
LONDRS, 4 (N) ".- O secretario das R�lações ExteriQres da
sir Antony Eden, reiterou, hofe, ·na CalDara

Grã

dos COlDuns que os

exigelD a rendição In-
condicional da Italia.
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MOACVR DE AZAMBUJA

A PIGUEIRA Mi
O nazismo depredador, para justificar as

rapinagens com que empobrece es países
europeus dominados, e as violencias com que
brutaliza as suas populações, emprega duas
palavras, ôcas e sonóras: nova ordem.

O radio de Berlim, nos dias idos e vi
vides das vitórias alemãs, não se fartava de
fazer délas o móte preferido para as catilinã
rias ás pluto-democracias judaicas.

A nova órdem era um módo novo de
vida e de trabalho, que o hitlerismo iria le.
var como bandeira de paz e de progresso,
ás nações retardatárias do ocidente;

Sah a suprema supervisão de deus Hi
tier, e abençoado por São Himl��, São Goe
ring e São Goebels, o mundo ma gosar as

delicias de um novo paraizo.
As experiencias da nova ordem tinham

sido feitas no corpo e na alma da pobre
Alemanha, que serviu de cobaia para os

mais engenhosos processos politicos, para os

mais drásticos sistemas económicos, para os

mais cruéis reajustamentos sociais.
No Jaboratório. os ensaios foram anima-ldores. E os alquimistas do na-zismo julgaram

ter descoberto a pédra filosofal para o mun

do avariado.
Mas já Cristo dizia que a arvore se co

nhece pelos frutos, O fruto melhor da ar

vo-re politica é a liberdade. O Creadol con
. cedeu, a aos homens pata que, por meio déla,
conhecessem o bem e o mal,

.

e tivessem o

merecimento na boa escolha.
O nazismo, suprimindo a liberdade,' ofe

rece o fruto pôdre da submissão total, da sub
serviencia, do rebaixamento moral. E' a fi

gueira má,
.

que deve ser e será cortada.

Sangra a fera' nazista
. Washington _ (Inter- apenas cinco dias de o

americana) _ Os norte, peraçõeB constitue um

americanos acompanham rendimento jamais nican
com inexcedivel interes- çado atê agora e que
se o desenvolvimento do fala melhor que quafsque:
novo a.taque alemäo na palavra8 de pericia (108

RUB8sia. Reconhecendo a soldados sovieticos. Nos

envergadura das inves- ares, a liviaçäo rUBRa .se
tidas nazistas contra 8S apresenta pela primeIra
p08içõe� sovieticas na vez desdo o inicio das
linha OreI Kursk Bielgo- hostilidades. e_m igualda
rod afirmam 08 comen' de de condlçoes com a

taristas que 8 nova ofen. torça aérea alemã. llõIto

siva veio evidenciar quäo explica, em palte, a r�
forte é ainda o Reich do zSio dcs ataques germa
ponto de v:sta militar e nicop, embora desfecha
como serà necessârio dos com imensos recur

lutar tenazmente até le- enp, näo terem alcança
va-lo á derrota. do os resultados espera-
A capacidade de ata- dos, pois Bem o apoio

que revelada· pela IDa, I é;eo os tanques _perdem
quina de guerra germâ· muito d(l .seu poder de-

'C8 mesmo de pois dos penetraçäo. Os russos

�;eo{endos ataques aéreo reconheceram lealme�te
oS sofridos, é interpreta· que o materjal bellco

da petos observadores norte-8m�ricano e inglês
militares como uma no· o� estâ{"\aJudando multis

va demostração da. acer· Slmo. - grosso das ar

tadada politica anglo a mas, porê�. ê de !abri

mêrlcana de invasäo da ca91l0 80vl.�tica mas. é
Europa. por mais pode eVIdente que o material
rosas que sejam os ata' aliado estâ d�.sempenha
ues aéreos, afirmam e- do papel funoamental .!Jo

�8 é evidente que' 80- processe da luta � aJu

mente o desembarque dando a sangrar Implll
no continente importará cavelmente a fera Ilazis

na abertura da segunda até levs-Ia á rendiçäo
frente que há de obrigar incondicional. .

08 alemlles a dividir su·

as forças e enfraquecer I i iseus efetivos Ull Russla. Os a em es n o

A maior parcela dos têm tempo de en
comentarios é reservada, terrar OS leus
no e:ltanto, â resistencia mortos
soviettoa que se revelou
novamente excepcional. Londres, 4 (N) As lu
superao.do. mesmo as tas na frente da Sicilia
mais otImIstas espectati, .

d
vas pols- só assim se ex- foram tão �nc�rmça:Js
plicam a8 tremendas per que pela primeira vez

daelnfligidas aos tanques os alemães deixaram os

nazistas, - inclusive aos seus mortos nos campos
famosos «Tigre .. e «Mark de 'batalha em virtude
(;11 poderosamente blinda·

'ddo'�>Cer�ll' de Aols mil da. rapl ez com que se

tanqpes .destruidos em retiram
,i"',:,,:;,',':.', ",'.

---------- .

de
Procuram emba ..

raçar a retirada
dos italianos

Reconquistaraan Orei
os soviéticos

Londres, 4 (N) - No·
ticias procedentes de'
Stambul, anunciam que
os alemães estão procu
rando criar embaraços
nos embarques das tro
pas italianas que retiram
se da Sicília'para o con

tinente, apoderando - se
----------- das embarcações a isso

destinadas.

Londres, 4 (N)-As Londres 4 (N)-Com
�ropa� ru�s�s acabam de a queda de Orei, recor
invadir a CIdade de O· da-se que essa cidade
rei, depois das mais vio- achava ·se em, poder dos
lentas lutas travadas com alemães desde Ig41, ten
o� alemães nos últimos do sido pelos mesmos

dias, Isto � o que .anun - granderneute ,fortificada.
era em carater ·extraor-
dinario o alto comando
sovietico,
Ll ndres, 4 (N)· O Adiada a data em que cessará

corredor por onde as a circulação de motocicletas
tropas alemãs estão se particulares
retirando da zona � de
Orei é de cerca de 23
quilómetros de largura.
Os nazistas estão fugindo
sob a pressão das forças
comandadas pelo galo
Timoshenko e de inten
so bombardeio efetua
do pela aviação russa

Proibidos de ouvi
rem noticias ea

.diofonicas
Rio, 4 (AN) O Conselho

Nacional do Petróleo re

solveu em sessão ontem
realisada, adiar para o pró- Berna.4 (N) - Um dosxlmo dia primeiro de se-

tembro, a data em que de- ultimos atos do marechal
verá entrar em vigor, em Badoglio é O que proi·
todo território nacional, a be, sob severas penas,
proibição da circulação de

que os italianos ouçammoticicletas particulares. as irradiações dos Esta-
------------------ dos Unides e' da Orã

Bretanhaborracha do Bra.
as necessidades
da lu�rra

A
sil e Industria

Mexico
no

A intensa esc asses de
borracha aos Es t 8 d o s
Unidos onde segundo os

cálculos, serão ne cessa
rias este ano mala de
800,'1< [toueladasjcrlcu ex
traordínarío tnterresae so
hre a ponten cíalídade das
fontes de provísäo exts
tentes nos países tropíoa
es da America Parece ser

geral a crença de que
será relativamente pe
que-na a quantidade adi
cional de borracha sll
vestre de que pr ssa dis
por em dado momento.
Porem, em troca, acre-
dita - s e que den
lro de alguns 8n<'8, pos
sa ser desenvolvidas ai,
gumss regiões produto
ras. Nas sêlvas brasilei
ras De encontra a meior
concentração de ar.vores
prOl tas para a, iccisäo e

nelas já se está trabulban.
do ágora, de acordo com

plsno que tem por obj,,
livo intensIfioar a prodU·
ção e no qual colaboram
o Busil e OB Estados U
nIdos, aflm de fazer ren'
tre as necessidades do
movimento e dispõr o

conveniente para a con'

tlnuaçäo do desenvolvi·
mento comercial depois
da guerra.'

«A borracha é a mais
importante d8S matarias
prims8 necessarlas ur

genteménte e que o Bra
sil pode fornecer. Segun
do um convenio cele
brado com' os Estados
Unidos, toda a produçäo
brasileira, uma vez sa
tisfatorias as necesslda
des n8cio08is. serâ pos
t 1 pasta à disposiçäo des

MEDICO
Cirurgia, Partos, Molestias de Senhoras
Crianças. Doenças Internas e Tropicaes

Doenças da Pele

ELETRICIDADE MEDICA:

e

Rio, 4 (<\N)"';' Sob �

presidencia do sr.' dr.
Getulio Vargas, realhou<
se na Escola do Estado
Maior do Exercito a ce·

ci!D0nia da entrega
.

elos
diplomas á turma que
concluiu o curso este
ano, composta de sessen.
ta oficiais, entre os quais
o major Boliviano Res.
trepo Suarez.

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

RAIOS ULTRA .VIOLETAS 'E INFRA
VERMELHOS· RAIOS X

Diretor Medico do HOSPITAL 'SÃO JOSÉ.
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER

.

HORA

Bretanha�
aliados

--�------------------------------�

"A N A ç A O"
Acaba de ingressar para o corpo redatorial

«A NAÇAO», de propriedade do diretor des
ta folha e que se edita
na visinha cidade de Blu
menau, os srs, Cap. Dr.
Moacyr de Azambuja e

Humberto Mazzolli, o

primeiro como Redator
chefe e o segundo co
rno Redator-secretario

Sendo ambos pós
suidores de vastos dotes
inteletuais e profundos
conhecedores do [orna
lisrno; onde militam a
muitos anos, muito lu
crarà cA NAÇÃÓ" com
essas brilhante aquisição ,

motivo porque sincera
Gap. Dr. Moacir de Azambuja mente nos regosijarnos,
I

o rio It�t�í.-Assú .ee
cebe suas prianeiras
vitiß1as de 1943

Mexico '_ (Inter-ame
te pais duraote _o ,prazo rica) _ A guerra trouxe
de cinco anos. E a este grande Impulso â produ
proprio pais-vendará a- ção Industrlal mexicana

quele certa parte dos ar qUA em tempo normals
tefatos de borracha. que corresponde a maís de
fabricar, restrlnglndos-se 50./' da produção total
a tabrlgação aos que não .depoís. E%�·c.ü*lme[lte as

sfjam essenciais -para a atividades míneraís dire

guerra, Quando � quantí- tamente ligadas ao es

nade relativamente pe forço bellcos das Naçõea
quena deborracha natu- Unidas Ioram tsvoreet
ral que 8S Nações Uni- das pela conjuntura. Di
das receberão as fontes versas e importantes in

dísponlvels, espera - se versões toram efetuadas
que ú maior parte proce recentemente na Indus
da do Brasil Em seu pe- tria mexicana, sem con

riodo de maior atividade tar os cem milhões de
ha cerca de trinta anos, dotares dsettnados pelos
a Iudustrla da borracha Eetados Unidos ao fo
do Brasil produzia apro mento da produçäo beli
ximadamante. 40.000 to ca.

neladas anuais, ou sflja, No anu ps'ssado fOfam
60 I' P(JUCCi mais o me- insttllados DI) Mexico e

nOB,:da produção mundial começaram a funcioDl� r

daquele tempo: 124 novas empresas mi
cESlâ em vias de des( n- oeira8 privadás para 8

volvimento a organiza- produçäo de mercurio,
çäo por elementos de tra zinco,estanho. munganês,
balho para 8 exploraçäo -tCthUmbo, tungstenio e an

da borracha do Brasil, monio. Doze milhões
contribuindo os Estados dt.e dola!es (oram inver'
Unidos com parte· da df- bidOS nas minas de co

reçäo de milhares de res de Sonora e seis
trabalhadores que tem milhões em fábricas de.
de ser alojado�; réquer aço, na sua maioria si 'QUARTEL OENE o h�roico militar -referin
graüde variedade de ins tuadas na zonas de Mo�-' RAL DO NORTE DA do-se ilha diz que ca
talações e obras para a clcva e Coabuila,. CUJa AfRICA, 4 (N) -. Na epopéa de Malta simbo-proteçäo da saude dos capacidade <1e rendlmen . ,

t 'd' -

r .
.

mesmos,cootruçäo de es- to é de 125.000 toneladas pmn�I��e apa a Inva�ao Isa o herOIsmo das na-
tradas por entre a8 seI anuais. Ao meEmo temf)o, da Slclha, o gal Else- ções unidas na presente
v.as, concentra çäo dos li cinco e meio milbões de nhower teve o seu quar· guerra»
parelbos necessarios pa- dolare� foram invertidos tel general instalado na
ra o transporte por mar e� S�IS nov�8 corpora.· ilha oe Malta onde "l'e-' ------:-----------
t t All çoes mdustrI8is pa!"a a .• ......

e erra e c. rma se
produçäo de fibrlls arti ��u. 4 dlas_ antes de ser Os russos estão a 10

que já estilo tra'balbando
fieiais. vidro, porce'luna Inlelada a .Invasão. Nu- quilometros de Orei

na extraçQo da borracha ..

cerca de 40.000 trabalha- produtos químicos' e fil- ma recente mensagem,
dores e que até o' fim mes c.toematograricos.
(leste ano, esse numero Tambem durante o ßno

será aumentá.do de 50'/ passado fOfam creedsf!
(A. N.) dtO! novas emprezas in

ustrfaÍs com um capiliiiiiiiiiiiiííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiii tal total de onze mflhões

n r'l Al'varo . Bat'al�a
de dolares.

11 A entrega de diplomas

Como já vem acontecen
do hà anos, tambem nes

te, as aguas traiçoeiras do
rio Itajai-Assú reclamaram
suas vitimas. '

Com a enchente recente,
treis pessoas

.

perderam sua

vida" sendo arrastados pe
las tguas barrentas do rio,
que saira do, seu leito, pa
ra por em pânico a popu
lação do Vale do Itajai!
Em Ascura, pai e filho

foram tragados pela massa

líquida, ao itentarem ma

nobrar a balsa que atraves
sava o rio deste municipio.
frata-se do sr Max Kru
ba, contratante da balsa
daquela localidade e do
seu filho José Kruba. Am
bos tentavam deslocar o

cabo da balsa, devido ás
aguas que subiam assusta
doramente. quando a bate
ra em que se achavam vi
rou. O primeiro. deixa
viuva, de diversos filhos
orfãos; e o segundo, com
22 anos de idade, era noivo,
tencionando casar,se ainda
este mês ...

.A terceira vítima-ao que
fomos informados foi urna
menor de 12 ano.

Oste desastre faltam
nos Olinda pormenores.
Nenhuma das treis viti

mas foi encontrada até o

momento em que redigimos
esta nota.

Tristes, pois, estes acon

tecimentos, que acompan
haram a recente cheia. Bas
ta agora saber, se o Itajai
Assú há de se contentar
com estas treis vittmas.

A Suecia acaba de proi
bir a passagem, pelo
seu territorio, das tro-

.

pas alemãs

Londres, 2 (N) - A Sue- -

cia acaba de tomar uma im'
'

portante decisão contra os
interesses alemães. Trata
se da·proibição da pas!a·
gem, pelo seu territorio,
das tropas nazistas, que
ate agora era feila livremen.
te.

Fortaleza, 2 (AN) Dom ,

Jaimc Camara, novo Arce
-

bispo _.do Rio de Janeiro Os bilbetes pre
seguiu sobado para ocon- miadosnoSwesp."v��t� Olho Dag�a, no Mu- take de dominO'oDlClplO de Batmté, onde • .,

falá um retiro de treis dias. Rio, 2 (AN) - No tres
Vo.ltando a Fortaleza, se- bilhes p r em ja dos n()
g.utrá para Mos.sor6, Nest� Sweespstake realisado onCidade �om Jaime passara tem em disputa do grandealguns dias, voltando a es· premio Brasil e corresponata .capital, don�e afj!1�1 se- dentes aos cavalos Alba.gUlrá para o RIO vla]3ndo troz, Alibi e Lunar são
em aviação. 17.774, 22.588 e 31.308:

Até agora não se conhece
os. nomes das pessoas que
receberam um milhão, cem
mil e cincoénta mil crulef•. ·�, J

ras, corr�spondenl�%' ª. �,�3'"
ses premlOs-.'

.... .... .y ."."

Dom Jaime Cama. no
vo Arcebispo do Rio
de Janeiro seguiu para
o Convento Olho Da�
gua, onde farà um
retiro de trels dias

BEBAM:

Londres, 2 (N) - O�
russos continuam na sua
fulminante ofensiva contra
Orei, achan..:lo-se as suas
tropas, presentemflnte, á
to quilometras daquela ci
dade, sendo ocupadas nes
tes ultimos dias cerca de
90 localidades.

A :epopéa de Malta
siDlbolisa o heroislDO
das nações unidas

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

Faranacia Nova
de ROBERTO M. HORST

� que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

seus artigos á preços vantajosos.
Rua Marechal Deouoro, 30 Jaraguá

�rooIllrooJjJmlil1Il1rooEmCmmrooIi1r1JljJmrooIl1U�

I Roosrto Grandoerg I
I Lenha picada I

(de coivars) la. qualidade, melro cubico ou � II carrada Cr. $ 12,00 �
I Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �
� Pedidos á �
I Roberto Grandberg �
� l'l'l'l(fl'l'l&'Etmn('lllJJon(OOllJmUlmm�

Dr. Walter Stueber
Cirurgião - Dentista'

(Pela Uaiversidade de Minas Gerais) _

Comunica ao distinto publico de jaraguã que depois de lon

go curso de especialisação em Belo Horizonte e outros em São

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

pondo de sua habilidade especialmente - no tratamento dos

canaís focos e quistos SEM OPERAÇAO E SEM ELETRICI

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

nual a rigor, técnica americana._
REIMPLANTAÇAO DENTARIA

• Edifício "Sul AMERICA" 4 andar - sala 402

'Ma�eira em lõros
C:ompramos de diversas qualidades

Tr-otor- com a

. SOC. IGUASSU' LTOA
RIB. MOLHA JARAGUÀ

BANCO INDUSTBIA E COMEBCIO
DE· SANTA CATABINA S. A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : JARllGUA'
lIua Cei. Emilio JOIirdan,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCo

MATRIZ: ITAJAI
Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jaraguá. Caçadõr, Creciuma, La

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

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : lndaial Hamonia, Sãe

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

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

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

portação e outras operações de credito; passes para

as principais praças do paiz, mcdiante taxas modicas.

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

para quaisquer importancias zst«
Com aviso prévio (retiradas diar ias até 1.0CO,CO) 30/
De"Sositos Populares Limitados (até 10 milcru-

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

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

4 %

5 ot«
6 %

Os juros são pegos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias. no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA
HO R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e dás 14 ás 15

Sabados : Das 9 ás 11,00

Adolf Hermano Schultze
FABRICA DE MOVEIS

EM. OERÀL

. ,

É UMA DOENÇA "ftAV{S8IMA
MUITO PERIGlOSA "ARA A FA

MiJ,.IA E ..AftA A ftACA, COMO

UM 110M AUXIJ,.IAft NO TRATA

MENTO DtSSE GlftANDE I"LAGELO

US. O

Máquinas operatrizes

Máquinas de escrever e calcular

Motores elétricos e conjuntos para luz

Material elétrico para instalações

•

Ernesto Lessmann

.

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, Manom'etros eGachetas

Ma terial de transmissão

Aparelbos de sóldà á acetileno e á eletricidade

Material de soldagem

Ferramentas ..:.. Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE s. A.

fERRARIA'

Fabricação de Ferramentas
'Agricolas

Sega,s rotativas para arados.1
I

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

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá
.

FEBRES

COMERCIO E INDUSTRIA

(Sezões, Malárias, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com
.

"Capsulas Antisezonicas

Minancora"

Em todas as boas farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA

Joinvile - S. Catarina "

IPeitoral de Angi...

�t�MENTa· Nã�:'�:I��:�S�""dO
�DlE IRaS medicaménto mais eficaz centra

lt... tosses, resfriados, intluenzas,
coqueluche, bronchites, etc., do

"" que o PEITORAL DE ANGICO
{-!1 r-. PELOTENSE. verdadeiro espe-
\ ...... " li� cifico centra a tuberculose no

. '""7�' primeiro g.au. E' o melhor pei-
o'A

�
toral do mundo. Fabrica-se no

Rio Grande do Sul. Vende-se

It"='-���--:::_�e:- em todas as formacias, droga-
-.:

.

.

na e casas de comercio na carn-

': panha. .

'll i Pedir sempre o verdadeiro
. PEITORAL DE ANGWO PE

LOTENSE, Os vidres são gran
des, o preço é barato e o re

medio não fermenta e não es

fraga, não tem resguardo, nem

dieta, E' um xarope quasi preto.
E' muito denso. Rejeitar os xa

ropes claros como destituídos-
de angico e de seu efeito.
A' venda em todas as boas

farmacias e drogarias.
Confirmo es e atestado Dr. E.

• L. Ferreira de Araujo (Firma re

conhccida.]
Licença N. 511 de 26 de Mar·

ço de H06. .

Denosito geral: Leboratório

.
Peito�al de Angico Pelotense

Pelotas - Rio G. do Sill'
Vende-se 'em toda a parte

Matriz: fLORIANOPOLIS - Piliaes : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU,

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

25

50 'I' .

A S I F'I L 1,:5

n IfJlllltl:nIijl)ll:1!1
A SiFILI. •• A..ftESENTA BO.

INÚMEftAS I'OftMAS. TAIB COMO:

REUMATISMe

ESCft6FULA8

ES..INHA.

F{STULA.

OLCIE"A.

ECZEMAS

FI!"IDA.

DAftT"O.

MANCHA.
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Mal. Deodoro, 84
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LOTHAR SONNENHOHL' Telefone numero 6

FazendasBicicletas
Pene.... amaras.Peças. aees-
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Escrltorio : Av. Getulio Vargas, 16Q - Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814
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I João ProsdoclDo (1 Filhos ", ", Joinville I_RUA 9 DE MARÇO. 126 -:- CAIXA POSTAL, 82

II par��tfov!!. C!'inh� !:lliosl.uO�iclf!s eu:�ra: l-
I

GASOGENIO de alta amperagem e qualidade pelos melhores preços.
I Peçam demonstrações á firma:· IJoão ProsdoclDO � Fil hos ", ", )oinville
�_�Bf»»»�))»»»_D)O««�«<<<C«<f««�••�<«<««<«(C((�

.. o �wB�stak8 na Vitória
'0 maior Concurso do Rádio Brasileiro
Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quem
acertar o mês e o ano do fim das hostilidades

.'"

Sintonizem seus aparelhos para a RADIO NAOIONAL do Rio de Janeiro, .

TODAS AS SEGUNDASFf.IRAS, ás 19,10 horas em ponto e ouçam o fã
moso Programa dos cTrigêm eos Vocalis tas>, afim de se habilitarem ào
PREMIO UN!CO de 10.000 Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE

DI,STRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.

B h•

r I,C oE r n su

'.,

-"oJa de Fazendas, Armarinho�, Brinquedo$
Roupas feitas

GRANDE VARIEDADE EM CAMISAS, GRAVATAS, GRAVATAS EM

J0GO, CII'lTOS E SUSPENSORIOS, MEIAS P. HOMENS E SENHORAS
Riscados grosso, VoaI, Brins, Peluda, Atoalhados, mil e outros artigos.

Blusas de gabardine e outras, Capas de gabardine e de borracha etc.
.

Grande variedade em perfumes.

Os melhores artigos, pelos menores

preços da ·cidade

J�raguá, Rua cel. Emilio Jourdan n. 62.

"C�LC�DOL
-

,

(j\J USTRIA DE CP.LCA": OS

. I

GOSCH IRMAOS S. A.

'.1Jl\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\Tl\RINL\

Ginásio Parthenon
(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 Comerei., do Paraná

(ESCOLA REMINGTON)
fiscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au
xiliar de comércio. In!emato e Externato.

Aulas de da tilografia

DESPERTE 11 BILIS
DO SEU FIGADO

POlDada Minancora
E' a pomada ide a

CUrtA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de Dê-lhos des

de pequenos,
para que os

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

animais.

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmãcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA· úlce
ras que nem 0'914
consegu-iu curar.

Dna. Carolina Palhares, de [oinvill», curou com

UMA S6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! I I
Adotada em muitos hospitaes, casas de saude e

clinicas particulares.
.

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada I
Minancora'" nunca existiu a não ser em suas

Ilatinhas originais com o emblema simbólico acima.
Recusem imitações l Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREft:\ BEM AO COMPRAR! IE' um produto dos Laboratorios «MINANCORAlil

de JOINVILLE

e a

Sobremesa deliciosa
Rica de Vitaminas

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 estiJmago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo ó
amargo e a vida é um martírio.
Urna simples evacuação não toca

rá a causa.Neste caso,asPllulasCartel'
são extraordinariamente eficazes.Fa-

mp• sortiment& de artiO'os bons zem correr esse litro de bilis e você
O • ., sente-se disposto para tudo. São sua-

b t
ves e, contudo, especialmente indi-

a preços ara os cadas para fazer a-bilis correr livre-

----.....--.1I1S I
mente. Peça as Pí!uIasCarter. Não

�LII� aceite outro produto.preço:cr.$3.00

Calçados para homens

O Prefeito Municipal de jeraguä

I
RESOLVE:

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes TORNAR SEM EFEITO - O decreto de IS
- CLINICA ESPECIALISADA de junho do corrente aDO, que transferiu José Pe-
DR. SADALLA AMIN· I relra, ocupante do cargo de proíessor, padrão eB:..

. .
. . . do Quadro Un!so do Munlcipio. �a escola Prtnce.

« Ausente temporariarnente - a I?ar!lr de Agosto, detinitiva- I b I d P d d'A 1 Alto para a esco
mente em [oinville,» _

za Zl:l e., e e ra moar, M

-------- - Ia cOa. Darcy Vargas», de Grota Funda.
NOMEAR - De acôrdo com o art, 15, item

IV, do decreto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942;
MARILIA CUNHA.,· complementaeísta, para

exercer. Interinamente, o cargo de proteasors, pa
drão cE- de Quairo único do M:lDicipio, na esco-

Lombrigueira Minancora Ia cDa. Darcy vargas- �o����ÓÜ��SaE
Ass.) LEONIDAS C. HERBSTER

Portaria de 16 de julho de 1941
Ö Prefeito Municipal de Jarsguá,

RESOLVE:
OONSIDERAR _' complementllrista ctitulada»�

IRENE PEDRI, que exerce ß funçäo de professora
na escola isolada c19 DE ABRIL", de Jaraguá-es'
qUE'lrdo, tendo em vbta o registe. de seu diploma
no Departamento de Educação, ficando. por con

seguinte, classificada na let·ra «(>" do Qudro úllf·
co do Municipio. �

.

Comunique-se.
Ass) LaONIDAS C HERBSTER

Grande -Cruzeiro
Dr. Waldemiro Mazureehen
.--- -

rCASA DE SAÚDE
Rua Mal. floriano n. 152 - JARAGUÁ

IClínica geral medico - cirurgica de adultos e creanças -

Partos - Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas - In
dutotermia - Bi.sturi eletrico -' Eledro-cauterização -

Raios Infra-vermelhos e azuis
-

Prefeitura Municipal �B Jaragllá
-

J;»ecreto",lei ß. 110
Abre créditos suplementares, e especial

.

O Prefeito MuniCipal de Jaragua, na coator
midade do disposto no art. 3. do decreto.Ieí D.
5.5t 1 do 21 de maio de 1943,

DECRETA:
Art. 1. - Ficam abertos. por conta do saldo

do exercicio anterior, os seguintes créditos, no
valer global de vinte e um mil seiscentos e oiten
ta e dois cruzeiros, (Cr $ 21.682,00):

ESPECIAL cfu Cr.$ 282,00 para resgate da
dívida passíva do Municipio;

SUPLEMENTAR de Cr.$ 21.400,00. para refor
ço, pela forma abaixo, das seguintes dotações do
orçamento vigente:

8. t 1.1 - -Operartos des serviços de ruas
praças e [ardins> '" Cr.$ 20.000,Q(}

, 9.94.9 - «Aquisição de placas»« 1.000,00-
3 84.6 - «Bolsa eacolar- «400,00

C 1.$ 21.400,O()
Art. 2. - Este decreto-lei entrará em vigor

ne- data de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 12 de
julho de 1943.

-

ass.) LEONIDAS C. HERBSTER.
Renato Sans
Alfredo Moser

AO
DARIO PRATA

Decreto.,lei n, III
Abre créditos suplementar e especial.

O Prefeito Municipal de jaraguà, na contor..
midade do disposto no art. 3. do decreto-lei D.

5511 de 21 de maio de 1943.
DECRETA:

Art. 1. -- Ficam abertos, por conta do saldo
do exercício anterior, 08 seguintes créditos, no

valor global de sete mil e oitocentos cruzeíros,
(Cr.$ 7.800,OO).

.

ESPECIAL de Cr.$ 6.603,00 destinado às sequíntes
aplicações:

I
•

a) - Kuxilio ao hospítal eSão José. para.
aquisição dê um aparelho Raio-X Cr.$ 3.GOO,OI)

b) - Para pagamento ao Instt
tuto Brasileiro de Geografia e Estatis
tíca, írnnressão de trezentos (300)
mapas do Municipio Cr.$ 3,600,O()

SUPLEMENTAR psra reforço da
dotação 2.54.1, «Ser-viço de Inspeção
d.e veículos- Or.$ 1.200,00

Cr.$ 7.800,00-
Art. 2. - Este decreto-lei entrará em vigor

na da de sua publicação, revogadas as dísposlções
em contrário:

Prefeitura Municipal de Jaraguá, em 13 de
[ulho de 194-3.

8S@.) LEONIDAS C. HERBSTER
"4" Renato Ssns
Alfredo Moser

Decretos
de IS de julho de 1945

Partida de Pôrto Alegre em 14 de Setembro de 1943

3 dias em Montevideo
6 dias em Bueno Aires

Belíssimo programa de passêios e diversões
15 dias que lhe serão inolvidaveis

M Á X I M o C o N F O R T O!

PREÇO TUDO INCLUIDO e-s 2.300,00
Não é necessário PASSAPORTE

Facilidades de maior permanência nas capitais platinas
INFORMAÇOES -INSCRIÇOES - PROSPECTOS

EXPRINTER
Andradas, 1079 - Pôrto Alegre-Tel. 4325 e 7330

Endereço Telegr. «EXPRIN"fER»

Empreza oe Transportes
Frenzel S. A.
JARAGUÁ

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA OELAL
EXTRAORDINARIA

Pelo presente ficam convocados os senhores
Acionistas desta Empeza para comparecerem á
Assembléia Geral �xtraordjnaria, á realizar-se no

dia 7 de Agosto de 1943, ás 9 horas da ma"

nhã, .na residencia do acionista sr, Germano Enke,
rua Epitäcio Pessoa n. 242, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte •

ORDEM DO DIA:
I: Reforma des I .statutos
2' -Deliberação sobre pendencias anteriores
3· Assuntos de interesse social

Jaraguá, 20 de julho de 1 Ç43
Re inoldo Rau
pp. H. Schinzel

o ánjó protetor de seus .filhos
é a

Vermifugo suave e de pronto efeito.

Dispensai purgante e diêta!

Serve para qualquér idade, conforme o n

1, 2) 3 e 4.
.

Proteja a ssúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitss doenças e poupará
dinheiro em remedios.

Oompre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI
RA MINANCORA" para. seu filhinho.

E um produto dO'" LABORATORIOS M.
NANCORA" - JoinviJe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amanhã o gran.
de torneio da S.

D. America
'

foi admitido como empre

gado efetivo dá sociedade,
o sr. Rubens Costa, para
o cargo de zelador geral e

cobrador. A 1. do corrente: viu

Com a participação de 3) Designar para a Co- trascorrer sua data ua-

varies quadros, a S.O. A- missão do Torneio Comer telícía u distinto jovem
merica, desta cidade, fará cial, os srs. Guillrerme e bacharel Antonio Fer

realisar amanhã em sua Schwanke, Antonio Zirrrer- reíra.

praça' de desporlos, um
mann e Erico Sprung.

=-Tranecoereu também

G
·

h
-

t' \palavras
do sr.

grande torneio de futeból 4) Autorizar o seguinte a11C110' 'dOd",cS°rfgeennttel'S o nsrattaas-. amID o cer o Roy H'as'b, ad.'do
em disputa de três lindos, expediente: Encaminhe-se ..

troíêus. 'L A I'
.

N t C Florida Krieger, Wha do

\Contörrne está sendo am
a iga t ética or e

t
a-

sr. Arnoldo Krieger e Sanear; popular, educar .

•

tarinense, os documen os . ., norte amerlCanO

piamente anunciado, o fes- reíerentes à filiação. EUsabetb, filha do sr.
.- eis um trírnonio capaz

.

tival terá inicio as 9 horas, Preencha-se o questionà- Angelo Beneta. de garantir o êxito de um go S I do Bras.·1 Londres,4 (N) - Re,

prolongando se por todo '-Dl'a 2 testejou seu vertia operoso nesta êpoca no u

rio do Instituto Nacional 1

d f d t f gistraram-se, hoje, novos
dia. Haverá no local, um do Livro e encaminhe se natalício a srta. Clemen- e pro un as ' rans arma- t

completo serviço de bar e
ao mesmo os documentos ria da Costa, Illha do sr, çöes sociais. Habitação sa- PORTO ALEGRE, 4 ataques aéreos con ra

d;'
-

d It lia
restaurante, assim corpo reférentes à inscrição da Manuel f. da Costa, co- dia.pcvo higido, o combate (N) - O escritor norte div�rsa? cidadec do sul Ren Iça0 a a

uma suculenta churrascada, Biblíotéca.
' mercíante em Itapocual- ao cortiço, à cabeça de por- amerino, sr. Roy Nash, da It�lta, entr� as quaes Londres. � '(N) - A

tonibolas rifas e um tabla- uho, co, á favela e ao campo
que aqui fixará residen RegglO Calábria e Napo Russia acertou as eondições -

do de dansas.· -Na data. de 5 do cor- deixou de ser apenas exi R
.

C 1 bri f d t com que o

b
' cia como adido cultural les. Em egro a (l na u.n ame.n aes_

No torneio de futebol, rente natalioíou se o er. gência estetica ou ur arus- f
., aliados imperao para a ren-

inscreveram. se muitos con- Nada de paz de Hermille Ramos, zeloso tica. A engenharia sanitaria do Departamento de Es' foram de pre er:_ncla VI
dição da ltalia- Esta ínícr-

juntos de outras localida- tiel da Estrada de Ferro, veio coloca lo entre os im- fado Norte· americano, sada.s as ínstacões por- mação apesar de não ser

des, como o Don: Pedro compromisso nesta cidade. p�rativos da def�sa econo-
junto ás interventorias do tuaria � o parque de oficial. é de fonte merece-

e Bandeirantes de Hansa, -Tambem a 2 do cor- mica. Defesa social. Defesa .

O
.

S I P manobras dota de credito.

Vitoria de Blumenau, Im rente viu transcorrer seu do trabalhador - dir-se- RIO rande do u, a-

prensa de- joinville, sendo
. Nova Yul k - (Inter- natalleío o sr. Herrnlllo ia melhor O proletario é' raná e Santa Catarina, de

que de jaraguá, tomarão arner
í eaua) - O Conde Cardoso" representante, quem mais leva. Mais tarn- clarou: cA tradicional a-

parte as equipes do clube Storza recebeu recente neste municipio do Do- bem é beneficiada toda a

trr.iZlde entre os Estados Manl·festação de Proqresso
patrocinador da festa e o m��te uma �arta d� Co- míulo Dona Francisca. população. U id B·l'.

Combinado Olímpio [ara- mHe, dos Italíunos Livros -Ainda a 2, viu pas- Levado para habitações
OI os e o rast e a

guà, ainda desconhecido do do RIO de J�netros Da. sar mals um natalício a higienicas, familiarisando g�ra comentado por No 'tlesenvolvimento I
A procura de suas pls

nosso público, motivo por- qual esta enudade ma distinta srta. r;,lfl Sohn. se com hábitos dos coníor milhares de homens que acelerado das cidades tas pelos turfmen de to

que a sua presença está I oifestava. seu temor de filha do sr. Paulo Sohn. t?S indispensaveis à _saud,e, comem feijão com man- que crescem num ritmo dos os municípios do Es

sendo esperado com toda uma possível solução ,de _ Dia 4 transcorreu ltberto. da .exploraça.o .as dioca e ov JS com pre- segure e continuo, sob tado, que para jaraguä

anciedade. compromisso para o pro- o natalício da srta. Inge- vezes Ignobll de senhorios sunto Se o Brasil não
bases solldas, diversos aflue m CUlu"seus melb�.

blema italiano. S(tJfza b K t 11lh d sem escrupuloso o trabalha-' são os fatfH'flS que Bur res e mais lamosos an -

Pela, A. A. Brasil respondeu á cartö e dis- H�rn�iq�: U�ste/ o sr.
dor vai produzir mais e I

concedesse .as bases ae- gern como manifestação mais é, proya I el�qUente
tribuiu, ao mesmo tempo _ Tümbem a 2 trans- melhor. Paga pouco pela reas aos alIados, a cam- quasi que espontaneas e indlscutlve e que

Do D.P. da A A. Brasil, uma no a á,imprensa nOl- correuo natalício dá srta. moradia e sabe que esse I panha da ALic" f' do de progresso. afirmamo!?.

recebemos para divulgação o te.americana afirmando Iracerra MueIler, filha lar será seu. E està! igu�l II Mediterraneo. teria sido, Näo sómente o Burto Continuem p.o�s os seus

seguinte comunieado: quécrecebera ultimamen' J O mente cada vez mais diS industrial e comercial, fundadores edlTl�entes a

Da reunião-realisada na te- garautias formais dos dOA sr'd oão . tMUeller. tanciado das enfermidade� infinitamente mais difi, economico e financdro trabalhar, aperfeiçoando

noite de 2 do� fluente, a circulos ofieisis aliados
5 o correOt el·c?me. e da mend.icancia I

cil. O Brasil converter- reHétem i'ndice civmsa� e corrigind!> pequenos
morou seu na li lCIOa.. 'd t

-

t dentro

di:etoda ten:t I?or bem pu- de que näo haverá qnal- tira. d. Catarina Ersching, _

feltsmente, o RIO, como se a rapl �men.e numa dor, das cidades novas, senoes e eremos,
.

bltcar as seguintes resolu- quer cõmpromisso com f}SpOSIl do sr. José Ers: ,lnumeros. outro.s. gr��desi das primeIras CinCO po- mas sobretudo o que de em breve uma perfeIta

ções: ,"s nazistas ou fasci8tas." ching.
centros tndustnals Ja se I tendas do mundo» mondtra o seu desenvol- organisaçäo turtisUca.

1') O Departamento de Esta decIßração do che -Na data de hontem vai despedindo daquelas
•

vimento geral säo a1l manifestação eloquente

Futeból Qeverá escalar os

I'
te dos italianoslivres re- nataliciou-se e exma sra feias e nocivas roupagens organisações de caráter de prosperidade do nos-

elementos componentes do nova a profunda satisfll- d. Ana B. Herbster,· vir' para at�viar-se 'com vilas

ß � .�
· . s.0ciaJ, cultural e esporo se municipio.

Combinado Olimpico e res- çäa- provocada. há meses, tUD oa esposa do sr. Tte. proletanas: Marcam-se ou- I'an B O 0nSIVa tIVO..
.

.

TURFMAN

l;eti.vos r.es_ervas, �ondo-os I pelas francas e animado Leonidas C. Herbster, tros .camlnhos. para um
I. [} Estas ultImas, ao apa-

a dlsposlçao deVidamente ras palavras do Presiden operoso Prefeito Munici- povo lovern e ativo. eorque, recerem. revélam o va-

uniformizados, na séde so- te Roosevelt afirmando paI. no dizer _de u� esta.�is�a .

Londres, 2 (N). - An��- lor e a !orças das �em�lp. 10 -I
cial, ás 8,30 horas do dia que a «Italia será liber- -Transcorreu hontem das Naçoes UnIdas, la fI- c�a-·se ne� ta capital o 101.- Dentreas orgaDlsaçoes mI
8 do fluente.'

.
tada para ocupar uma o natalício do -

sr, Ber gura, no c�mpo da produ- CIO �e uma grande of.e��I' demon8trad�ras do pro-

2') Comunique se que pCbição respeitavel na nardo Cramer do comer ção, com clfra� semelhan- va ôhada em toda a SI'::llla, gresso da cId8de de Ja prisioneiros
familia das Dações euro- cio de JHans8' , fes às çl(! grande potencia a _Qual somwte terminará raguá, a Sl1ciedade Hipi- (N)
çéias.» Torna-Ele, 8ssim, Ainda n6 d�tll de hOll, embora aind� não seja uma quando não existir mais ca JaI:aguá, s� desta?a, Londres, 2

,

.

.

-

�ada vez mais evidente, tem viu transcorrer seu d.�las. Mas e certo qu: o

I �m soldado do eixo r:a por seu- perfeito fuüCIO- Coml.lnicam do Q. O.

que os aliados não con- na!'alicio o sr T Volrath ntmo atual das construçoes Ilha. namento, e por sua re- da Africa· do Norte que

fundem o povo italiano re�idente em' H·ansa. 'proletarias, n;ais depres�a con�ecida ulil:�ade,. com a terminação do

com o fascismo e que -Nil data de amanhã, no� .I�vara a consagr�çac R b
Uhl porque lll-Ce_ntiva prazo para a capitulação

por este motivo daräo verá transcorrer mais deftnItlva des�a conqUista, ece emos e a criaçäo e melhoria de
da Ihlia, foi inicigda

á HaUa um tratamento um natalicio o sr Pedro (A. N.) agrade.cemos sangue de E quinos e por-

digno e generoso uma Pedroni, compete�te ra-
.

q�e pro�óv·e o int�rca.m- uma grande ofel.siva eI?
vez quo o povo italiano dlo,iecnico, residente en I Anunciem: NESTA Recebemos da redação bIO .SOCI81

..e. espo.rtlvo toda a Sicilia, Nos ulh-

baja derrutado Mussolini tre nós
-

fOLHA. do' nosso confrade. «Barri- entre mUDlcIpI08, a �o mos avanços foram oCUM

e se ue asseclas.' ga-Verde» que se edita em ciedade Hipica .Jaraguâ. pldas 3 importantes 10-
Canoinhas, o :�eu numero cuja direção honesta e

calidades e aprisionados
especial, datado em' 10. de criteriosa sob todos os

Agosto de 1943. pontos de vista, é por cerca d� 10 mil solda-

d Edição bem feita onde a todos reconheciàa, vem dos e oficiais.

Companhia Catarinense e matéria avulta', e ela um se elevando cada vez
----

. Atacada a Rumania
atestado eloquente da efi malS no conceito dos

CIMENTO PORTLAND caz direção que o nosso Catarinenses Londres,2 (N) - A-

.

. colega AlbinO _ R Sudant viõcs de bombardeio ali-

r' •
�_

•

j d d It" t E t d '1 vem dando ao semanario O""upaça-o t d l' d do arien
em o.gamza\ao na CI a e e a]al., n�s _e s a o, qua é um legitimo orgulho"

a os palmo
•

que, repr-esenta uma exelente con�nb�lç�o de Va. I de todo o canoinhense. Argel; 2 (N) - As ft! Medio, atacaram pro-

Sa. para o progresso do parque mdustnal de Sta.! Com esta edição espe tropa:; canadenses avançam fu ndamente as jazid,s
Catarir.a, assim como ótima e segura colocação I

cial comtlmora o cBarriga com firmesa em toda a cos- petroliferas da �umania-
de seu capital. Verde» a pas�agem. de seu ta norte e o centro da . Si Nessa incursão foram

60. ano de eXlstencla. cilia, tendo ccupado aga- derrubados 51 aparelhos
\) Capital da Companhia Catarinense de Cimen-'I Ao «Barri?a Ver�e. �s ra a importánte rodovia

inimigos que tentaram

to Portland será de
nossos votos de p.ospen- que· vai de Nicosia a San
dade. Estefano. impedir o ataqlle.

ANIVERSARIaS

Eu, abatxo assinado, avíso a todas as pessoas
com debito e credores que tenham contas ou ou

tros assuntos com minha pessoa deverão procu
rar-me no praso legal de 30 dlrs. Depois deste

praso não me responsabillào ;:;or qualquer conta

que sejll apresentada em meu nome.

Hansa, 20 de Julho de 1943.
AUOUSTO ADRATT Jr.

Como os alemães tJ'atam os

prisioneiros na Russia

ESP,O

Moscou, 2 lN) - Uma ta capital, com a apreensão

das mais revoltantes medi- de um importante docurnen

das tomadas pelos nazistas to. Trata se de um oficio

contra os prisioneiros rus- dirigido em 20 de Setern

sos é agor a divulgada nes- bro de 1,942 pelo Oal. Muel-

ler ao chefe de policia da

Ucrania, no qual aquele
ordena que todos os pri
sioneiros russos sejam mar

cados, nas costas com um

ferro ern brasa na forma

de um triangu!o.

rNovos ataquBs

.

Adquir� Ações da

Na capital da Republi
ca, a delegação de
advogados chileno

Rio, 4 (AN) Procedentes
de Santiago, encontram se

nesta capital, varias figuras
de relevo nos meios juri
dicas chilenos, que vem

repre�entar seu:pais na pró'
xima segunda conferencia
Interamericana de advoga
dos. Excursão ao Rio

Constituido nova orga
nisação bancària

Rio, 4 (AN) Um grupo A EXPRINTER, agência
de financistas brasileiros mundial de viagens, jà es

acaba de constituir ne3 ta tá aceitat:ldo inscrições pa

capital a 'Crédito Financei, ra' uma gr.ande excursão ao

oro Industrial Sociedade Ano Rio da Prata, que deverá

nima». A nO\'Ta;ot�nisação sair de Põrto Alegre em

e talvez a primeira no ge- 14 de Setembro dêste ano.

nua., e destina se a ampli. r .

Foi organizado um bel.is
a finalidade bancaria; ofere slmo programa de passeIOs

cer do njVO organismo de e. diversõe�, tendo a est�-
crédito ás industrias. ,dia de 3 dIas em Montevi

Aeo e 6 dias' em Buenos
2ires. Quinze dias encan

Berlim não quer
delores que lhe serão inol

ta�v��:ço por pessõa (com
dividido em 30.000 ações de Cr.$l.ooo,oo cada, 1=���B���B��:tElO����27Zl���2'1Zl.�1que os seus sate ..

vido incluido) e de Cr$ e que serão integralizadas inkialmente em 20 I End. Tel. :.OROMAIA,

liees dos Balcans t.��o,<io, não sendo neces- (vinte por porcente) e o restante 9 critério da BORO�s�iUB:EIRO,
.

-

sano passaporte e havendo Diretoria, permeando um prazo de chamada de I A. B. C. 5.a Ed.
. �

se entendam com' facilidades de maior per- 30 a 45 dias, segundo as necessidades da Com-,?R. =

I- manência nas capitais pia, h' 2Zl

OS aliados tinas.
pan Ia I' � CAIXA POSTAL n. 34

� Rua Manoel L. de Andrade, 14
Prospectos sobre a ex A 'lista de subscritores de ações já se encontra I &to TELEfONE n. 155

Argel, 2 (NJ - O go: cursão, bem como informa- �

çôes e incrições com a EX em poder de nosso gerente, o qual está ,pronto 2Zl
�

vernO alemão não quer que
.

d 2Zl O 14 m·
�

a Turquia facilite aos pai- PRINTER, - Rua dos An- a dar quesquer esclareCimentos esejados. 7)2; �on e� ala
.

�

Z"fõ! seus satell'tes dos BaI. dradas. 1079 - Porto Ale-
2Zl.'

IU

gre. Banco Indilsl�ia e Gomérc.io 'de S. Catarina S. A. I �.��
.

caos que tenham entendi·
I ::

mentos com os aliados por A
A -

J
' d S I

REPRESENTAÇÕES
;ntermedio dos seus repre·

.

geo{�la aragua o u

�
DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS

sentantes junto ao governo Ru.a· Coronel Emilio jourdan n 117 7Zl E M B A R QUE S �
turco. Esta nota depreende- BEB A M: � �

se pela que Von' Papen EXPEDIENTE: 9,30 ás 11,30 - 14,00 às 15,00 B SÃO FRANCISCO DO SUL . Estado de Sta. Catar('na, Brasil I·
enviou ao govern.:> otoma- "A nta r c ti ca"

..--. �

no neS5e sentido. Sabados: 9.00 ás 11.00 .��7)2;�:m;����lCII�:5mSt'����7!!1'P���
ljM! -

da Prata

·Cr.$ 30.000.000,00

' ....

Virgem Especia_' idade
EXIJAM o SABÃO

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


