
a � a uosoja. quo
Londres, 11, (N) "".- S�IU�dC)

Estados noticias irradiadas'" em ROIDa,
.

anuncia.-se . que, o Papa dirigiu
uana carta ao Vigario daquela

New Vork, 21 - (N) I Nesta alusão e posto eapital exprimindo o desejo de
--.A Jm�rensa e. o Ra· el? �elevo o e�pirito pa- que a aneSlDa seja considerada
dio locais, alu dirarn em triotico das cnanças es- •

'

•

termos elogiosos ao en- �olares bras!leiras, q�e cidade aberta, tanto pelos alla-
cerramento da' carnnan- Juntaram sozinhos rnais

d'
>

I d
...

ha da borracha realiza- de 200 toneladas de bor- OS COlDO pe os cOlDponentes o
da no Brasil, á 1· do racha, el.xocorrente. ,

•

A' imprensa tem ca- Continuando na sua dotado Santa Catarina qual podem atracar na·

bido o papel de noticiar, gr ande cadeia de reali de todos melhoramentos vios de grande calado

para os seus leite res, que façam jús ao seu reno e que num futuro não

todos os fatos que pela me deEstado progressista muito remoto servirá de
sua mornentaniedade e e principalmente no que escoadouro ás mercado-

pelo seu interesse que se refere ás suas vias de rias de Brnsque, Blume
representa para a cole.i comunicações, vem de nau, Tijucas e outras ci- Motol' humano
vidade, tenham de ser destinar, com o Decreto' dades importantes.
amplamente divulgados lei n' 770, de 29 de.A. Ha dias, tivemos O·

• com todas as suas' mi bril próximo passado, a casião de visitar em

IlDp'rensa aanerlcana nucías verba deCr.Sôoo.ooo.oo companhia dó sr. [arnil
Conscios - dessa res

I
para, entre oUtT�S obras, N. Fadei, comerciante

Guatemala _ (Inter-a A -Oazeta de Guate- ponsabilidadt! e que ho- custear a construção da em Porto Belo, a cons

mericaoa) - A primeira ma la- ocupa o segundo je nos sentimos á von- estrada de rodagem de jrução da referida rodo-

Exposiçäo de Imprense lugar na listas dos _pri- tade para praseuosarnen I Po�to Belo a Ponta A· via, cuj?S serviços já vão
Guatamalense. tnaugura meiros jornais publies- te registrar o inicio de ranjo. bem adiantados, sendo-

t t na C8 dos no novo mundo, sen- T t
-

.

I b dda recen emen e -

do que foi I!ntecijtda 8- um novo cmpreendirnen ra a-se, não resta a nos passive o servar e

pítal de Guatemala por di t d menor d id d
.

lid d d t
iniciativa da Secretaria penas pela do Mexico, Ime�? q�e. gran:5 uv 3. e uma VISU a rea I a e io ra

de- Educaçäo do país, in aparecida um an� antes, beneficios vira traser: nao Qbra, que após conclui balho encetado,

cluíu a ·apresentsçäo de em 1728 (a torceíra roi so ao Estado como tarn da, virá beneficiar as zoo Como dissemos cima,
maía de 1.200 tJeriodlcos, a de Lima. em 11744 e a

bem á sua economia, nas produtoras de gran a idéa do aproveitarnen-
publicados durante maís qnarta 8 de Havana, em

empreendimento e s s e de parte do Estado por- to do porto de Ponta
de 2 seculo de jorraalismo,1764). ..

I· A'
.

t
desde 8 ap8riçäo da eGA"lO primeiro ,perio ji�o dos que mais uma .vez .vem que· a mesma ,ra a lar· r aUjo, orna se;a rea�

ZETA DE GUATEMALA, Eslt\utJS Umdü8 fOI. Pll- _demonstra� � dmamlsmo se a outra que a pro· lidade, graças:lo espirito
em 1729, até 1930. blicodo em Flilldelflß em e a larga Vlsao de gover-

' pria natureza encarregf)U· empreendedor do nosso

No discurso olicial de" 1733. nante do nosso preclaro Dr. Ne;éu Ramos se de construir, ou se· interventor que não tem
abertura da exposição '. interventor sr. dr. . Ne· ja o optimo ancoradou' olhado barreiras pJlra a R id d i
pronunciado pelo sr. )oa Jol'nallstas bl'asa.. Ramos sações, com as quaes tem ro de Po�ta Araujo no consecução 'do seu fe- ap ez ° n O

q-uimMendez, umdosmais lell'os que regl'es..
reu •

------

&n�ig08 ioru8Us�9s d o
sam ao Bl'asil - Dois cidadãos noru�- I Considel'ada ne.. Washington - (Inter A-

ptns veem referIdos In ses correm perigo "OS a1'.-ados vencera""'o cessal'i� á defesa mericana) - «Não consi-
terlessantes fatos rela·

Miami. 21 Com de vida deramos improvavel que
clonados com li história

destino ao Rio de Ja. Londres, Jl1lho - (Da nacional a rêde os aliados estejam cogitan-
cuUüral de Guatemala, . Agencia Telegràfica Noru- a Guerra I'odoviaria dopail do de seguir os ferozes a·

como por exemplo. o de neiro deixaram esta CI·
eguesa para l!1teraliado)-" taques aéreos cantra as

hav�r sido ali editados dade por via aerea An- Umá transmissão de Sto-
I ('I A

' Rl·O 19 (A N) _ O ilhas it4lianas d.e S,icilia, e

o Púpol Vuh, bíbUa d.a dré Carrozani. diretor colmo anunciou que após ,Arge - nter marlca� do com. o esforço de
.

I
• Sardenha com uma verdaw

i C traI primel C
. doa) - As Nações Cnides guerra das N'Ições Uni PreSidente da Repubhca,l deira invasão em grande'Amer ca en, de jornal «A Noite», as- haver sidö assaSSIna o um

sãO mais pOderosas que das. considerando que são de escala do Sul da Europa.�i��!��� i����::r no:�:i� par Libero diretor· pro�
I f���ci:! :�et���aj�� p�:�= as potencias?o eixo, em I indenticas necessidades á Os primeiros desenvolvi-

P?lmeira obra dramatica prieiário de 'l.A Gazeta» dera'm como refens dois ti8dOS (S sentidos, eãpor DESAPAREIII"E defesa nacl·o'nal no qu·e mentos .mili�ares na area
'.

A Inss cl S- P I Mt· 880 mesmc vencer o8" -

8. aparecer nas me_f",. � ao au o e o a conheCIdos noruegueses, o
guprta Rgsa .declaracão •

ti
' se refere ao transporte do Medlterraneo merecem,

e RosU.estio de Lan�l
_
Machado diretor do c<) Dr. ,Marcussen � o S.r. fot fo;m""ul:da por um um- elen sta . . . . ser observados atentamen'

var, pnmetro1 'poema VJr
Diario}), de Bélo Horr' Smentrop. Se ate o dIa

alto oficieI Öe.' rni'ssßo Maryknoll-(No�a York)
rodovlan0 ou ferrqvlano te, O ataque aliado poderà

g,il�an�. diva.gado no he
I zonte

'

trinta de Julho não se sou: militar turca que visitou - (Inter-Americana) _ A em tempo de guerra, de, cair sobre a Italia com a

misterIO. b.er nada ace�ca do assas
recentemente IHl base8 morte repentina do reve. cretou tornando extensi- rapidez de um raio» - es-

___________
-----

---- s�no es�es 80lS refens �e. aliadas na Airica du Nür- rendo James Ma t t h e w va' á rede rodoviaria dó creve um editorial do
rao fUZIlados Os alemaes

tf> Droght, vigarfo geral de pais as disposições do «WASHI�GTON POST."

E d T te tambem prometera um pre-
'

Maryknoll, e que realizou d
'

t '. 2' 98 f
comentando as pOSSl·

mprnl1a' Il ran.{1nor S mio de 50000 corôas a Tendo chegado na I há pouco tempo extensos
ecre o n I, 5, re e- bilidades do uma imediata

,

[jlJ (j 'Or.· a quem puder' dar in!or- ,Jompsobia de 8 oficiais estudos da vida das tribus rentes ás ferrovias. aberÍl1ra da se�t.tnç1a frente.
,

' p'rBllze,l S. ·A,'
mações sobre o assaSSinO, de Estados Maior, para selvagens da America do
_____

'

__ ._'_1 uma longa visita ás llo Sul, causou grande conster- !I!�--�..-----I!!!!!!---...-

A tOI'I·sado um sições norte americanas nação e.ntre seus numero-

n A I
'

,

B"· t 1h' lU. .
DQ teatro dll_guerra arr! sos amigos em todos a5

r
'

v ar o a a aJ A R A o U A brasileiro a Sel'V11' caDa, o general Salch Americas. O paqre Droght,
.'

.

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA OELAL Inas fOl'ças al'ma,. Oume�t8k declarou que I �ue con!ava. 4? an?s de I
,

EXTRAORDINARIA dai dos Estados 08 611ad< 8 exce.dem as Id�de, fOI mlSSlonano no

Pdo presente ficam convocados os senhore� Doidos . ���irdc��: d�ü seilx�rm�� ���nt�e���dO �:SS�duOss��� M EO I CO
Acionistas desta Empeza para comparecerem a Rio, 19 (A.N) - O Pre manto' e Da capacidade observando e estudando as Cirurgia, Partos, Molestias de Senhoras e

Assembléia Geral txtraordinaria, á realizar·se no sidente da Republica auto- de sua produção Indu@· condições sociais e reHgio Crianças. Doenças' Internas e Tropicaes
dia 7 de Agosto de 1943, ás 9 horas da ma' risou o jovem brasil�iro trial, ali dominentes,na� Fi.lipínas, Doenças da Pele

_ ·d· do acionista sr Germano Enke Edward Strecland Jor., fIlho antes da ocupaçaQ )apone
nha, na. :e�1 enCIB '

··d d ara' de um cidadão norteameri- Al-ém'cdisso., afirmou o sa, onde administrava um ELETRICI'DAO'" E'" ME-DICA'
.

rua EpttácIO Pessoa n. 2�2, nesta Cl a Ie, p cano; atualthente tcursando I geberal turco: cDe acot· hotel para estudantes cato-·
:

deliberarem sobre a segtllnte a Universidade de Pensil· do com o qu observei, licos
ORDEM DO DIA: vania, nos Estados Unidos, o moral sliado ê �Xc€- Ao regressar da Çhina,

1: Reforma dvs Estatutos .' .

a prestar serviço mililar leIHe. e, in�ub1t!lve�men� onde f?i missionario �ur�n
•

". O I'b'
- ohr pendenclas anteflöres nas f,?rças armadas norte te, é superiOr. 80a dDs te va.rt?s anos, o aVia0. em

.c. e I eraçao s. e
_ .

I americanas. Na aua auto- c.ümbetel)!es el x i 8 t a 8 quevlajava o padre Droght
3· Assuntos. de' Int�resse socla '

- riSaçãO, o PreSidente da 'Síoto me extremamenttl caiu na ilha de Greta e ele

JaraguáJ 20 de Julho de 1943, Republica diz que. a lUeS satisfeito cüm os resulta fraturou a espinha dorsal,
R.e/noldo ,Rau ma"é'concedida por. tratar· dOI de nin�!l vis1ta e nunca mais conseguindo ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HÖRA
pp. H. Schmzel se de uma nação aliada. e.�u muito unpre8siona- restabelecer-se ciesse golpe. lIiiiiiiiii _

r�s �RO�OllILUS
Os humanitarios nazistas, esses anjos. de

bondade, que arrasaram .Lídice e lhe· cha�ma
ram bestialmente os habitantes, essas ,

criatu-

. ras mansas de coração, que nas estradas da

Ida Belgica invadida metralharam os. bandos de

povo fugitivo e inerme, são [ustamente esses

os que agora. em al�o� brad�s! reprovam o

bombardeio dos objetivos militares de Ro·

ma, e pintam, com n_e�ras. co.res, as, cenas de

horror e morte da capital Italiana. .

'

Agora, que lhes fatt�11_1 oportunidade e

meios para semear a barbaria em cldade� a·

bertas, como nos bons tempos qa sua pujan

ça guerreira eles fizeram emConventry, Al�ster·
dam e Varsóvia, agora lhes .s�bram sentimen

tos de piedade nas almas sádicas, gue se a

molentam em ternura barata por bairros ope

rarios e distritos residenciais, que eles nun·

ca respeitaram.
Amanhã, -quando a sorte fatal da gu�rra

lhes fiz,er perder a Italia, quando o� exércitos

llibertadores os destro�arem e repe��rem para

as fúrnas da Oerrnania, daonde satram em

matilhas de lobos esfaimados, esses, mesmos

seres inofensivos, incapazes de matar uma

'mosca, cairão como gaviões vor�zes s�bre as

cidades de Mussolini, sem con�l�eraça.o .ne·
nhuma por suas igr ..'jas, hospitais, distritos

residenciais ou bairros operarios ..
. .Ó:

O nazismo não tem autoridade mora!
para reclamar centra raides aereos, porq�e e

compostode uma turma sanguin�ria de band.ld?s
profissionais, chefiada por apa_lxo��d?s hlsto·

ricos do crime e da matança, As lagr.lmas que

eles choram são lagrimas de 'crocodIlo, que a

nenhum caçador enganam· _

(Transcrito de .A Nação>

!A repercussão nos
i '

Unidos, do resultado da

"Campanhada Borracha"

TOMELIN Edifício próp rtoCaixa Postal, 12 o tr e t o r - p r O p r i e t a r, i o : HONORATO

Sábado, 14 de Julbo de 1943Jal'aguá .... s. Catarina .,., N. 1.183Ano XXV' .... . ..

o . aJroveitamento· �o anCOra�OllrO· �e. Porto Belo
Estão 'bastante adiantados'os trabalhos da construção

.

da rodovia Porto Belo.-PontaAraujo
cundo e produtivo traba
lho no sentido de dar
a Santa Catarina aquilo
qu� ela merece,

Washington - (Inter-A»
mericana) - O Departa
mento de Marinha resolveu
condecorar Charles Jackson
French, garçon negro de
um destroier americano,
pela coragem demonstrada
ao tentar salvar um grupo
de 15 camaradas, que, a

pös o «U.SS, Gregory- ter
sido afundado pelos [apo
neses estava sendo delbei .

radamente metralhado pelas
forças navaes japonesas,
Charles French, com uma

corda ataada aos pés, na·
dou dujante mais de duas '

horas sem repouso, a-fim.
de rebocar a jangada em

que ,se encontravam os seus

companheiros.

Indutote.rmia, Bisturi Eletrico, Oalvanocauterlo

KAlOS ULTRA VIOLETAS E INFRA
VERMELHes.� RAiOS"X '"

Diretor Medico do HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.....

Pagina 2
Corseio do. Povo

Sábado f4 de [ulhode {943

�WBp8takB na Vitó
o maior Concurso do Rádio Brasileiro

I
.

fIa
Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quem

acertar o mês e o ano do fim das hostilidades

Sinfonizem seus aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de Iam iro,

TODAS AS SEGUNDAS FF:IRAS, ás 19,10 horas ein ponto e orçam o fa

moso Programa dos 'Tri,gêm eos Vocalis tas>, afim de se h bilitarem ao

PREMIO UN!CO de 10.000 Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE'
OISTRIBUIDO PELO RA010 NO BRASIL. EDITàL

Imposto sobre Tabacos
Derivados e Bebidas al

coolicos

De ordem do sr, Coletor. tor
no publico que no corre nte mês
de Julho, arrecada-se nesta COi
Ietoria, o impc sto acima, rela,ti
vo ao segundo semestre do vi

geute exercício.
Os que-deixarem de pagar no

prazo marcado, poderão satisfa

ze-lo no prox mo mez de Ages
to com a multa de 20./', findo
o qual serão estraidas as devi

das cei tidões de dividi s para
ter lugor a cobrança executiva
Coletoria Estadual de juraguä

1 de J uího de 1943.

HELEORO BORGES

DO Escrivão

E B r·u•

r I c o

Jaraguá, Rua ccl. Emilio Jourdan n. 62.

Co/una Religiosa
Contrastes

.

Em nossos dias reina a cCompreendeis o que

destruição. Destruição de vos acabo de fazer? Vos

povos Destruição de cul- me chamais Mestre' e Se

turas milenarias. Destrui- nhor, e dizeis bem; porque
ção de valores irreparaveis. eu o sou. Dei vos ·um exern

Q ódio festeja. seus san- pio, para que tambem vós

grentos triunfos: ödio de façais como eu vos fiz».

classes, ódio de poderes Exorta a perdoar não sete

Inveja, opressão, calunfa e vezes, mas setenta vezes

traição são os caractiristi- sete. «Se não perdoardes
cos dos tempos atuais tor- aos homens, tão pouco vos

rentes de sangue, montões so Pai vos perdoará as

de cadáveres, cidades em vossas faltas. Assim nos

ruinas marcam a terrivel ensina rezar: <Paí nosso r

passagem do ódio Sobre Perdoai-no as snossas dívi

estes fundos horrorosos das assim como nös per

aparecem os -heroís-. He doamos aos nossos deve

rois do fanatismo de elas- dores»!

se que preferem sofrer as E' tão dificíl perdoar.
mais drabölicas torturas a Foi tão grande a ofensa.

trair os seus

conjurados.l,
O amigo confidente tornou.

Hereis ao extremismo re se triste traidor. aproprio
nunciando á vida cômoda filho «apunhalou' o cora

e pacata para travar lutas I ção de pai Colegas mall

de exterminio; os quais ciaram nossas melhores

morrendo sob a. machado intenções Injustamente nos
do algoz, lançam seu ulti- sos chefes nos preteriram.
mo brado de ódio. Herois Inimigos mancharam nos

do patr iotismo defendendo sa honra, macularam nos

sua pátria e resistindo ao so bom nome. Os mais

inimigo até ao sacrificio

I
beneficiados mostraram a

supremo.' mais negra ingratidão. Co-

Ergue-se ante á humani- mo tudo isto e armargo,
dade oprimida e dilacera- dolorido! - Punhos cerra

da o crucifixo; o heroismo dos, olhos flamejantes e

para a vida temporária, pa pulso apressado revelam

ra a vida eterna.. O crucí- toda indignação, toda jus
fixo - o heroismo de arnor, ira. - <Pai, perdoal-Ihesb
heroismo sacrificador da reza o heroismo do Mestre.

vida, da honra; heroismo Fossem os cristãos de

r n
sublime do perdão. Perdoar, Cristo fieis discrpulos, os

FARMACIJl IGUASSV' .

e heroismo oculto e silen- herois trariam a paz aos

cioso e ao mesmo tempo corações, ás familias, aos

I J O I N V I L L E
.

I imponente e viril; pois, «Iu- pc vos. Paz para a vida e

tar contra si
'

mesmo e a para a morte. Paz eterna,

I
Prop. do farmaceutico: CLABINDO T. DE � ORAIS luta mais terrível: vencer-se a coroa aúrea do heroismo

Rua 15 de Novembro, 498 - Fone.

4621 a si mesmo, perdoando do perdoar.
Variado estoque de especialidades farrnaceuticas, os ofensores, e vítöriamais José Homonie

perfumarias - horneopatias Aviamento ce qual- gloriosa», P e r doar. -

---------

I quer receita de medicas nacionais e estra_ngeiros, I vitorioso hera i s m o de \
.

FRACOS E ANê:�COS I

..

benções paTa vencedor e Temem I
I vencido. VINHO éREOSOTADO

�-----�------- Cristo, vitima de ódio .. S I L v E I R A ' •

humano e satânico, vitima

de inveja e da mais imun
da intriga, vitima de toda
escória das paixões terres

tres e infernais, é heroi do
.

perdão Perdoou, do alto
da cruz, os crimes do sal
teador. a cruel malicia , de I

Conval .

seus próprios algozes. Per.
VINHO CREOSOTADO

"

É U"" GERADOR DE SAÚDII.

doou a triplice negação dc

Pedro, a covardia, as mal

dições e perjúrias do pri
meiro apostolo. Perdoou o

adultério da infeliz mulher

acusada por Criaturas ía

résáicas. Perdoou os anos

de pecado de Maria' de

Màgdala. Perdoou a culpa
enorme do humilde publi-
cano. Perdoou a malicia de
tantos seus conternporâ

-

neos, restituindo-lhes sau·

BRASILEIROS, O nosso bonus de guerra
de do corpo e daalma Per-
doou os pecados de tantos .,

;
.

"

éuma identificação patriotica para amanhã, quak, infelizes. 'E quantas vezes.
r".. .,

jà perdoou a nossa tão' REF�E�C:ANTE - DIGESTIVO

do a Patria fizer o inventario dos homens que grande culpa?
ANTI-ACIDa - SA_BOR05�·

a defenderam Não fiqueis .a margem.pois: estareis Este mesn:o Cristo .nos
.
.. I . diz, - depois de ter lava-

do os pés de seu traidór': I' TA

INDUfTRIt. ßRAJILEIRL\

/l . i, j USTRIA DE CALC.!.i:OS
, GOSCH IRM,��OS S. A. I
Jl\RL\GU� - ..rL\NTL\ CL.\.TL.\.�

"

Ginásio Parthenon DESPERTE I BILIS
DO SEU FfGlDO(sob inspeção federal permanente)

Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á l a. 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 dê da tilografia

E SaltarA da .Cama Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos. e apodrecem. Os gases
incham o estômago.Sobrevém a pri-
são de ventre. Você sente-sé abatido
e como que envenenado. Tudo �
amargo e a vida é um martírio, Dr Waldem."ro Mazure�hen
Uma simples evacuação não toca-

•
..

r�acausa.N�ste��so,asPílu!asCartei- 'I M ediCO
selO extraordinariamente eficazes.Fa-

,

zem correr esse litro de bilis evoca
sente·sedispostoparatudo.Sãosua- Consultorio e residencia :
ves e, contudo, especialmente indi-
cadas para fazer a bilis correr livre-
mente. Peça as PílulasCarter. Não Atende chamados a qualquer hora do dia ou da noite

aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3.00

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

DR. SADALLA ..AMIN

'Rua M.d. Fo Peixoto, 152

POlDada' Minancora
•

E' a pomada ideal

CUí{A TODAS AS
F-E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S Paulo)
curou com a cMl
NANCORA� ülce
ras que nem 0914

conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinville, curou com

UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casal. de saude e
- clinicas particulares.

--

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «pomadalMinancora> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simbólico acima.

Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha 'Original..

IREPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORAlI
de JOINVILLE

.

e Ausente temporariamente -- a partir de ;\ gosto, definitiva-
Sobremesa deliciosa
Rica de Vitaminas -

mente em Joinville,"
---_._---

T.....
R••frl.d••

II:t'ii1dl I,.nquit••
E.croful•••

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora

.Vermífugo suave � de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér Idade, conforme o n

1, 2 3 ê 4.
/ Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evttara muitas doenças e poupará
dinheiro em remedles.

Compr-e hoje mesmo uma. "LOMBRIGUEI�
RA MINANCORA" para seu Iílhlnho.

E um produto dos LABORATORlOS ·"MI.

NANCORA" - Joinvile

�II���*E

OlHAR .S,ONNENBOBL
Cotçocíoe para horr,ens

Dê-lhos des
de pequenos,

p a ra que os

seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão. �__
Limpa, re
fresca a dá
esplendor.

assim fora do Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

I
. Ernesto Lesemann

FERRARIA

Fabricação de Ferramentas
Agricolas

Selas rotativas para arados I
Rua Marechal Deodoro da Fonseca" 183

Jaraguá

FarDlacia Nova
.

de ROBERTO M.' HORST

que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos' á preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30. - Jaraguä

..

�rml11fiIJDrIIl1lmOm1lDroomßmmrooIil�
lClI .

JC:I

li RODoitoGranoDorg I
i . Lenha picada .1
lB(de 'coivara) la. qualidade, metro cubico ou � I� carrada c, $ 12,00" I
� Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �
li Pedidos á �
I Roberto Grandberg �
�Dl'l'l'l.[l'l'J(llIlJJnOl'l'EUOOImnn�

Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentista

(Pela Universidade de "Minas Gerais)
Comunica ao distinto publico, de jaraguá que depois de lon

go curso de especialisação 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

Máquinas operatrizes

Máquinas'de escrever e calcular

�FEBRES

(Sezões, Malárias, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

-

,
-,

Motores elétricos e contuntos para luz
.

,

�aterial, elétrico p�ra inst�lações,
Arados e Descascadores de arroz

Bom ba s, Valvulas de pe
-

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

Rebôlos de esmeril

Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas

mancora"

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina

FE�IZ

RESIJ�TJlDO
Valvulas para vapôr ear, Manometros eGachetas

Ma terial de transmisslo �tRt1ENTO
��OEIROS 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, cont

a minha antiga prevencão con

tra os peitoraes e outras prepa
rações anunciadas pelos jornses,
usei o seu PEITORAL DE AN.
GICO PElOTENSE em unta

forte bronchlt= 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

die, 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 remedio heroico para curar
tosse, bronchites, resfriados e

outros padecimentos analogos.
Fírmado na minha experiencia

,
personalísslma, aconselhei fran-

, camente o uso do seu maravl
Ihoso preparado PEITORAL oe
ANGICO PElOTENSE. pois
estou certo que os outros farão

-

o mesmo que eu fiz: ficarão
bons ém pouquíssimo, - De
vmcê,
amigô e' obrIgado.

João Martisu: Guindo
Confirmo este atestado Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (Firma re

conhecída.) •

licença N. 511 de 26 de Mar·
ço de 1906.

'

Deposito geral: Laborat6rIo
Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio O. do Sill:

Vende-se em toda a parte

Aparelhos de 5ólda á cetileno e á eletricidade.

Material de soldagem

Ferramentas ..:.. Oleos e Graxas

Ma�eira em lúrus' CARLOS HOEPCKE 's. A.
-

COMERC,IO E INDUSTRIA

Compramos de diversas q�àlidades
Tratar com a

SOC. 'IGUASSU' LTDA
RIß, MOLHA JARAGUÀ

Matriz: FLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

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

BANCO INDUSTRIA E COMERem
DE SANTA CATARINA

.

S. A. 25
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Acencia : JARAGIJA'
Rua Cei. Emilio JOlirdan,115 - Caix3, 10 - End. Teleur. INCO

MATRIZ: ITAJAl

50

Filiais em: Blumenau Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages

e Rio do Sul; Agencids em.: jara�uá. Caça.dor. <;recium�, La:'

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

e

Tubarão' Porto União' Sub-Agencias em. : tndaial Harnonla, Sae

_Joaquim'e Tijucas; Escritorioe er:" :, Concórdia, Gaspar,
Taió o

Urussanga; Em instalação : Canolnhas, Orleans, Salto- Grande,
Rio Negrinho e Araranguä

Faz iodas as operações bancarias no Pdiz,
como cobranças, descontos e caução de titules de ex

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

para quaisquer importancias 2 %

Com aviso prévio (retiradas diárias até 1.OCO,CO) 30/
Desosttos Populares Limitados (até 10 milcru

seíros) deoo.sitos iniciais a partir de 20 00
sub sequentes ti partir de 5,00

'

Prazo fixo de ó meses

Prazo fixo de 1 ano

í: UMA DOENÇA ClJIIAVfSSIMA

I,MUITO PlEJIIlcaOS.A
"AJIIA A FA

MfLIA a: ..AltA A JIIAÇA. COMO _

UM BOM AUXILlAJII NO TRATA

MENTO D@SSa: SJIIANDa: FLACiELO
u •• o

4 %

5 %

6 %

I; I fJlilnl;IIIftl]; I:'!I
A S(FIU. s. A..JIIElIENTA so.

INÚMEJIIAS FORMAS. TAIS COMO:

IlllEUMATISIIIO
,

ESCR6FUL.AII
'

ES..INHA.

FiSTULAe

ÚLCERAS

.CZEMAS

PltRIOAS

IJAJIITJIIO.

MANCHAS

O,; juros são p�gos ou capitalizàdos semestralmente

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

Banco Industria e Comercio de _SanLl Catarina SIA
HO R A R I O: - Das 9.30 ás 11,30 e- das 14 ás 15

Sabados : Das 9 ás 11,00 Prefiram a farinha fabricada pelo
·N INHIJ 'JDINYILlEAdolf HermanD Schultze

I'ABRICA DE MOVEIS

EM GERAL

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
�.. HÁ U ANOS

VENDE_ '... �OA "ART••

_'_.

LOTffAR SONNENffOffLRua Rio Branco, 964 Jaraguá Telefone numero 6
Mal. Deodoro, 84
-------------------------------------------------------------------------------------------

DR. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO
FazendasBicicletas

.

RADIOSEscritório : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Resldencia: Mal. Deodoro da Fonseca. 814
casemira. - Briu • Capai de
Gaba,rdin� para, bome� '.e
nboras' e escolares.' • Ternos

case-ira e brim ,. BIUlas'de

'Iabardine, couro e seda.. etc.

Preços nunca vistos

'Peneus, amara, Peças,Aces..

sorios fi OFICINA MECANICA. IInJ:. •f. II

Malerial clßtrino 9ffi_geral " ';��'e�ro"
Preços baratlsslmos· ç

Alugam-s.e _

diversos prediGl ao quadro urbaao
da cidade.

.lnfenaaçia COlll a firma
, Enceabo Bau Limitada

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Correio" IA LUTA NA SICILIA
. �rtur Muell�r, E.sc�v�o e o· Itajaí em dois de maio S

·

ai
'

fl':lal _do Registro CIvil do 1. de mil novecentos e de- oel DeelaraL"M8 do Gene'ral
B· 4 B 'I 2 DI�tnto da Comarra de Jara: zenove domtcíttedo e re �- 8

Om5UcessO X ras I gua, Estado de Santa Catari- ,

1" 'A'NIVERSARIOS 'E'�seDbower
' na, Brasil. aldeota neste d stntQ em ,/, &1&

'

'.

'

faz sab�r que compareceram Tres Rios, se�do filho
A 18 do corrente festejou seu

Na partida realtaada do- dres secundärtos, 'maiS em cartono. <:xlbindo os. do�u. de José Caldeira e de natalicio a menina Teresinha,
•

mingo ultimo em Jarsguä, UID& vez O conjunto da
mentos e?,!gldos pela lei afim Meria B C1aldelra. filha do sr. josé Peters. Londres 21 (N) -- O METADE DA ILHA

B F c"? d A', A, Bra"i}' detxou: o
de se habilítarem para casar-se:

, -EI'" br'a8,)11ejra soltei - T.ambem a 18.v.iu transcor.- g"l EI'senh'ower, em en- EM PODE t{tDOS ALI-
o omaucesso . ,e

'd'" , ou
. Ed't I 1543 "'d' i' rer mais um natalício a gentil ..... ADO'SJoinvlUe,' levou de ven grama � com a vítér íe ,

I
I a n. ra, ornes! ca, na8�e� sta. alivia, filha do H. Paulo trevista concedida a um

cída 8 equípe principal desta Ietta, por 3 a 2. FOTgNATO PEDROTTI em Luiz Alves, mumci Wunderlich. .

r t. disse que o
da A.A, Brasil, pela ex- Arbitrou & partida prín- e A!...ABILE. STEFAN!. pio de Itajaí em dez�.1 - A ,l�, vil! transcorrer se�

I
]�ma IS �, .'. I Londres, 21 (N) Se

pre8siva contagem de 4x2- cípal, O sr: Benedito Oam- Ele, brestleí-o, solteí nove de . maio de mJl 3' natalício a !nteressante mem- 8 exercito britanico e
undo- anuncia o quar-

Comandando ligeira- pos, juiz oficial da L.J.D" ro, ltÍvrador. D,:scido em -D�vecent08 ,"e vinte e �el��I��o:�r���: d�o B:��o MI�� as
.

tropas c�na�ens�s, : �J eneral aliado na A-
mente o préHo nos 20 que teve um desempenho Jaraguá. 8.0S vmte e no cmco, domiCiliada e re- co, desta cidade. devido a ma situação .

g

minutos iniciais, OS Join· brühente, graças á im- ve d,e �brll do ano 1911 sldente neste distrito em - T�l1_1bem a 1,9 transcorre.u do terreno em que estão fnca:J0 NO,r�e, os nossos.

víllenses, por três vezes parcialtdade com que' se domíctlíada e
.
residente Tres Ri08, sendo filha o nata.hclO da sra. d. Paula C!- d tã t· .

exércitos Ja ocuparam
eonsecutívaatrseram cair conduziu. I

neste distrito, em Ribei, de António G. Franzel e d�alpLItr.�' esposa do sr. P eco- operan O, e� ao � r�ve� até agora a rnetade da
('"

6 oídadela guarnecida rllo Molha, sendo filho de- Marla Placlda. �IO • ima. sando uma ase as an e
Sicili:

por Arno, concretísendo legitimo de Martim Pe
-

Jaraguã, .15-7-43. D. DIVA Si\BINO TAVARES ardua em suá tarefa.
__1_1<1_. _

80 vitória, que por pouco A A.A.Brasilcom.. drottí; e de Mar;a V. Pa-
Edita! n. 1549

A data de 20 do rluente assi- Terminou dizendo que
não lhes roge, quando ti á bã

drotti.
'. , .

' nalou o transcurso do aniversa- tem plena confiança na

os locais, reagiram, mar- pe r ama0 Ela brasílelra, soltéíra, Alberto Marangoni e
rio natalicio d'j exma, sr.i. d.

itori I t d s lia-
cando UD! ponto ainda em Joioville nascíde em Jaraguá, aos Emitia Marili Peset. ��:o�t�b�� n!s��are;�da���uo:r�dVI onacomp

e a o a ,

na fase inicial 6 o segua A recem-fundada Liga 22 de Fevereiro do ano Ele, brasileiro, soltei- Mario Tavares da Cunha Melo. OS,

do na parte complemen- Atlética Norte Oatarlnen de 1920, domiciliada e ro, marcineiro, nascido Dama que desfruta de geral es- Londres, 21 (N) - As

tar, exerceram pequeno se, inaugurará amanhã residente neste distrito, em Luiz Alves, munící. tima e� nosso mundo. social tropas do eixo acabam I

O
.

ld d
-

Ribe ã M Ih pelas virtudes de que e porta· I' Idomlnio. quarto �onto as suas atlVJ a es esporo em
.

I dr, � � o a, sen- pIo de ltajal, em doze dora, foi naquela data muito I de evacuar vo untana' ,

'

dos visitaptes veio oon- tivac, fa�endo reahzar do hl�a legttJma de Joäo de dezembro de mil no- felicitada. "�orreio do .Povo",

I mente as importantrs ci,
I

firmar 8. vantagem. um torneIO de bola �o Ste�aDJ e Tereza I. Ste- vecento8 e quinze, do- embora tardl,amente, e�":la suas, P
.

T, Rio, 19 _ (A. N)-
Nilo atuou assim o qua- cesto e uma pr0vIi de faOl, miclUado e residente não menos sinceras fehcltaçõe�. dades de alermo, r� O Coordenador da Mobilí-

dro local, em inrerioridll- pedestrhnismo. Çomo f1- Jaraguá,-lO-7-43. neste distrito. em Vila ve;:;a��an!:al������r��.uOaua�i� pani e Marshalea na SJ� sação Economica, visando

de técnica e territorial, Bads á nova entidade, Edital n. 1544 Nova, sendo filho legiU· Stulzer, ativo funcionario da ciIia, coibir abusos decorren-,

pórêm, li «chance» lhes 8. �.A. BOIlSil, envlarà á -Bruno Thien ß Fran' mo de jO$é Mafanguni e Empresa Auto Viação Catari tes da intromissão de p�s�
foi adversa por varias v�ISllDh8 cidad� de JO!D.- ciscs Paula Protzki. Ele. de Catharina Mllrangoni. ne�eÄ 22 assinalou a data na-

soas e�tranhas Sno serCvlçovezes, e nao pOUC!:i8 ve� �l e. SU8 eqUlpe prlncl brasileiro, floHeiro, lavra Ela, brasUeirs, solteiraí tal;cia do sr. Angelo Rubini, M 'I n 'Iste r·1o funer�no da «anta asa

zes o arco contrario es- paI de bola ao cesto, e dor. nascido em Mass8 domestica, Dascida em cöpitalistH, -residente em Rio do de Misericordia local. tor-

tava na iminência de que outrüs de DedestrlaDismo. randuba municipio de jaraguá em dezaseifol de Seria.

da Gue rra
nou publico que para todos

da. O torneio de bola 80 Blumeú�u em s6te de julho d� mil noveCf'ntog -t1.''\ 22d transcj0tr,euEraS hdl'nagta os enterramentos que se

'!..Ià l' t 't·
'

iid'
na a ICla o sr. ase c , I' t't I d

':"1 pe eJa en re 08,qUtl ces 0, sera res za I) Da Março de mil novecen- e quInze, domiciliada. e comerciante. rea,pem ne� a capl a, en-

quadra do C. N. Cacho- tos e dezoito domicilia' resldenLe neste distrito - Na data de ontem trans- 5a. R. M. e 5a. D. I tro! do penmetro urbano,
eira, tomando parte no do e resIdente em Mas á eetrada Jaraguá, sen' correu � natalicio dd menina

Q t I General se estabeleça para o Rio

Pela A. A. Brasil mesmo" 08 quadros do B 'randuba sendo filho do filha legitima de Fer- Mdartly, dfllha do sr. �emte Mdatetsatr, uar e
uma Comissão Central de

G 1
" , fS aca o, comelClan e a > • '.

Do D. P. da A A. Bra· uaran , que reaparece- legUimo de Thien a Hul- dinando Pradi, e de Ver- praça. Editai reqUisições.

aU, recebemos para di- rá com seu_ famoso quina da Balfanz glnia Bardin -Pradi. Transcarreu tam�e!l1 na d&.ta

vulgap.äo, O seguinte co teto, rf'fOrçfldo com OUo, Ela brasileira solteira Jaraguá 16-7-,43. de .honlem o nataliclO do sr,
De ordem do exmo'-

y •

tdI' I'
. , , , GUIlherme Spengler

mUDicado::. plVO O se eCIODSI o pa lavradora nascida em f d' 14 'd julho a sr. General Cc'mand.'nte, Morreu depois de del-
Em reuni110 realisad8, r(jolH;use, conforme fo- Mas,s8randuba, municlpio Edital D. 1550 sr/�.a��a á� Cos�, esposa

'

na noite de 19 do corre()
mos IOformadolil. Os 81- de Blumenau em ld de Arnoldo Hornburg e do sr. Leopoldo da Costa. declara·se que está a xar um camp� de

,

te, toram n)meados os v.i-Ilnip nllo aspiram ao Maio de mil 'novecentos Laura FIscher, ViAJANTES
berto nesta Rtgião, dei co�centraçao

novos �il'etore8 á 'saber: titulo, porquanto sua e, e dezenove sendo filha Ele, brasileiro, soltei- acordo com o aviso n Londres. Julho - (Da
-para bibliotecàrio: A;)� Qui ê mUital'1ova, faltan- lenitima de' Leo Protzki ro, lavrador, nasceu em P�ra São P"ulo e Rio de-ja- 1.516 de 16 VI-43 o A�ência "lnbel". para ln_ter·
gelo Piazera para o de- do lhe portanto R 'neces- e Francisca Riegel e a Jaraguá, em dezulto de ntiro, viajará amanhã, cm goso

I
'

.

d
I altado" Os nazistas hve-

t d I ib sárili expsrieoría Espe d i iIi d
' de férias, o nosso particular VO untana O, para apre· ram noticia da morte do

par amento e vo e ali: -.' mesma om c a o e re março de mil novecen- amigo sr, Max Meldola, opero- t
-

t' d' 3 J d
0sni Mueller, O qual li- ra-se no entanto \uma sidente neste distrito em tos e dezeseis, domicl. so gerente da filial do Banco sen açao a e o Ia o Dustin, cetedratico da Es-

carfi adido ao depart8- bôa figura dos jaragua, Rio Cerro. 'liado e residente neste Inco destd·praça. correnre mês, em todos coln de Medicina de Bru-

mento de publiCidade e
enfies. Jaraguá,-i2-7-43, distrito em Rio Serro II, os corpos, devendo os xelas, que. sucumbiu em

Vurval Marcatto, para o
Na prova de 4.400 me, senda filho de Augu3to EDITAI. _ candidatos satisfazer �s ccnsequencla de um ed�.

depàrtamento de futeboJ: tros, o' Brasil, competi- Edital n. 1545
Hornburg e de Augusta

.

t d' _.
ma �ulm'mar pouco depOIS

K B h ra com 4 8tlot8<1 seguin es con lçOe5. de ter sl'do II'bertado de
urt en r, para o de- 'IJ c. Pedro Ignac,'o e Hl'la- S. Hornburg. ,_ D Ad'e acor ii c� mAcIr, a) ser brasileíro nato, um campo de concentração"partamento de atletismo: ria Schmilz Ele. brasIlei El.S, bro81'leira, soltei· cular n 5/43 da DOPS'

,

• ,<> " de mah de 21 e menos

I
quando decidiram tornar a

Erich Sprl.!og e para Ü

At
- I ro solteiro, lavrador, nas· ra, lavradora, nasceu em e &fim de que 81 j'l cum-

departamßnto de bola ao ençao · ceu em Luiz Alves em Jaraguá em dez dejUüho prida ti detf'rmioaçl1o da de 26 anos de idade;. prendê-los.
cesto MarIo Mahfud. dez de maio de mil no· de mil novecentos e vIa· Interventoriti Fedf'r81 em b) ter boa conduta I

.

2') A embaixada, que O Dr. Waldemiro Mazu· vecentOB e doze, domlci· te e dOip, domiciliada e virtude de s: !icitaçllo do comprovada com atesta'
I _

seguirá á ,lolnvllele, se· rechen comunica á sua dis- liado e residente neste residente neste distrito sr. Coordenador da IMo do da competente auto. Os alemaeses-
rá cheIiada pelo sr. An· tinta clientela que J'á tem dis·trito em Ilha du Fi· em Rio Carro U, sendo b'll' f\ã E Aml . t� I StJy o cono ca, 0-

ri�a�e policial ou porl taNO aban'd�'tonio Zimmermann, seo- instalado em sua Clinica, gueira, sendo filho de filha de Augusto Fischer dos.. os súditos all miles, V""

do composta dos seguin- modernissimo ,e completo Pedro Julfäo Ignacio e e·de ADa S. Fischer. l·tall·aDos er' pOli 'to re ofiCial das Forças ,Ar' d Ites amadores: Assistea aparelho de ONDAS CUR de Ana Soria Ignacio. Jaraguá, 20-7-43. sidentes De�;e m��i�jpl� madas Nacionais;
Inan O O SU

tEiS técnico: ErIch Sprung TAS E ULTRA-CURTAS EIa,lbrasileira, solteira, silo obrigados: c). possuir aptidão fi· dos balcãs
e jogadores: Cabo, Harbs, «<Ultratherm.), cam electro. lavradora. nasceu em Edital n, 1551 ) I' t Jmedl' t .

..

Wi h
8 reg s ar ,li 6- slca para o serviço ab· Estocolmo, 17 (' I) _

I elm,Lothar,Muquart dos. espeolais de penetra- Jaraguà em vinte de jul- Erwin Schu(z' e Herts mente nesta Delegacia
e Kurt. Atletas: Martins, ção em p r o fun d idade ho de de mil novecen- Strelow. de Policicia OS ínstru- vo; Os alemães e�tãc 2b: n.
Vieira. Schwanke e Ren (SchliephakeJ, alem de dis- tos e vin,e dois, domici. Ele, brasileiro, solteiro mentos de ótica e foto d) ser solteiro ou viu donando as suas posi�
gel. . positivos para Indutoter- Uada e residente neste lavrador, na�ceu em Blu- grAUa e_m seu poder, sob vo sem filhos; ções no sul d3 peninsu"
3') Leva-se ao c,onhe- mia (segundo Kowarschik), dlstrl·to am Ilha da,'Fi .

t t I r to' ) tmenau em VlD e e se e qua que rma, 'e er o mmlnJmo, Ia balcanica. Esse e a voz
cimento dos srs socios Bisturi eletrico, canteriza- guelra, sendo 'filha légi' iI h)

A I t dá'
.

I tI ti
-

N
de março de m nove' esse reg s o po er instrução prlmana com corrente t'm BeIgradoftque a L ga A e ca or ção e coagulação eletricas, tima de Clemente Sch� centos e quinze, domi. ser feito em declaraçãoIt.

te Catarinense, Uundada etc .. estando assim apare- milz e de Julla Schmitz. cll1ado e residente Deste ecerita ou v·erbal, fscla- pe a. sengundo o qual, tarn,
em Jolnville, �ac8ba de Ihade para, O mais amplo Jafagná, 13:-7-43. distrito e,m RIo Serro, recenõõ os carateristicos Serão tambem aceitos bem, os nazistas fstariam
conceder flliacäo ;a A.A. aproveitamento das recen- aendo filho de Augusto do instrumento e Ise es como voluntarios os re· estauelecendo uma linha
ßtasil. tes aquisições no" campo Edital D. 1546 Il bit Il d

.

t t d
-

Schuh e de Pauline Sie.,. taO so or en aÇaO e servIs as e sor ea ss nao mal's para o norte, em'
4.) A 'Campauha dos socios. da eletricidade médica,

'

,

i
sem joia teve iniçio em 20 do D' Trajano !:3udal Arins e bert. tecn cos ; convocados, que satis· um ponto ido Danubio
corrente terminar,do em 15 de Ispõe tambem, ha mais Noemia Moreira. Ela, brasileira, soltei- c) a8 declaraçõt3R de- façam as condições 'a' .

agosto. As Propostas poderão tempo, de Raios infra-ver- Ele, brasileiro, soltei- ra, lavradora, uasceu em vem ser prestadas ate o afim de estarem prepara.
ser procuradas, junto aos dire- melhos e azuis para os ca· ro, bardeiro, nasceu em Jaraguá em vinte de dis, 28 do mês corrente, cima. dos contrdUma possi.
tores, sos de sua I·ndl·caça-o. fi d j t t Os candl'datos pod.:. J' d
5:) Aos aUetös. que Bananal, municipio de maio de mil ,novece!ltos ean o os n rli ores su ". vel invasão dos a Ia os.

expontàneamente, contri- Joinvile. em ooze de fe- a vinte e tres. domlcl· jeitos as penalidades llre· rão apresentar'se 110S
buiram com seu trabalho Alerfadores

vereilo de mil novecan- Uada e residente neste vistas na Portaria 94, da cprpJs de tropa e for.

para a cODstrução da tos e Ivlnte, domiciliado dlstritrfto em Rio Serro, Coordenaçl1o Económica. mações desta R�gião ou O Papa visitou 05
quadr$ de bola ao cesto, de Jara-uã e residente no munici- lendo IIIha de Auguslo Jaraguá, 12 de julho J t d AI t
a diretoria oferecerá uma

.. pio de Mafra, sende fi· Strelow e de Berta Hass de 1943. nas �� as e IS am��· distritos bombar�,
sabQrosa feil'oada, domin. Em boletins distribuidos na lho de Narciso Budal A- Strelow. Tte. Orlon A. Platt t<? Mlhtar �os .mumcl deados

cidade, soubemos que terá lu- rins e de Maria Nunes Jaraguâ- 20-7 1943. Delegado Esp. Policia pIOS de resldencla.
.

go dia 1; de Agosto. pe- gar hoje no Clube Aimoré, um Q O Ila manhä na praça de baile organisado pelas Alertado·
Arios.

E para que chegue ao conhe. "
..

uartel enera. _
em Londres!. 19 - .(N).-

.. desportos. .

rils de _taraguá.. �m benefi�io Ela, brasileira, soltei- cimento de todos mandei o pre· Fara 'uma a.. CUritIba, 10de Julho O Papa- VISitou os distritos

6')Convida�8e os socios da �eglao Br,slletra de AS:'ls- ra, domestica, naoceu sente edital que será publicado
. de 1943. de R(lma bombardeados.

para .a ,domingueira, � teöl�esmo terá o concurso de demJ:Bja�!'lnal. mduniciPdiO S:I���P�fbcs:d: d�ra��oí�Od��� presentação' Inlonio Moreíra Goimbra Quando a mas�a de povo

re:diz!ir:�a domingo dia. um excelente conjunto musical
f
e o njv-J- ed, em, 'II,oze e, •

I .' .'

I
cercou S. Sa,nhdade, quasi

25 do corrente 00 sallo e tambem 'durante � noitada �vere ro, e m nove· Si alguem sonber de aI;' e�pecaa ,MalO! Chefe da I. Sec· im pe.d i u-o de regressa
Buhr. ',serão rifotdas lindos objetos. centoo e dezenove. du gum impedimento, acuse

•
.

,'c" '

)
çao do E. M. R. ao Vahcano.

i ilf d e Ident os para os fins legais,
,

New, "Vo,rk, 21, (N -

7') Convida· se

tOdaSj Legião
Brasileira de Issisten- m c a a

.
e r IJ e

Artur Muller' Escrivão e

as srtá.

integra,
ntes do . neste dtstrlte em !tapo Oficial do Registro Civil O ; Ministro brasileiro

G. O. B. (Desarlamento .

' CI! 'cuslnho, sendo filha de SalgadoFilho,manifestou
FeminIno), para campa· AVIso" José Severino Moreira e

BEB A M:
'

o seu interesse em 'assis.
lecerem, terça feira pro·

' de Eduarda Pereira Mo-
W

xlma. dia 27, 8S 19 horns A prefeitura Municipal avisa reira. "A nta r c tl-'ca" tir a pelicula de alt As Irmãs da «Divina Providência- agradecem a

Do,Salão Buhr, Dara 'to- ao� srs. Ervino Seel, Virgílio Jaraguá, 14-7-43, Disney »A vitoria pela todos que cooperaram para o brilho da festa, decor-
.'

h
ScheUer, C:>ncilio Rosa, Alfredo A cerveja, do Bra81! Força Aerea', razão pe. rida no domingo passado em beneficio deste Educan-

JlIlaram. aon eclmentvs Reineck, Werner Gredeck, Wer- Edital n. 1548 I � dário.
'

desportivos. ner Oredeck, Luiz Balsini e An- Ia qua a empreza �ro Mui especialmente aos bem{eitores e a todos que

g"rßat'> A Dlretodt'ia tem iO ���!�e!el�:�!�ta��r�a �oe���: e AMn....QtrOl·ant�/oS��aCaldeira Brasileiro! Trabalha com dut?ra que é a U�I.t�� com sua generosidade tornaràm parto ativa, o tlOSSO
o praZ"er e conv:

com' urgencia. afim de tratarem
•

amor e fe, oela grandeza ,Artist fará uma eXII?I�, mais cordiaf'úbrigo.dill" os snrs. socloa, 14,30 de assuntos de interesse dos Ele, brasileiro, soltei· .

I h D t j d'
-

f
horas, na sede social. mesmos. ro, opera�io, na8c�u em de tuä pátria ção, especla aman ã,' eus recompense tan a . e lcaçoes e es, orço.

---

Correto do Povo
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-

Coibindo os

abusos das
empresas
"unerarias
no Rio
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EXIJAM o SABÃO

Virgem Espe-cialldade
da CIA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrad.)

," POIS CONSERVA E DESINFECfA � SUA ROUPA.
"
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