do sr. Coletor, tor
no publico que no COHt nte mês
de Julho, arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima, relati
vo ao segundo semestre do vi
geute exercício.
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
tei lugor a cobrança executiva
Coletoria Estadual de J3rt guá

1 de , ulho de 1943.
HELEODORO BORGES

Escrivão

EXIJAM O SABÃO

Virge'm Especial idade
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Màr.ca registrada)

POIS CONSERVA:E DESINFECTA A SUA ROUPA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


