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_,� A cidade de Millo, na Italia, ãcha.-se ê�-'plena�evolução. Diz o· radio "Suíço. que 'a situaçio peorou,' Dlorlllente �de ontel1l
para _'ote COlD a intervençao das 'torças aranadas•.� Londres, 28 (I\J) - Viajantes chegad os ho-

je da cidade italisna de Milão, informaram que
os fascistas rebelados contra a dissolução do par
tido Nacional Fascista, estão sendo dominados

.. pelas forças armadas. .

-

xx

Berna 28 (N) - Informa-se que as man i .

festações anti, fascistas tomam vulto em toda a

.ítalia principalrsente na cidade de Milão.

..

SAL DA ,TERRA
-

.
O que mais revolta a sensibilidade moral

e patriótica dos que combatem a infil tração
nazista em nosso paiz, não é propriamente a

propaganda, agora desarticulada, da ideologia
totalitaria.

Mais grave e mais perigosa q ue essa pro
paganda, porque se exerce por meio de pro'
cesses subtis e impalpaveis aos descuidados,
é a perseverante preocupação de absorver a

mentalidade nacional, de convencer o povo da
necessidade; ou da vantagem, de preferir o

que é estrangeiro, deixando de lado o que é
brasileiro.

Chegaram a tal ponto e a tal desfaçatez
essa tentativa de monopólio, de

.
açambarca

mento nas mais diversas atividades, que os

brasileiros estavam ameaçados de se transfor
mar em turistas dentro de sua 'propriJ casa,
em tudo dependentes da mão, do socorro e

do auxilio estrangeiro.
Veja-se o que acontecia no setor da rne

dieins. Em' certa capital de um Estado nosso,

quando a policia prendeu, por nazista e. es·
pião, um conhecido e afreguesado medi�o,
houve gente que entrou a murmurar e a In'

dagar como é que o povo iria curar suas do
enças, na falta do famoso e insubstituivel
cirurgião .. '

'.

, Como se não houvesse medicas e -cirur·
giões brasileiros competentes e capazes de cli
nicar e de operar!

A guerra veiu interromper esse trabalho
\ de sapa e afastar a calamidade vergonhosa de
uma absorção completa.Sornes um povo mo

ço, que tem energias bastante para construir
a sua civilisação e utilisar os seus proprios
valores. Devemos aceitar o trabalho e a cul·
tura de outras raças sob a forma de colaba·
rações ao nosso progresso, Jamais como impo·
sições da sua superioriäade, muitas vezes du'
vidosa. IO nazismo julga.s� o sal da terra,. E é
nocivo, porque nos quer destemperar a vida.

MOACYR DE AZAMBUJA

DBtBrminada a dissolu�ão do
partido nacional fascista

. Londres, 28 (N) - A A, decisão principalnoticia mais importante dessa �eunião foi a de
que hoje foi irradiad� terminação da dissolu'
pela radio de Roma fOI ção completa do partido
aqu.!la que informou ter fascista.
sido realizaria a primei·
ra reunião do novo ga
binete italiano sob a

pre.sidencia do Marechal
Badoglio. '

�s tropas alel11ãs
evacuam a Italia

Madrid, :';8 (N) - se-I alemãs comunicando se

gundo informações aqui o que tudo taz crer es

cheg"cios, 'foram vistas tarem se ritirando d1que'
nO sul da Italia, tropas Ie país.

/

o t-r e to r - p r o p r i e t a r i o: H O N O R A TOT O M E L I NCaixa Postal, 12 Edificio próprio
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Biografia da Mussolini
Londres,.26-(N' - Os

apectos salientes da verti: ,............,.,.",.:=""

ginosa carreira de Benito
Mussolin;, foram as seguin
t(1S: em 1883, nasceu a 29
de julho numa aldeia ita
liana, Em 1902 imigrou para
a Suiça. Em 1904, foi expul
so da Suíça por atividades
peliticas. Em 1909 ingres
sou no jornalismo na <l.uta
de Classes'. Em 1912 foi
nomeado diretor do orgão
socialista ltaliano "Avante>.
Em 1914, pleiteou a entra
da da Italia na guerra ao

lado da Inglaterra e da Fran
ça, contra a Alemanha, em

desacordo com os seus co

legas socialistas que dese
jam manter o pais afasta
do da luta. Deixou a dire
ção de «Avante» fundando
o "Popolo d'Italia-.retiran- A.ltalia reconheceu o gover
do-se do partido Socialista. no do General Franco da
Em 1912, em novembro, Espanha e enviou tropas e
foi chamado às fileiras e material belico para auxi
esteve na frente de batalha liar os nacionalistas espa
apenas 38 dias tendo sido nhoes du rante a guerra civil.
ferido, conquistarido o pos- Em 1937, a Italia e a In
to de Sargento. Em 1919 glaterra àssinaram um a
fundou a primeira unidade cordo no sentido de não
facista, á 23 de maio. Foi ser modificado o <Estatu
cognominado -Duce> oela qUO}} existente no Mediter
primeira vez, num Congres- raneo, Em 1938, Mussolini
so facista reunido em Flo- afirmou num energico dis
,rença como reconhecírnen- curso pronunciado em Tri
to pela sua chefia. Em 1922 este que em caso de guerra
iniciou a �Marcha sobre o lugar da ltalia seria ao
Roma" a 28 de

.
outubro. lado da Alemanha. Em 1939,

No -dia seguinte, S Majes- enviou- tropas para a Alba
tade solicitou-lhe organizas- nia, na Sexta feira Santa
se o novo gabinete. Em e poucos dias depois. ane-
1924, dissolveu a Maçona- xou aquele pais á Halia
ria Em 1926, criou o Mi- A 7 de maio assinou o
aisterio das Corporações. pacto itaIJ-alemão que deu
Em 1929, assinou o trata' origem aQ «eixo». [m 1640,
do de Latrão com Santa Sé de;:larou guerra a França e

pondo termo ao litígio entre a Inglaterra, em lOde ju·
a Igreja e o Quirinal, des nho. Onze dias depois, a
de 1870. Em 1934. esta- França rendeu se á Ale
beleceu o Estado Corpora-

.

manha. Em 27 de setem
tivo. Em 1935, iniciou a bro a Italia, Alemanha e o
invasão dd Etiopia, a 23 de Japão a :sinaram um trata·
outubro. Em 1936 as tro- do de'auxilio militar por dez
pas italianas entraram em anos. -Esse pacto levou a
Addis Abeba, a 5 de maio. ltalia a guerra contra os

Estados Unidos,·quando os

iaponezes atacaram Pearl

Prosseguem as sa· Harbour. Em 1942 os alia

botaoens em ter' dos invadiram a Africa do
" Norte em 7 de Novembro,ritorio tcheco ::\meàçando desalojar os i

LQndres, julho - (in talianos da Libia, uníca
ter aliado) - O Czee frente que restava ao Impe
hoslovak Prees Bureau rio italiano. No ano de 1943,

a Ualia perdeu a Libia e
informa-nos: O:) alemães foi desalojada de Tunis,
admitiram oficialmente caoitulando o «eixo-, em

que forain executados 67 '18 de junho. Mussolini ha
tchecos em março, mas via ordenado cis suas tro-

d· pas que lutasse até o fim
que apezar ISS0 a sa·

depois do ultimatum aliado
botagem continua. Infor· e da ,invasão ca Sicília,
mam notícias de Berna demitíu se

-----,.------

que um gruro de cida-
Devem ser· rigo- aãos tchecos. roubou re

rosamente obser.. centemente vmte e se�e
• � metralhadoras numa favados os diSpOSI" brica da Eslovaquia, u· -

I E
.

G .

d L' d A EXPRINTER, agênciaO Ga. urlco as.. tivOS a el o sando para iS50 unifor, mundial de viagens, jà es
par Outra visita- Silencio mes alemães. tá aceitando inscrições pa-rá os Estados ra uma grande excursão ao

Unidos Rio, 28 - (N) - O Os ""studantes de
Rio çla Prata, que devera

,.. sair de Pôrto Alegre emR�O, 28 (AN) -- No chefe ,de Polie.ia recome� agronomia VISI ..
,

14 de Setembro dêste ano..

proxlmo me� de Agosto d.o� :iS autor.Idad�� polt taram o diretor Foi organizado um belis-
ogal.Oaspar Dutra e uma Clals as provldencl�s neo do DIP simo programa de passeios

T d f'"
.

fd d e diversões, tendo a esta-comllva e o leiaIS v�' cessanas no sen 1 o e
Rio 28 (N) _ Esli- dia de 3 diaS em Montevisitarão os E.stados Unto que sepm sempre '

t P I de'o e 6 dl'as em Buenosd
'

A
.

.

t b veram, on em, no a a'os. vl,Jgem, que se ngorosamen e o sarva' .

T' d t
.. Aires. Quinze dias encan

reveste de grande signi, dos os dispositivos da fIO I�, e� es,dm I VI�I- tadores que lhe serão inol
ficação, terá lagar na pri· Lei de Silencio, depois Dalp20 Ire °t rd etra dO vidaveis.
.'

d h'd't os es u an es e O Preço por pessôa (cúm'metra qUlzena. as nove oras a nOI e agro'nlJmia que ora aqui tHdo incluido) e de Cr$
se encontram constituin 2.300,00, não sendo neces

do urna comis�ã() encaro sário passaporte e havendo
fqcilidades de maior perregada de colaborar com manência nas capitais pIa

O Ministerio da Educa- tinas,
ção e Agricultnra na e- Prospectos sobre a ex

lcbof2ção das novas di cursão, bem como infoíma
retrizes a serem dadas ções e incrições com a EX·

PRINTER, - Rua dos An·
ao ensino agdcola no dradas. 1079 - Porto A le-
pú.), gre.

Sargento -Mussoliri

A, av.iaçao pàra a guerra � a paz
Vargas está desde o prt- tlco, de modo a atender
melro instante, atento á ás extgênetas da ação
sucessão de questão que economica, cultural e
se nos apresentarão e goveenatíva do P8Í".
dessa vigilância decer- Creio rtrmemente que
rem 88 medidas para a a avlação não consegui
renovação dos mercados, rä a solução do probte
internos, pelo aumento ma dos transportes, num
seguro do poder aquísí- país tão extenso e de
tivo das messes. topogratla tão variada
Concedendo uma entre- como o Brasil, mas aín
vísta aos jornalista ame- da servirá de vinculo de
rícanos o Ministro Slllga- união de todos os esfor
do Filho revelou, na dís cos' no mesmo propos1-
ereção de dois periodos, to de engrandecimento
o pensamento do gover- do bem. estar do pais.'
no brasileiro. Pondo ao (A.N.)
serviço de guerra todos
os n08SOS pilotos, íevan- Nomeados os li ..
do aparelhos e aviadores quidantes dai fir..brasileiros a todo o lu-

mas Hermangar do Atlanttee- sul on-
•

de hà ameaças ou se re- Tbeodor Vale e
velam perigos, cuidamos, Herman Stoltz
igualmente, de ter uma

frota comercial numero
___________ sa e capaz, para quando

as cargas de bombas ti
verem de substituir se
pelos produtos - das
nossas usinas ou os do so'
lo e sub sölo que econo
mtcamente suportem um

frete maís elevado.
As possíbtlídades do

transporte comercial Ré -----------

reo. aconselhado pela Paulistas-Cariocas
nesse acidentada topo-
grafia, estão sendo estu- S. Paulo, 24 ...,.. Será rea
dadas com cuidados e ou Iisado no proximo dia 18
tra coisa, não f.fi.rmam

I
a sensacional peleja entre

estas palavras do tttutsr as seleções carioea e pau
da Aeronáutica:". lista, cuja renda reverterà.
«Agora o Brasil ee em· em pról dacomprade cigar

penha em preparar seu ros para os soldados do
proprio pessoalaeronáu- Brasil.

Da imprensa caríoce:
�Parece estranho que

nesta hora, quando nllo
h!1 maís dúvidas sôbre a

Incltnação da vUórla,mas
quando a paz detínítlva
ainda se mostra dístante I

se debatam problemas
de após guerra e se fa
çam cálculos söbre as

fórmulas práticas de sua

solução.Deante da certe
za de ganharmos a guer
ra aumenta, necessarla
mente, o nosso desejo
de colaboração eficien
te e total para lhe apres
sar o �im,mss aumentam,
aímulteneamente, os cui
dados para que se nllo
perca a paz e nem para
lise, por diminuição, de
solicitações, o vulto de
nossa produção atual.
° Presidente Getulio

Rio, 28 (N) - 9 presi
dente da Republica assinou
decretos nomeando os li
quidantes das firmas Her
man Theodor Vile e Her
man Stoltz. São .presidentes
das respectivas comíssões,
o Gal. Azambuja Vilanova
e Tte. CeI. Gelio Araujo
Lima.

Desasfre iné
difo em São

Paulo

Excursão ao Rio
da Prata

São Paulo, 28 (AN)
Aconteceu, hoje, um de
sastre de bonde, talvez
inédito para São Paulo.
No momento em que

um bonde transitava pe
la rua dos Patriotas, o

trilho, já gasto, .arreben_
tou, pc netrando no as

soalho do veícl.Jio, fe
rindo gravemente um

dos passageiros de no-
rne Pedro Monteiro, que
se. encontrava sentado. Que significa o Brasil como
DIversos outros .esc.apa· &.onte . de materias primasram de ser atingIdos, ., -

sendo o ferido hospíta" O jornal «Dlario d.o párte· DOS dados que o
Iizado devido o seu es- Centru América- puhlJ- Or,O"v81do Arsnbe, MI·
tádo. cou o Bl:'guiot. :

'

ni� tro das Relações Ex·
cA i m p (;rt>,ncia o' terje res daquela Repu

Brasil como aliBdo das blica mandou compilar
Nt! ções Unidas tl como I xpr '88awente paiS &

fonte de mat�rills pri- '{>fel'ida empreBa�banca·
mas indispen8a,veis jJR riB.
ra a guerra é o tema Diz assim o Ntig(:
quP desenvolve a «GU8- ,cAo entrar o Br�sil na.
ranty Tru8t Company of guerra, achava. se Já per
New York,. num artigo IJeitamente preparado PB
que ficaba de aparecer ra sua limitada. colabo.

RIO� 28 (A N) - A em cThe Ouarauty euro ra�äo �CODom�ca com

vey,. e que se baseia em 88 Naçoes Umdas A.sc o ln iss ã o julgJdora .

dUBS metades du conti-
do c o n c urs o de nentó americano tem de
cartazes ce propagan' ajudar-se agora e fu�u-
da dos Bonus de Quer ramente, harmonizando
ra d� cidiu por unanimi. Fixado pela poli.. para isso sua economia

cia de· S. Paulo nacional �8da um dogdade de votos como -o. pfdses que BB integram ..

cupante do primeiro lo' Rio, 28 (AN) _ O ves- Cada um deles vai dan
gar, o detEntor do ter- pertino «O Globo.. divul do melhor conta da ne

ceiro premio e mais LI gou que Mussolini está fi cessaria coo�eraçäo ea..

ma m e f1Ç ã o honrosa, xado pela policia paulista. tre foi e de quanto é pro

I t tendo seu prontuario nume missara €8Sa coopera-camp e ando, aSSim, o
ro 22510 e data de 1915.' çäll. E é sedutora em

resultado do pnmelro A classificação diz apenas vardade e oportunidade
concurso. o seguinte: canarquista}). que se lhes apresenta de

tirar o devido proveito-
aos bentfich's que se

lhes apf€'H'nla dö ti::-ar
o devido proveito aos be·
neficios que lhas re

parecer quando desa
De.rec�,r a ameaça que
ã.tualmenta pesa sobre
os alicerces da vida or

denadoa.

Decidido o con
curso de cartazes
de propaganda
do Bonus de

Guerra

Dr. Alvaro Batalhai
MEDICO

A, N.
Cirurgia, Partos, Molestias de Senhoras

Cdanças. Doenças Internas e Tröpicaes
Doe�çls da Pele

ELETRICIDADE MEDICA:

e

Clínicil de O IbOS'1Ouvidos, Nariz, .

,

Garganta
nR. ft R M IN 10 1 A V A R ES
Rua 15 de Nov" 1393

BLUMENAU

Indutotermia, Bisturi Eletrico1 Oalvanocaúterio

I
KAlOS ULTRA VIOLETAS E INFRA

VE�MELHOS - RAIOS X

Diret�r Medico do HOSP;TAL SÃO JOSÉ,
'ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORt\
w_rm. �_I_M, FM'- _ ,!".I'..=melll,�. .-<'.',>- . ,-' ,'>:-' ":lVo' ),;;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O maior Concurso do Rádio Brasileiro 1'1 par�ut�ov� !a!!n�!!s, r�diO�mO�d?as el!ov!fade�ra:1
Um premio de 10.000 ·CRUZ.EIROS, para quem

I
GASOGENIO de alta amperagem e qualidade pelos melhores

preços·1acertar o mês e o ane do fim das hostilid�des
I Peçam demonstrações á firma:

.

Sinfonizem seus aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio dr' [aru iro, João Prosdocmo f!I Filhos til " Joi!,ville
TODAS AS SEGUNDAS Ff.IRAS, ás 19,10 horas r m ponto e oi çam o fa- lmJmlPIlU&U�Jl'G.!.�<l.��������'���""������Qeogopopg����«cfUl.O:�O:€io:�,,:��o:�o:�ppeP":�O:(E'mJ

r!J!l"",EiEi"Ei"íS�(/1üãõpõ'il 421'íiWepuo:eu ���\')��"� \ir�'I:!.�'& ���'CIi '&���,�:�W�

rr oso Programa dos «TrÍ$.rêmeos Voc.Hs tas=, af m de se h.bilitnrem ao

PREMIO UN!CO de lO.OlO Cruz-ires, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE
DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.

UaiiWiiI&QIIDQWi•• lJiifflNi_Wze_.lilllilIMrmIll.EllP-_ííilllIII.*..__IIlIIII _
EDITAL

E
• •

r I·C o

Os melbores artigos, pelos menores

preços da �idade

[araguä, Rua ccl. Ernilio Jourdan n. 02.

.. IN C. USTRiA DE C.P.LCACOS
-. ��� _$. ii GOSCH IRMAOS S. A.

I. ..:.;;<- I
..

-
Jl\RL\GUl\ - ../'L\NTl\ Cl\TL\RI N-L\
----

f"CL\LCL\DOL
,

DO Escr:vão

__ s\mam§'ei Os serviços de nossa

���o.os.�s QÍ�f�� . Da imprensa �C�rif:��ealizadas. falta-

� '-'::. ,. 1Il. � Dispondo de uma frota lhes a teatralidade do fogo

\"-. ", 1:if ."'\ .(01 I de guerra relativamente pe que não. aumenta o risco
.

-

r--
J

! quena. para a extensão d.a mas lhe empresta diferente

. costa que nos cumpre Vl- brilho, todavia, no arrojo
\ giar e da faina guerreira dos que comandam e dos

.

que nos cabe desempenhar. que tripulam, no desassom-

temos visto como e.a se bro com que investem pa
desdobra e surge em cada ra assistir e para comba

ponto =onde é mistér ser ter, se o reclamarem as

presente. Ora nas ribas do clrcunstancias, ha·uma for"

I sul, montando guarda, ora I mosa afirmação de que a

I assegurando a viagem de I nossa tradição naval con-
#

I cornbóios, na costa nordes- tinua mantida to digna do

! tina, fazendo-se ao mar ao passado que nos honra.

primeiro informe de amea-

ça, são cada dia rr-alores os
-----------

serviços da nossa Mari- AHolandanha.

Pode não ser' completa a tall1bem
aparelhagem, se olharmos
ao vulto das tarefas, mas v-.·sada pe"a excelencia do material

Dr. W'aldemir� Mazureche� ��Fe��j�Ssupre todas as de'lla �vía�ão
M ed ICO. .

Agora mesmo os minei- I brltanlca
ros 'Cabedelo" e "Carave-

Consultorio e residencia ", - Rua Mal. Fo Peixoto, 152 Ia" e o caça submarino Londres, 28 (N)
«Guaporé» repetindo o Iei- Aviões britanicos bom

Atende chamados a qualquer hora do dia ou da . noite to do «Carioca» puderam bardearam ""om exito a

sal.var do ,afu�damento as ciaade de Skipal na Ho-
Unidades americanas «Flo- '

rida» e -Sucy». O almiran landa.
te jonas ". jngrarn des- _

crevendo a ação nos ter
m os discretos que as CO:1

dições exigem pede que
sejam felicitadas em nome

da marinha americana as

tripulações dos nossos bar
cos e os seus comandan-

1-- --, tes, capitães de corveta Bélo Horizonte
.

28

FARMl\CIJl IGUASSU' IIVanO�GUi';1arãeS
e .C:arlos fAN) - Conform� re-

I
. Paraguassú e capitão te-

\

�I
-

d O f -

J O I N V I L L E nente João de Faria Lima I
Sv uçao .0 _overno. e

N-
-

t lars: deral deixarão de CliCU-

Prop. do íarmaceutlco : CLARINDO T. DE MORAIS I ao sao espe acu ares as
I r' L' d Dia I

Rua 15 de Novembro, 498 - Fone. 462 I
a a pahl� o I ,.

Variado estcque de especialidades fal maceuticas, de .agosto murneras rno-

perfumarias -_ homeopatias Aviamento de qual FRACOS E AN�MICOS I
tocicletas.

quer receita de medicas nacionais e estrangeiros, I Tom'm I

..._, . ...__. i_� VINHO CREOSOTADO
•• S I. L V E I R A ••

Ginásio Parthenon

Rua Com. Araujo n. 176 - CURITIBA - Paraná Seu fígado deve produzir diaria-

d mente um litro de bilis, Se a bilis não
Estão em pleno funcionamento as aulas e corre livremente, os alimentos não'

admissão á Ia. serie do Curso Fundamental sãodigeridos eapodrecem. Os gases

&'alfOuldade de COIQ;a.r ·..,. do Paraná
incham o estômago.Sobrevém a pri-

/1&, .. .:;; '" são de ventre. Você sente-sé abatido

(ESCOLA REMINGTON) e COllU) que envenenado. Tudo é

F· lO d I G f oi r I amargo e a vida é um ma.rtírio.
Isca isa a pe o xrover no e ae a Uma simples evacuação não toca-

CURSOS: Propedeutico Perito Contador e Au -
. r�acausa.N�ste�aso,asPílu�asCarter

• •
.' sao extraordinariamenre eficazes.Fa-

xiliar de comércio. Internato- e Externato. zem correr esse litro de bilis e você

Aulas de datilografia
sente-se disposto para.tudo.São.su�
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr livre
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro produto. Preço: er. $ 3.:lO

(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

POlDada Minancora
E' a pomada ide a

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

NUNCA EXIS'rIU
IGUAL

A farmácia Cruz,
de Avaré, (S Paulo)
curou com a .cMI
NANCORA:. úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [cinville, curou CJm

UMA SÖ LATLNHA, 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 -Pornada I
Minancora" nunca existíu a não ser em suas Ilatinhas originais com o emblema simbÓlico acima.
Recusem irnitações ! Exijam a verdadeira M.INAN·

CORA em sua latinh,a original.

IREPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORAII
de JOINVILLE

-,

lrE:I:���

LOTHAR SONNENIlOHL,
'-calçadOS para homens I

/;. J;:o�-C:ompl. ·50.....II...eartjlos bons
e

:a;.: I,,�iatos '.

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGaoo

E SaltarA da Cama Dlsp�sto para Tudo

Pudi-m.
I 91ledeirvi
Sobremesa deliciosa
Rica de Vitaminas

Dê-lhos des
de pequenos,
para que os

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

'

..

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes ICLlNlCA ESPEClALISADA

DR. SADALLA AMIN
e Ausente temporariamente -- a partir de ,. gosto, def nitiva-Imente em Júinville."

----

Proibido, a partir
de 1.

.

de Agosto,
o trafego de mo-.

-

tectctetas

CALCEHINA
o melhor re calcificante ]
A saude das creanças

laprs".........:
I To....

I Re.frildo.
Bronquite.
E.croFulo.e '

Convalescença.
VINHO' CREOSOTADO

� É UM ISERADOR DII BAÚDII.

Ins'i'ufo Ro�ba Loures
Exc tusieamente para molestias de olhos, ouvidos,

naris e garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernes para exame -de

sua especialidade.
Richlin. Rua do Principe. Fon", :S34. JOINVlLLE

----

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira . Minjlnc:õra
Vermifugo suave a de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualquér ídsde, conforme o D

.,2.3e4.
Proteja 8 s8úde de seus filhos e 8 8U8

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remediC:8.

'.

Compre hc.jA mesmo umR "LO:VJBRIGUEI.
RA MINANCORA" para' BtU liibinho.

Ê um produto dos' LABORATORlOS ·j�n��
NANCORA" - JoinviJe.

)'0 gravatá abriga en

tre .as suas folhas mos-

.'�

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FarDlacia

Cure seus maJés e poupe seu bom dinheiro

comprando na

Nova
de ROBERTO M. HORST

Q que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguä

�fiIOOlfIMiJfOOlílgWilúIili1OfiIOOlßWilmfOOl]rooE�

� I ROberto GranobBrg I
I Lenha picada I
� (de coivara) la. qualidade, met_ro cubico ou II� carrada c, $ 12,00· �
� Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �
� Pedidos á �
I Roberto Grandberg �
�1I'I'Jl'l'l'1DlWl'll'l'll.JmOlmllmmmmm�

-

Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentis�a

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

go curso de especialisaçâo em Be lo Horizonte e outros em São

Paulo e no Rio de Janeiro est-beleceu-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 obnn ação completa dos canais - comprovação

radiografica) e - no tratamento restaurador por trabalho ma

nual a rigor, Iécnics americana._
, REIMPLANTAÇAO DENTARIA

Edificio "Sul AMERICA" 4 andar - sala 402

_-'

Ma�eira -em tõros
Compramos de diversas qualidades'

Trater com a

SOC.IGUASSU' LTDA

RIß. MOLHA
JARAOUÀ

BANCO INDUSTRIA E COMERCm
DE SANTA CATARINA S. A.

-

, CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

l\cencia : )ARl\GlJA'
loa Cei. Emilio JOlirdan,115 - Caixa, 10 ,- End. lelenr. INCD .

MATRIZ: ITAJAl

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

e Rio do Sul' Agencias em: Jaraguá . Caçador, Creciuma, La:'

guna, Cruzei;o, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe
•.
São Fran�isco _

e

Tubarão' Porto União' - Su.b-Agencias em : tndaial -Hamonla, Sae

Joaquim'e Tíjucas: -Escritol'ios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga; Em instçtacao
. Canolnhas. Orleans, Salto Grande,

. Rio Negrinho e Araranguä

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

portação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do paiz, medimte taxas modicas.

ABONA EM CjCORRENTES OS SEGUINTES JUROS

A disposição, sem aviso, com retiradas ·livres

pera quaisquer importancias 20jo
Com aviso previa (retiradas diárias até 1.Oer,Ce) 30/
Desosttos Populares Limitados (até 10 rnilcru

zeiros) denosttos iniciais a partir de 20 00

sub sequentes a partir de 5,00

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

4 %

50jo
6 %

03 juros são pegos ou capitalizados semestralmente

A economia é a bose da prosgeridade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de S ..anta Catarina SIA

HO R A R I. O :
-

- Das 9.30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Ssbados : Das 9 á's l1.CO

Adolf Hermano Schultze /

,F A B R I C A DEM o V E I S

EM GERAL_

Máquinas operatrizes

Máquinas'de escrever e calcular

Motdres elétricos e confuntos paea luz

Material elétrico para instalações

Arados e Descascadores de arroz

Bom b a s, Valvulas de pe
,

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

Rebôlos de esmeril
-

Valvulas para vapôr e ar, Manometros eGachetas

Material de transmissão

A parelhos de sólda á cetnenn e á eletricida-de

Material de soldagem

Ferl'amentas ..:., Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE s. A.

31 de Julho de
- 94'
�.,

Ernesto Leesman n
FERRARIA

Fabricação.d� Ferramentas

Agricolas .

Segas rotativas para arados r
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 133 I_

Jaraguá
---

"F'EBRES

(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com .

"Capsulas Antisezonicas

inancora"

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina

•

FELIZ

RESULTADO

COMERCIO E INDUSTR'IA

o sr. João Malths Ouíndo.,
capitalísta deSão Gabriel, escre-r
vendo, ao depositario do PEr",
TORAl DE ANGICO PELO·
T ENSE, diz sua opinião:

São Gabriel - Amigo e sr'
Eduardo C. Sequeir a.
Rompendo. por e xce pção, com

a minha antiga pr eve ncão ,
con

tra os peitoraes e outras prepa-s
-rações anunciadas pelos [orn-es...
usei o seu PEITO RAL DE .AN�
OlCO PElOTENSE em urna

forte bronchit- 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

elta a expert ção e o mal estar'

pron.uneiad.o. Convem n<!tar ,9.ue'
a minha Idade de 78 [aneíros
não auxiliava a ação do rerne-:

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

sumidas, t ico sinceramente con

convicto de que o PEiTOR'AL
DE ANGICO PELOTENSE é
um r ernedio heroico para curar

tosse, bronchítes, resfriados' e

outros padecimentos analoges,
Flrmedo na minha _ experiencía
personalissirna, aconselhei Iran
carne nte o uso do seu maravi
Ihoso prepaado PEITORAL DE
ANGICO PElDTENSE. pois
estou certo que os outros farão
o mesmo que eu fiz ficarão
bens em pouquísslmo, - De
vmc�

.

amigo e obrigado.
• João Martins Guindo

Confirmo este atestado Dr. E.
L Ferreira de Araujo (Firma re

conhr cida.]
Licença N. 511 de 26 de Mar·

ço de 1906.
Depesíto geral: Laboratörio

Peitoral de Angico Pelotense

Pelota s -e- Rio G. do SIll,
Vende-se em toda q parle

Matriz: FLORIANOPOLIS - Fütses : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

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

50

,

.prefi�am a farinha fabricada pelo
INH 'J INYILlE

É UMA DOE:NCA GR"vlSSIMA
MUITO ..ERIGOSA "ARA A FA

MíLIA E "ARA A RACA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO DtSSE: GRANDE FLAGELO ,

USE O

A SíFILIS BE A..RESENT.., SOB

INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:
J

REUMATISMO

ESCRÓFUL.AC

ESPINHAS

FISTUL.AC

ÚLCERAS

ECZEMAS

FERIDAS

IIIIARTROS

MANCHA.

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"·
CONHECIDO HÁ III ANOS -

VENDE-SE ltIII TODA "ARTE.

Rua Rio Branco,964 . Jaraguá
Mal. Deodoro, 84 LOTffAR SONNENffOffL
----------------------------------�-----------------,------------�--------------------------�-,-.�

Telefone numero 6
.,:

DR. LUIZ DE- SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Tr h fone, 34

Resldencia: Mal. Deodoro da Fonseca. 814

Bicicletas Pe z endas
Casemiras .. Brio, '" Capas de,
-

.

Gabardine para bomeD�, se-

nhoras e escolares.· ... Ternos

casemira ebl'im ... BluI3s",de

gabardine, couro e seda, etc.

-Precos nunco_Y,isto'$
.

- .,.

-
.

Alugam.:.se
:diversos prediol ,no quadro urbanO
,da c.da4e. ., . '_

' .� ";:
.

,

lofor'mações COOl a firm.a .._:','.
.

Engenho Rau Limitada

II 'Tl11· •r' II

Material elelrico 91ll geral" . J-.�/lI.Ç,!. II

P
.. b t""

CruzB:tCO
.

re(os',..'
. ara ISSlmos ,-

-. ,.,

,

- .. " ,.'_:_/
_.

RADiOS
,Peneus, amaras, Peças, aces
sorios ... OFICINA MeCANICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



31 de Julho de _1943
'Berlim confirma a evacua

ção de Balkhow
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DE, BLUMENAU

, ,

pr.mcipro da semana cor-
rente.

! ....

"Correio"
';,Social A Campanha,contra a

Cruzeiro e Cachoeira M 'I
.

I
Londres,28 (N) - O

ÂNIVERSARIOS: 8,' a _r I a
'

RadIo alemão. soment�venceral11 Festejou domingo' ultimo
os gravatàs, sao um dos pr incipaes

h (J J e
_ anun�lOu a e.mais um aniversario nata- lóaC�:�adores de Iarvas de mosquitos trans- vscuaçao nazista da CI'Iicio a exrna. sra 'd, Mari-

missores da malaria dade russa de Bolkhow,lia Crespo Grandinetti, es

posa do sr. He Francisco q�êndo os russos comu
Grandinetti, do 32 B. c., Continuando os seus cos, pelo Pesto de Ma. nrcaram que a mesma
de Blurnenau;: estudos sobre es princi- laria de Blumenau. fôra ocupada, isto no

- Tambem na . mesma
data transcorreu o aniver- paes fócos íavorecedores Entretanto o proble-
sario natalicio da, .exma

I da criação de larvas de ma requer o auxilio e a
sra d. Onelia H?�st, espo- mosquitos transmissores colaboração de todos os
sa do. sr.

.

MaUriCIO Horst, de rnalaria os técnicos moradores locais, por ís-proprietar io da Farmacia ..1 .' •

I d so que destas colunasNova \JO serviço n�clOna e

J. D. - A 29 do fluente viu malaria desta cidade.ehe atpelamos a tCt�ÜS os que Londres, 28- (M) - Fo-
transcorrer seu natalicio a garam à conclusão que iverern grava as em seus ram dirigidos despachos
í�teressante menina Silvia, a espécie de plantas da terrenos para que,

/ aos aos governos da Inglaterra
filha do s� R. M Horst, família das Bromeliaceas, pouco, destruam-nos siso e Estados Unides pela Yu
da Far-nacia Nova. .'

tä t t· goslavia, transmitindo pro-
_ Festejou a 29 o seu �enomJnadas egrav3 a� », ema icarnente, prestando, testos do povo yugoslavo

natalício a sra d. Wanda e um destes. Pela dIS- assim. o seu valioso tri- .contra a Italia.
'

da Costa, esposa do sr. posição "especial de suas buto à saúde de toda a
Manoel F. da Costa.

.
folhas acumulam a agua cóletividade.

.

- Tamb.e� a 29 natal�- das chuvas, nas quaesciou-se o distinto cavalhei- .

ro e pessoa altamente es- vivem as larvas ..
timada entre nös, sr. Hel
cio Westphalen, gerente da A nossa cidade está
filia! do Banco Nacional infestada extraordinaria
do Comércio, desta cidade mente por gravatás, que

P I A "A existem aos milhares,e a . ., parasitando as arvores

Bras'.-1
B E B·A M:

, dos jardins e das matas,.

"A nt a r-c ti ca" ,tendo si�<:, já. iniciada
, a destruição destes pe-

A cerveja do Brasí! quenos e numerosos fó

CALCEHINA
O melhor recalcificante
A sau de das creanças

Baile da Socieda
de Recreativa
Cruzeiro do Sul

A prOV8 de 4.4ou m e

tros teve como vencedc r,
um representante de C N.
des seus atletas entre
lu melhores cotocados.
O representante Elpiplo
Martíns da A.A. Brasil,
colocou se em 70• lugar,
entre 26 corredores pnr
ttctpantes.

CODfórme foi amplamen
te notíctado, a recern

Iundada Liga Atlética
Norte Catar ínense, ff'Z
realisar domíngo ultimo
em Joinville, a sua pri
meira competição espor
tíva, na qual tomaram

parte todos ,os clubes
filiados á mesma.

No torneíóde bula ao

c�stü, 8agr�u-se venc€- Fi1iou�se á L.nora a equipe da S. E.
Cr uz e iro do Sul, venceu Consoante boletim. des
do respecti v em eute 8 A. tribuido pela L. J. D., 8
A. Brasil e o S. C. GU!!-- mesma acaba de conce
raní, enquanto e ste 80· der filiação em carater
brepujou o quinteto do extraordinario á Soc:eda
Amertca F_C. d e Dom Pedro II de Han'

Em sua s éde, á estra
da Bonplandr, em Hansa,
fi simpatica agremiação, rSociedade Recreativa
Cruzeiro do Sul, brinda-
rá seus ínum e rcs asso
ciados com um grande
baile, hoje, 31, cc m ini
cio ás 20 horas.
Abrilhantarà esta par

tida dansante um atina
díssímo J 1ZZ.
Agradecemos o convi-

te que nos foi enviado.

Protesto do povo
. da iugoslavia
centra a Italia

o leader do partido dos
povos eslavenos declarou "--------

em entrevistas a03 jornaes
o seguinte: "A :queda de
Mussolini foi recebida pelos
pa rtidos yoguslavos com

alegria principalmente pelos .
_

prisioneiros que ha vinte
anos inocentemente encon- Dae CALCEHINA aos
trarn-se encarcerados e re- vossos filhos, para queclamam por um tribunal des cresçam íortes, sadios
deante do qual provem sua e resistentes.
inocencia e pleíteam a sua As cresnças que tomam
liberdade. Mussolini era CALCEHINA p06SUfm boa
um ditador para sua pro sau de e ótimos dentes.
pria patria mas, para os. A C �LCEHrNA evita
yugoslavos, principalmente foda e qualquer infecção I

para os eslovenosnão pas intestinal.
saV:l de um tirano enf ,rca- Uma latinh:l de CALCE-
dor" pensonificação da HINA dura seis meses.
violencia e do crime O fas- Em todas as farmacias
cismo destruiu na Eslove-
nia 176 aldeias e fuziloll
1962 refens e mandou para Legião Brasileira ue Assisten-
os campos de concentração ciamais de- cem mil yugosla-
vos.

138.
Aos q118 soubemos. é

Domingo, dia 8 de intuito dos. diretores da

agosto o orande L.J D., reatísar um cam-
.' ., . peonato,entre o s quadrostornei;) do Ami .. deste rnuntclpío, como

rita de Silo Sento e Bananal.

-. Dr. Priamo Amaral

Transcorreu. sábado
ultimo, U Jlnivprsario na.
tallclo do dr. Priamo Fe
tetra do Amaral e Silva,
ilustrado Promotor Publi
co desta Comarca .

Oavalhetrn de requín
tade eduoação e Sólida
cultura, conquistou, �efol
de logo, entre II Ó�, gerals
slmpavias, razãn pe I a
qUol, ki' naquela data

---

i::: rgamentE- cumprimen-
tatj o.

'

O nosso povo combateu
o fascismo com coragem A prefeitura Municipal avisa
sobre humana e todos nos ao 8rs. Ervino Seel, Virgilio
sentimos orgulhosos por Sc�eller. CJncilio Rosa, Alfredo
termos sobievivido tanto a' ReIneck, Werner. Grede��, Wer-

. .
. ner Gredeck, LuIZ Balslßt e An-

Mussoh�l como ao fasclS tania de Araujo, para compa-
mo. O ttrano desapareceu recerem á Secretaria da mesma,
e acreditamos que a tirania wm urgencia. afi� d� tratarem

desaparecerá para sempre
de assuntos de mtelesse dos
mesmos.

para o povo esloveno.

r, A. S D. America desta
cidade, flirA realistir do
mingo día 8 de Agosto,
um grande torneio de
tuteból, no quat partici
,parão, diversos quadros
de outros municípios.
Aos vencedore� cabe

l'äo respetivamente, três
'I1ndos troféOP, derecidl til

por esportit.tus h,c!li�.

Do D. p, da A. A. Bra
sil, recebemos para di
vuJgll çElo, o se guinte· cc-
municado:
Em ffu'1iãn reallsada Adquira Ações da

11'\ noite de :26 dn cor
"Grande Premiorente, 8 diretorili t(Jmou C h· C''· dHouveempate en-

!lS seguintes resoluções: ompan la 3.arlnense e Brasil"
tre o Seléto e 1) Conceder lieeo.,:a RIo, 28, (A·N,) - O
D. Pedro II pif 30 di!iS &0 sr. GHal· CIMENTO PORTLAND mundo es port i v o locàl
Realisou-&e doming') do' Mtifquardt, presidente aguarda com invulgar inte-

ultimo em Bananal, o es
desta �aciedade, deven em organização na cUade de ltéJ·ai, neste Estado, resse a realização da gran-do f'ubstitui lo em suas de· prova'turfirta �Grandeperado encontro entre OB
funções, o sr. Durval que representa uma exelente contribuição de Va. Premio Brasil. que serárenomados conjuntos do
M tt· ·de'" Sa. para o progresso do parque jndú�trial de Sta. dt'sputado no proximo do-Seléto d'dQuelli vida e arca o, VIce preSl �-

do Dom Pêdro de Hansa, te.
. 'Catarir.a, assim como ótima e segura colocação mingo no hipodrcmo da

t
. 2) Congratular-se com de seu capital. gavea na distancia de treis,que ermmou com {) em

a diretoria da Liga A mil metros e com a eleva�bate de & pontos. Ni pre .

Oliminar, Dom Pedro II tlétiCB Catarinense, pelo 0 Capital da Companhia Catarinensf de Cimen- da dotação de 3 0,00 cru-

levou a melbo'f por 3 exito obtido na compe- to Portla,nd será de zeiros.
tição. que fez reBHsar Acham se inscritos nestaI domingo em Jo'nville. C � 30 000 000 00

'

prova 17 concurrentes entre
3.) Levar ao conbE.'ci- ,r.�.., os quais 3 nacionais.

mento da LIga Joinvilen-
se de Desportos comu dividido em 30.000 ações de Cr.$l,ooo,oo cadJ,
da Liga Atlética Norte e que serão int.:'gralizadas inicialmente em 20 I'r::atarlnense, que o sr. (vinte por poreente) e o restante a critério da

) CDurval Marcatto assumiu Diretoria, permeando um prazo de chamada deRio, 22 tAN - oruu-
a presidência desta so- ,nicam de Buenos Aires
cied.Bde, em substituiçäo 30 a 45 dias, segundo as necessid';des da Com-

que o famoso ponta direi-
ao sr.Geraldo Marquardt, pànhiata Barrios pertencente_ ao
que se acha em gt zo deBOCA JUNIOR daqnela ca
licença durante 30 dias. A lista de subscritores de ações já se encontrapital está em negociações 4.) Considerar efetiva. em poder de nosso gerente, o qual e5tá prontodiretas com o S. PAULO
a8 '�JUspenlSõe�, ord.eLB- a dar quesquer esclar.ecimentos 'deseJ·ados.f. C da capital paulista da8 pelo DepartamentoAquéle jogador confirmou de Bola ao Cesto, para Banco Industria e Gomércio de S. Catarina S. A.que realmente está em en-
08 amadores que nElofendimentos com o clube .

comptuecerem aos trel- Agênda Jaraguá do Sulpaulista, acrescentando que nos marcados "or esse
o sr, Decio Pedrosa presi
dente do S. PAULO,·havia departamento. Rua Coronel Emílio Jourdan n 117

5·) Chamar a atençãoconferendado telefonica- dos srs. diretores dos de- EXPEDIENTE: 9,30 ás 11,30 - 14,00 às 15,00mente ontem a tarde com
partamev.to de8p,ortivo�,o presidente do BOCA JU pafl que sejam obfler Sabados: 9.00 ás 11.00'NIOR e que aguarda uma
v8das indistintamente assolução até amanhã
disposições do Regimen.A dianta-se que o passe I tde Barrios custará a im- to nter:lO, no· que OC6

portancia de 150 mil cru-
ás suspensões e elimfna-

zeiros. çöss.

Aviso

p)n�o 1 ii 2.

Anunciem: NESTA

iso Mii Cruzeiros
por Barrio! Dr. Waldemiro Mazureehen

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

CASA DE SAÚDE IRua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
fOLHA

Clínica geral medico - cirurgica de adultos e creançás -

Partos - Diethermia Ondas curtas e Ult a-curlas - In
dutotermia - Bis(u i eletr;co - Electro-cauterização-

RaLs Infra-vermelhos e �zuis

Atenção I

O Dr. Waldemiro Mallt·
rechen comunica á sua dis
tinta clientela que já tem
instalado em sua Clinica,
modernissimo e' completo
aparelho de ONDAS CUR

Partida de. Pôrto Alegre em 14 de, Setembro d� 1943 TAS E ULTRA-CURTAS
3 dias em Montevideo (<<Ultratherm'), com electro·

dos espeolais de penetra-6 dias �m Bueno Aires ção em p r o fun d í dade

Empreza O'S Tranoportes Belíssimo programa de pa!sêics e divelsões (SchliephakeJ, alem de dis-
., 15 dias que lhe serão inolvidaveis positivos para Indutoter-

.

-

U
M Á x I M O C O N F O R T O! mia (segundo Kowarschik>,

Frenzel SI A, PREÇO TUDO INCLUIDO Cr.' 2300,00 Bisturi eletrico, canteriza-
ção e coagulação eletricas.Não é necessário PASSAPORTE etc .. estando assim. aparefacilidades de maior permanência nas capitais platinas' lhade para o mais amploJ A R 'A G �U Á INFORMAÇÖES-INSCRIÇÖES - PROSPECTOS aproveitamento das recen-

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GELAL E X P ·R I N T E R
tes aquisições no campo

EXTRAORDINARIA da eletricidade médica.
P I t f' d h Andradas, 107,9 - Pôrto Alegre-Tel. ·4325 e 7330 Dispõe tambem, ha maise o presen e tcam convoca os os sen ores

tempo, de Raios infra-ver-Acionistas desta Empeza para comparecerem á Endereço Telegr. «EXPRINTER» melhos e azuis para os ca-Assembl�a Geral txkaordinari� á realizar-se no ���������������������S�o�s�d�e�s�ua�i�nd�i�c;aç�ã�o�.��·dia 7 de Agosto de 1943, ás 9 haJas da ma· ;.
nhã, na residencia do acionista sr. Germano Enke, ,_ ,rua Epitácio Pessoa n. 242, nesta cidadr, para "1\ NJlÇllO'" -:- "Correio do Povo'"deliberarem sobre a seguinte BLUMENAU JARAGUÁ DO SULORDEM DO-DIA: Caixa Postal N. 38 Caixa Postal N. 12

1· Reforma dvs
-

Estatutos Oficinas
-

prQprias Edificio próprio
2' Deliberação sobre pendencias aQteriores
3" Assuntos de interesse social

Jaraguá, 20 rle julho de 1943.
Rcdnoldo Rau
pp. H. Schinzel

Grande Cruzelro
AO

'DARIO PRATA

Grupo Escolar
"Honorio Miran ..

da" de Gaspar

Escritório em: BLUMENAU - Rua Bom Retiro (Edificio Holzwarth) - Tel. 1092

Terminou o prazQ
'Rio, 22 - Terminou o

prazo da aprezentação de
cadeiras de reservista� pa-

Realisou-se no dia 17, ra os profissionais.�Sabe-se
proximo passado, uma fes- que os jogadores: Jeronimo,
ta em beneficio das asso- Sabiá, Gabardo,Celeste, Ro
ciações escólares do grupo meu,Oradin, Gé}tinho,lngles,

- Escolar «Prof. Honorio Mi- Charuto. Sapolio, BClrbosa,
randa», de Gaspar. A, im- Oodoi, Brito e Rato não

portancia arrecadada foi de apresentaram suas carteiras
Cr$. 840,00, sendo a des- de reservistas. Os mesmos

pesa de Cr.$, 300,00, fican- jogadores paulistas não po
do um saldo de Cr.$ 530,00, derão jogar sem a quitação
que reverterà em beneficio com o serviço militar.
das referidas ass0ciações.
A diretora do estabeleci

mento acima citado, srta.
Iris FadeI, agradece por
nosso intermedio ,a todas
as pessoas que cooperaram
para o brilhantismo do fes
tival.

Céa nC' Fluminense

HONORATO TOMELIN
Diretor· proprietario

Rio, 23 - O Fluminen
se enviou otima

.

proposta,
ao técnico uruguaio Céa
para ingressar no tricolor
carioca.

1!!!!!!!!!1!!!'

EXIJAM O SABÃO
--

I
Virgem lidade

st>-ßÃ� ylRCt"'t
.

'
..

ESPECIALIDADE

Esp
•

eCla
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECfA A SUA ROUPA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


