
Não :qu-er8__�Ravegar.
em Caixões de Defunto !

das 'Negras ocuparam os

estaleiro Boletins toram
espalhados pela irnporta n
tfl base alemã, com (,.;;

seguintes dizeres : "iA
guerra submarina tarn
bem foi perdida. Não de
vemos mais navegar den-

-

tro de caixões de defun-
tos ... AC3 bemos com a

guerra. Abaixo Hitler l' ,

(Do Dial io de Rotibas-Rio)

Estocolmo. - (R .) -
Violenta luta se travou
nos estaleiros de Kiel, en
tre marinheiros e ópera-

rios, ao que acaba de in
formar o "Ha nddelstid
ningen".
Forças de "S8" (Gun r-

Caixa Postal, 12 Dlretor.pl opnetanu: H O � o.ft A TOT O IVI &J. I N Edificio Proprio
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fI Palavra do Pre- möil umö oilotiö dö
·

-

. Hl10eiílCliO - Pr·ó·Pt�·
slde.n!e \7argas ol!nlorio do fllödo

JorßolislH Honorato
lomelio

Aniversaria-se na data
de 20 deste, o distinto
Jornalista Honorato To
melin, figura destacada
1I0S meios inteletuais e

Conforme noticiamos, te absoluto, as belas peças jOf'líalisticos, do Estado,
ve luzar na noite de sa - toc�das' pelo mencionado esforçado Diretor proprie-

O povo brasileiro aguarda sempre numa ex- bado pp, no salão de Clu conjunto, tomou par:te tarn tario desta folha e d' "A

pectativa de palpitante interêsse a palavra do Pr'.'· be Aimoré , � concerto vo bem .. no .magnifico: concêr- Nação;', quo se edita na

sidente Getulio Vargas, que se habituou a ouvir cal lT'�sic:-al em �eneficio da to da nOI,te de sábado, o I visinha cidade de Blume

nos momentos decisivos da vida nacional e nas co- Associaçâo Prö-Preventó SIU Adelino Ptezsatto que nau.
- ." ,

, ' f tei ,

'

-

d - rio '. ' c.o!}1 §,.l1a $P.reciavel voz

�e�fr���:: h��t6�;1à�'0; oq�1sc�Srs��is�l�i\�f�f"� " Â'grânãé' a'�StslenêfãQü'ê mais-alll((a {ricatrtõu o-:áu� -�-.,._,;,�._;.;�

7, de setembro correspondeu, mais uma vez, a essa afluiu ao locai da festa bem ditório que comparecera

expectativa e deu plena satisfação à opinião püblí- demonstrou o esforço da- ao Ayrnore
ca. Os conceitos nêle emitidos pelo chefe da nação, queles que se encarrega- ü snr. Frezzatto, com

as suas declarações sôbre os mais importantes ram da organisação do trêchos de "O Palhaço",
problemas du país, as diretrizes traçadas para o programa, da passagem dos com a 'Ave Maria", "Ama O armistício entre a

esforço de guerra do Brasil despertaram profundas] ingressos e mesas para a- poula", 'Princezita" e ou-

ressonâncias em todo os corações brasileiros e fo- quela magnifica noitada de tros, que interpretou com Italia e os aliados
I ram acolhidas num espirito de franca compreensão arte bem como assinalou, I muita felicidade, arrancou Árgel-U. _ Oficial-

e de decidida solidariedade. tambern, a. dlsposlção ex-: fartos e demorados aplau- ,

..

Os problemas que são realmente inadiáveis e plendidá des corações ja sos
' mente fOI divulgado

que_se re-�acionam com os interêsses im�diatos da raguaenses em prestigiar, I A diretoria da
. �ssocia- 'que o ga�. Caste�ano,

naçao estao sendo enfrentados e resolvidos sem I por to�as as formas, em
I ção Prö-Preventõrio, por do Exercito Italiano,

prejuiso da preferência que cumpre dar á prepa- preendlment�s 9ue. .comol nosso intermédio. rnanifes- foi quem assinou o

ração pera a guerra a, que nos arrastou a agressão os d� .Ass�claçao Pro-Pre- ta a expressão do seu me-I armistí iio em no

oixista. O govêrno eontinúa atento ás exigências ventono, visam amparar e Ihor agradecimento ao quin-] c. me

do bem estar' popular' e da ordem Interna. Como assistir todos os que, ne-] teto do snr, Fischer bem (J� marechal Bado

no discurso com que encerrou as festas ressaltou cessitando de algum leniti- como á colaboração vallo- gho. Como repres ..n

o Presidente Getulio Vargas, "combater' o encareci- vo para os seus males e sa prestada pelo snr. Frez- tante do galo Eisen

me�to da vida, melhorar a remuneração. do func!o-. sofrimentos, .n�o !eem .a zatto qu_e, é preciso notar hower firmou o refe

n�hs�o e �os trabal�)adores 1�0 com�rclO e na m- mesma copdição .fmancel- não vacl,lou em ret�rdar, rido documento o U'�l
dústr ia, retu ar o maior proveito possivel dos tcans- ra dos bem aquinhoados por mais alguns días, o

. r:-'

portes, evitar o açambarcamento e explorações dos pela íortuna. seu regréssso a Curitiba e Walter Debell Smith.

aproveitadores, essas e muitas tarefas constituem O programa anunciado I unicamente para . participar
programa de ação imediata e enérgica. E, sobretu- era dos mais interessantes do beneficio que- a Pró

do, produzir mais e mais nas fábricas e .na lavou- e dos que, para sua feliz Preventório organizara pa

ra, afim de 'termos quanto baste ao suprimento execução, requeria do quin- ra a agora já inesquecivel
crescente das necessidades de guerra. Tudo isso teto musical as maiores noite de arte de sàbado úl

vai sendo feito sem descont-inuar ou ret-arda-r os cautelas e a rnais absolu- timo.

graudes empreendimentos que nos permitirão dai ta precisão. O "Correio do Povo",
nova estrutura económica ao país, baseada. no alie, Efetivamente, tanto quan- agradecendo� a .gentileza do

no carvão e no petróleo". to foi dado ver e ouvir, ,convite que lhe foi dirigido
Ao lado da organisação militar do país, visan- não poderia ter s�dófíTIe- não póde deixar de, ao mes

do o aparelhamento das suas fôrças armadas, não !hor a in!erpretaç1q',f dflda mo temp'o felícitàr, na pes

apenas para segurar a defesa do território nacio- pelos musicas que' obde- sôa d .. - Exma. Snra o

nal rüas tambem para o cumprimf'nto dequaisquf r cem a orh..ntação do sr. Adelia
..Fischer, toda a di

compromissos que, tenhamos. com os nossos aliados, FlIlncisco Fischer. Todos, retoria da Associação Prb

outras tarefas, não menos relevantes e que se f>'fi sem excepção, demonstra- Preventódo pelo exito do

trozam no esforço de guerra são realisadas de aco" ram estar; altura dos di festival que, inegavelmente,
do eom o programa' organiSado pelo goví)rno e ficeis numeros musicaes constituiu umá explendida
cuja execução proporciona crescentes beneficios que se comprometeram exe- vitória,

.ao paIs, contribuindo para que se consolide o am- cutar� _
• �_-.,.._

'biente de -ordem, disciplina e- confiança -indispensá- Cómo si não bastasse, Al1unClem nesta Folha

\'el á mobilisftção das energias nacionais. por si só para um êxito O .11 �or�al

Da Imprensa Carioca:

QUEM' ASSINOU

Casamento
de um ilustre Iurnilista

Realísou-sa dia -5 do
presente mês a cerimonia
do enlace'matrimonial do
Prof. Enéas Camargo, re
dator-chefe do "norreio
de São Carlos" e um dos
mais ilustres jornaliMas
da nossa imprensa, Pelo
seu esprito cativante, pe-

'

la sua inteligencia, cultu
ra e demais predicados,
o Prof. Enéas Camargo
é rico, d. admiradores
que unanimemente lhe
formulam vOtOI sinceros
d•. felicidadei.
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'A -VOZ
.....

Santa Catárina

DO

•

ß ninguém causará sur- vaseilante, ás duvidas in

. presa, as declara- sidiosas, ás hipocrisias

ções do Ministro Gaspar cheias de reticencias. So

Dutra sobre a' participa- mos o povo que deu um

ção total
.

do Brasil na
Floriano, r e 8 p ondendo

guerra. Em todo o cur calmo e convicto, ás ma

so da nossa Historia, a nhosas perguntas de emis

alma do nosso povo se sarios extrangeiros: - A

revelou, integral na de- bala:-Somos os herdei

dicação e . absoluta nos ros espirituais dos herois
seus sentimentos. A gran de Guararapos. Os filhos

de luz tropical da nossa daquele Rosa da Fonse

paisagem não oferece a- ca, a «Loba» que ilumi

brigo propicio á' timídez nava a casa para come-
,

devia declarar guer ra á

Alemanha, cada brasilsi
ro válido passou á con

siderar-se um soldedoda
Democracia. Quando se

abriu o voluntariado no

Exercito e na Marinha, a
mocidade correu, disfar

çando soo a alegria de

quem realisa um sonho
longamente sonhado, a

consciencia grave e pe
rene do proprio dever.

/

Ofioialisa se, agora, nas

declarações do nosso Mi
nistro da Guerra, a par

ticipação das tropa sbra
sileiras na luta. Não é

uma resolução emanada
do Poder. E' um voto do

povo que' subiu até ao

Presidente Vargas e que
ele realisa abrindo a nos

sa Historia, mais uma pa
gina dp beleza, de força
e de gloria.

morar a morte dos filhos
tombados no Paraguai.
Somos generosos até á

loucura na nossa simpli
cidade. Leais até á mor-

te nas nossas afeiçõel e

nos nossos deveres. Por

isso, não admitimos 'as
vacilações dos fracos' e as

meias atitudes dos calcu

listas. Desde 22 de agos
to de 1942, quando o

nosso governo achou que

.
•..........••.....•..........•.......................•.........•....••.•......................................•...........

..................._ ,.

•• l!

11 Dp. Arminio TaV8peS i:!�.:=.. ;.' .._ JI

.

II

ii - Assistente do ·Professor David Sanson - .!:.;:.:.'li.? Especialista...em doenças dos olhos- ouvidos - nariz e gar-

':!::::::::._'::::::',.::'
ii ganta. Consultório modernamente instalado em earater
ii permanente na cidade de Blumenau.
i!

ii Bua 15 de Novembro, 1393 (defronte ao 'Botel Cruzeiro)
!! Operações nos Hospitais
::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:

"Correio do
•

HA ARGENTINA ONDA, DE fRIO

Agradecemos
Inumeros são os Jornais

que nos tem sido envia

dos, com especialidade, e

dições especiais em come

moração a data de nossa

Indepenuencla. I

<l. prov.eitamos para dei
xar aqui consignado os

nossos agradecimentos.

Povo"
EXPEDIENTE:

Anual
Semestral

Assinaturas
.

,

Cr. $ 20,00
Cr. $ 12,00

BUENOS AIRES,
no Rio a. do Sul

(R) - O governo ar- P A legre Urgente
.

bai
. Uma onda de frio est I a";

gentíno aIXOU um
travessando o Estado, bai

decreto criando a
,

. .
xando bastante a ternpe-

Ordem MIlItaI' Gene- ratura de um momento pa-
ral San Martin. I ra outro

'

DlRETÖR-PROPRIETARIO
Bonorato Tomehn

REDATOR
Mario Tavar� d� Cunha Melll �L;iL!!:!����[.;jjjI��O�[!�������

DR. LUIZ OE SOUZAGERENTE
Jairo Guimarlas Vaz

ADVOGADO
Administração e Gerencia:

Avenida Getulio Vargas, 350
.

ß�critorio: Av. Getulio Varga!:l, 160 T. I fone, 34

.Fone, 5 -Caixa Postal, '12 ·Jiesidellci;.. : Mal' Deodoro di! Fonseca, 1;14

iJ����L!��r..[.;jjjIC�,,��ti�!]�tJiJ

�on8tru�Õ�s·
-

,

Xa d rez
ladas de bom- (!)::::::::::::='-::::::::::::::::::::::::=::::::::s

bas sobre Ro�ert8 firßo��erD
Dentre os divertírnentos l d d

mais apreciados e entusi- e vasos e
astlcamente preconisades
pelos educadores, o. jogo
de -xadrez- e o que mais
Concorre para o desenvol- L d sInter Am-erl'on re

.

_.. -

Londres Inter-Ameri-
vimento do espirito, pois A nela se que oscana -- nu -

cana Imforrnações rece-

que aumenta e avigora a Estados Unidos constroem bidas em Estocolmo dizem
fac.. ldade do raclocínto. d d b I

�

couraça os e oiso para que morreram dez mil pes-
Impropriamente denoml- t abalançar as unidadesconr· soas em Berlim ficando fe-

nado jogo, é em cornpen desse tipo aos japone s�s ridas outras cmcoenta mil
sação, tido como o mais O AI k se ," o p imei, as a" r a r .: por ocasiãoo do recenteata-
nobre, pois que, raramen- o c çado de bolso nor

. te, e somente quando des-
r our� I

•

-

que noturno da R F con- LENH PARA F R

virtuado de sua finalidade
te-ameríoano e deslocaria tra a capital alemã Cerca ETC.A Rntregl! a d�m��'

precípua, entra nele dinhei-
27.100 toneladas, estando de mil aviões despejaram, eillo. PEDIDOS A
poderosamente armado e

I duas mil toneladas de bom- .

ro para ser disputado. p d nd 'd en I It R � t fi ��Ultimamente, entre nós,
O' e. Q es vo ver a a bas em uma só noite deí- O lIr O rto' eilvelocidade. xando sem teto meio rni- li U

tem tomado grande incre-
mentoa sua prática. gra- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� Ihão de pessõas. '8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:8
Ç?S ao Clube Aimoré, que
vai proporcionando dia a xadrlstas-, razão .pela qual,
dia em sua séde, relativo em breve, poderemos pen

conforto aos seus àSSO,
sar na realisação de um

ciados. torneio, enquadrados .os

E' deveras, animador o
atuais jogadores em tur

esperaculo que, díarlamen- mas, de acordo com as ap

te, pode se apreciar em
tidões i o tempo de apren

sua séde, onde os intime' dizagem de cada um

ros apreciadores do ..Xa Folgamos, em registrar
drez» se degladiam

-

em pe- esse fato, devido em gran

lejas reendidas cujos des- de parte. ao Clube Aimo

fechos, pela lealdade das ré, cujos intuitos altamen

disputas, enchem de ale te louvaveis, são os de

gria tanto a vencidos como elevar cada vez mais, o

a vencedores meio social e cultural de

Grande já é, em nossa Jaraguã.·
Cidade, o numero . de .en- I. PalllaDca

guerra Berlim Lenha
Picada

,

de eojvar� la' qualidade
METRO CUBICO ou

CARRADA 12 cruzeiros

HEMORROIDAS'
E'VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
AJ)ÓIIlongoB estudos foi delCObaIlo um remédio
d. oomponéntes veqetc:ds. que· permite fazer um
tmtamento oom 6tbnos re8UIlados das hemor
roidas e varlzes. HEMO - VIRTUS é o nome
di_ 'remédio que. para hemorroidas mtemas
e VABIZES. deve 1181 tomado· na dose de tr"
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
extemas. usa-se o H E M O
VIRTUS,pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atenção ó tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia. peça-o ao

DePQSitarlo:CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SET{-:QUATRO), S. Pauh

Declarações feitas na

Baía

0- GAL. RABELO
E A GUERRA

Baía, - (Meridional)
- "O povo brasileiro con

tinúa a ansia.r por parti
cipar da luta. Sua bravu-

Ira
não pode ser posta'

em dúvida e sua capaci
dade de assimilação dos
modernos métodos de >

guerra igualmente não
pode serduvidada. Falta
nos apenas úma identifi
cação perfeita de nossa

parte com as finalidades
da guerra -que as Nações
Unidas promovem contra

o despotismo nazista. Cha
mar reservlstas e reuni-
108 nos quarteis sem equi
pamento e sem material

para adestramento, sem

a instrução intensiva que
a guerra moderna requer,
para emprega-los no ser-c,

viço de faxina e de ca-

valariça, é positivamente
aniquilar o anime com

I bativo de noasos soldados
e oferecer ás Naçoes Un i
das, que nOI observam,

,
motivos para descrerem
da sinceridade dos nossos
propositos de cooperação
fiel e honesta" - disse,
entre outras coisas, o gQ
neral Manuel Rabelo, pre
sidente da Sociedade Ami
gos da .. América, numa·

entrevista que concedeu
á revista

.

"Seiva", cujo
novo numero está circu
lando.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Rewlsta "Atlantica Editora" E' uma tarefa que deve
-Rio de Janeiro. dominar o pensamento de

Nessa ocasião, só have todo� os italianos e it�lo
rá um meio de salvação ca- americanos q�e desejam

paz de cumprir qualquer de coração a libertação da

promessa de volta II nor- Italia e a resta�ração d?
malídade, com o povo em .

seus pa!s. tle ongem na lí

penhado em ocupações-lu vre íarnilia das Nações do

crativas é com a habilida futuro.

de e o talento dos ítalía- _

·

nos ultimamente aprovei
tados. Esse meto será o

���t�:::i���o c�� �el�����deO 9lleJeircl- Como os nazistasiDr. Waldemiro Mazurechen-
mundo e o renascimento fermento de Oualidade

d
- -

.

I<lo comercio internacional Para Bölos e Doces Sl- aproxlemam as CASA DE SAÚDE
.estrangulado pelo facismo 1 &::'.2 JARAOU'Ádesde muito antes da guer- d

Rua M; 1 Floriano n. ;, -

IYlertu es Clínica geral medico - cirurgica de adultos e eréanças -

:.-ra. ----,-..,.., ...............�

Partos _ Díethj-rrma Ondas cu-ras e Ult a-curtas - In-
E' uma tarefa que sopo-. dutoterml t _ BiS U i eletr.er Electro-cauterização '-

de ser executada em vir-

O
·

I d Raies Infra-vermelhos e azuis
tude de mútua cooperação

,

SlnSaCIOna 1- Londres-setembro _ ln- �''"' •

com as Nações Unidas, telaliado.- Uma nova or-

dentro de um sistema eco sembarquI da ganisação nazi-holandesa Gravatas, Camisas, Suécas, LeD- A t tnomico internacional como chamada "Met�'.' .. nome ços, Perfumes, Bnpas feitas, .... ção C_Dns an IS
o que a Carta <10 Atlanti-

•

f. I
formado pelas IOICI<\IS das Meias a mil e oatr.as artigos

co assegura e os acordos VI·tofla IDa palavras' moed, eer, trouw, 86 na Casa BRUHNS.
de <Emprestlmo e Arrenda -

arbeit (coragem, honra, fé,-
.

contra o'J1aponeses' mento- preveem, que ga- trabalho) foi inaugurada re- ...............� IT
rante a todas as nações, Joseph Atkinson centemente para substituir

· tanto as vencidas como as
a associação feminina na- Washington,- Inter Ame

.

I Exclusividade do C.E.C. para o
vitoriosas, igua acesso « S

"Correio do Povo". zista+dnforma-ncs a Ag. ricana Os bombardeiros

matérias primas do mun -

-Aneta- ci ando o -Natio É UMA DOIl'NÇA ."Avls.IMA 'pesados dos Estados Uni-
do e um quinhão justo no ARGEL Oriundo das me- nale Dagblad . [ornal con- M'UITO "ERIGOSA "ARA A P"A- idos que realizaram recen-

.

I I
' MILIA IE "A"A A RAÇA. COMO o'

· comercio internacional. sso moraveis conversações de trotado pelos nazistas na UM 80M AUXILIAR NO TRATA- ,temente um raide contra
só pöde

'

.ser conseguido Quebec, iniciou-se na ma- Holanda ocupada. MIiNTODts�:;A:DIEI'LAGELO a importante base naval
com o empenho do ativo drugasa de 3 de setembro [aoonesa de Paramnshiru
:interesse economico das o sensacional desembarque

......._......__............___ l'I�(Hlrl�[IlfflUIif!1 tiraram mais de 2�JO. toto-

nações do hemisfério oei no continente europeu, que D 'IOd d
_!J_.__�_oo -- o •• 00_ grafias das.instalações mí-

dental, ricas em recursos libertaraa Europa da as-, e' 0111 a e para a �N��:;::.=R:'�::�:' litares do inimigo. Essa foi
de toda a espécie. na rea- fixia n.azista. O desernbar- BOSSa Marinha de RIEUMATI.... a primeira vez que os pi-
bilitação economica da lta

que aliado efetuado pela DCRMULM lotps americanos puderam
li�: ; A _.o ' região de Reggio de Cala- Guerra I:lIPlNHd observar aquela base des'
_..........

bria, em territorio metro-
Rio-Foi considerado de ::::: de a sua construção, em

Carl seus males ., pou- politano da Italia foi
.

co-
utilidade para a Marinha o �d

922, e as fotografias ser-

pe seu bom diDheiro roado do mais completo .Manual da Metralhadora ...RIDd
vem de valiosa orientação

compraado DI exito, nele inter.vind.o có� Madsen de 2\J mm" de .ARnos para novos e maiores ata-

des�aque o S' Exercito Sn-
autoria do cap de conve- MANCHA. ques aereos.

tamco sob o comando do
ta Luiz Clovis de Oliveira ELIXIR DE NOGUEIRA" O ralde foi parte dér es-

.

I Mt e y que de

I
...

trategia cu]o fim é consu-. ga
.

on

gom.r
.

-

Esse- oficial exerce o _Çar CONHECIDO li" II ...6.

.sembarcando sob a prote-
go de imediato do Itassucê VENDE-" li" TODA "A"T� mir,' por meio da ação

ção de numerosas esqua I
constante dos bombardel

drilhas aéreas e unidades ..
-

....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ros, a resistencia naval e

navais, levou de vencida' ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::-.::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::-:.::::::=:::::: aerea do inimigo e obriga-
todas as tropas do eixo lo a reduzir a extensão

que tentaram impedir as. Gin'asio Paptbenon. dos seus tentáculos.
vitoriosas operações do S Os japoneses enão estão
Exercito brítanico e daI:

(sob inspeção federal parmanente) em condições de substítulr

tropas canadenses. Coube Diretor Dr. Latz Anlbal Caldarari' os navios ê os aviões que
assim ao glorioso S· Ex. perderam, ao passo que os

que escreveu as mais be- Rua Comendador Araujo n' 176 - CURITIBA-Paraná Estados Unídos estão ca

Ias paginas militares desta Estão em pleno tuncionamento as aulas de admissão á Ia' da vez mais aumentando

guerra, a 'abertura da tão - serie do Curso Fundamental O seu poder nàval e aéreo
desejada la'-fre\1te .que a-

FACULDADE DE COMERCIO DO PARAI! no Pacifico. Aos poucos,
plairrar : o caminho para '0_ inimigo ver-se-á Impos-
o grosso das tropas alia-

_ (ESCOLA REMINGTON _ sibilitado de consolidar e

das que investirão rapida- explorar as suas conquís-
mente em busca da Forta Fiscalisada pelo Governo Federal - Cursoi: Propedeutico, tas
leza de Hitler a flm-de Ia- Perito Contador e Auxiliar de Comércio. - Internato e-

zer cessar os hediondos Externato-Aulas' de Datilografai.
crimes praticados pelos to ::::::::::'-::::::::::=:'-::::==:::=::::::::::::::::::::::-_':"':::::::::::::::::::=:::::::-..'=::=

talitarios em nome de uma
,cnova orde�. que repre
sentavà o regresso da hu
manidade aos -tempos de
A'tila. Segundo as- primei
ras noticias que chegam
da 2a -frente, a população
italiana assiste impalisivel

o Caminho
da Salvação

farmacia loua
de Roberto M Horst

a que dispõe de maior
sortimento na praça e.
oterece seus artigos á

prf'çQs vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

JAR1�U!
:::::::::=::::::::�::::::::::::=::::::::::=

dESPERTE I BILIS
DÓ SEU FIsIOD

I SaHarA ... CIJu ............ ,.
.

Seu f!gado deve produzir diaria
mênte um litro de bílis, Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não

tão digeridos e apodrecem. Os g�
incham o est6mago.Sobrevém a pn

.

são de ventre. Voe:! sente-se abatido
e como que envenenado. Tudo'
amargo e a vida é um martírio.
Uma simpleuvacuaçlo niõ toca

ráaeausa.Nestecaso,asPßulasCarur
sãoextraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis e vod
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cada:s para fazer a bilir-correr li�
mente. Peça as Pílula. earter. Não
aceite outra pr9duto. Preço:Cr S l;ao

Casa Santa Branca
,

ANDRE MARTINS

Tecidos das melhores fabricas do Pais

Vendas por atacado e a varejd

ca••• 8•••••ae•• para' senhoras e senhoraas

sedas - caSimiras LiDhos

BLU. ErA U

BriDs ROlpas feitas

Rua 15 de BOVlmllro! ,1.051

AtenoAo
ao progressivo avanço das �Cartões postaistropas britanicas, aplau-
dindo-as em numerosas .Lindo e nriado
localidades. certa de que
se aproxima finalmente a

hora da sua libertação dos
grilhões da tirania nazista.

Pascoal Schiochett e

Antonio Nun�s, prolbem
entrada de animais extra
.nhos em seus -terrenos. Os

Sortimento srs. acima ci�ados, nlo
se responsabiltsam pelo

-N� !Ip0p'.tta ,,,.,t. '- que �ossa acontecer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�PoDlada Minancora
E' . p()mad' id -a

CU�A TOD-\S Ai'<
F E R l/DA �- tanto
hum" nas, como de
ani -nais
NUNCA EXISTIU

.IGUA{..

A Fa· macia Cruz.
ie AV<iré, (S Paul. )

.

CUrt'U com a -MI
NANCORA.. ütc
ras que nem 0914

conseguiu curar

Dna Carotins Pathares, de [oinvitl», cer- u com

UMA SÓ LATINHA, urna FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido er m nas de curas senu lhanres ! ! !
AliOte.as e m mutlos ho-pín es, casas de saude e

clinicas particulaes
-

AVISO IMPORTANTE: - A verd-d. ira =Pomada
Mimlncof,' nunc. existiu a nãr ser em suas

latinhas origtnai» Cc m o- I mblema simbölico acima
Recusem, imi!�çõt f. ! Exiam a verdadeira MINAN·

CORA -rn sua latinha OI iginal.
REPAREM BEM AO COMPRA.R!

produto do, Lsbo-atorios i<MINANCORA.
d- JOINVILLE

· Carlos Hoepcke S. ,A.
"

aóméraio e Indústria I E' um......................................

Fíli.ais em : Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oínvlle, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: jaraguä, Caçador. Creciuma, La'

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

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : indaíal Hamonia. Sãe.

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

Urussanga; Em insialaçtlo . Canoinhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negtlnho e Araracguä ..

Fez todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, dt sec ntos � caução de titulas de ex

oort-ção e .eutras operaçõr.s de e�edjt(J; passes oara :

as P'mcrpais praças do p llZ, medi n,te taxas modicas.

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

pera quaisquer importancias 2 %

Com avise prevlo (retíradas diarias até 1.000,00) 30/
Desositos Popular es Limitados (öté 10 mileru

Zr iio') denositos iniciais a partir de 20 00
8ub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

I
Prazo fixo de I ano 6 %

o, juros são �Egos ou capitalizados semestralmente

A economia é a boS€.I do prosperidade.
.

Deposite as suas economias no

Banco Indústria e Comercio de Santa Catarina SjA
r

HO R A R 10: _- Das 9,30 ás 11.30 e das 14 ás 15 .

����������������������������I.
\

,
- Sabados: Das 9'ás 11�0

MATRIZ

Horionopotis TUBARÃO,-CRUZEIRO .. LAGES -

]OINVILE ". LAGUNA -

BLUMENAU�SÃO FRANCISCO •
CAIXA POSTAL I e 2

Importallores - Atacadistas
Ferragens-Louças-fi'azendas-;Maquinas - Produtos .Qui.

'micos e Earmaceuticos->Fábrica de Pregos- Estaleiro-e-
,

.

'

Secção de Despachos-Navegação.

."HOEPCKE"

JOSE' ALBUS Recebeu estes dias um belíssimo sor

timento de JOGOS de Louça para Jantar, Café
,. e Chá. ,

ADQUIRIDOS DIRETAMEN'tE DA GRANDE FIRMA PAU

LISTA Barros Loureiro & Filhos, DE' S. CAETA�O.
I

- POSSUE TAMBEM

um belissimo sortimento de artigos de vidro para sobre-mesa Artigos especiais
para Presentes do mais fino

(
acabamento.

U
'

a Casg Regi e lá encontrará' o maior e o melhor Sortlmen-

tsite > U U to desta praça e-n SABONETES, PO-DE:-ARROZ

TALCOS, VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS. Brinquedos, e uma infinidade- de
outros artigos que seria ocioso enumerar.

�. --�

A Casa Real POSSUE TAMBEM UM VARIADO ES-

============",,='= TOQUE DE MERCADORIAS DE

- PRIMEIRA NEDESSIDADE - ,

IIUfRIGA ••••Ieille
Visite a Casa Real e não se ARREPENDERA'

•

.

.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::�

.

Adolf HermanD Schultze �

,
.

FABRIC·A DE MOVEIS

EM OERAL-

UFi Rio Br:::!rcc, 964
.

Jaraguá
" � o,· ...

..........................................................................................................................
10

........................................
- -:.......................•.

.Budco In�úslri8.' Comércio de 8Ia·. Culárino
.�Jt,.. ._1�_'� � _

cooo 8Bcie�a�e ßnOninB COCO>

,

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : IARAGUA'-
Rua Cei. Emílio JOlirdaß,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. lieD

M·A T R .I Z: I T A J A l'
, /
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........................ .. _

,'Madei'ra�··_··e;;·····-·t6rõs,i lErIDlc§ rrO lC§§illDl31mn
Cempra��a�::i:;�.; q:alidades,I---;-t�;---=-

;[:.Hf�; ����b:���:��!;K�11 R�:!:��::::::e:�:::�: ,I
� I [rieD Bruhm' ·

....
I
__J_a_._8_g_U_á_.......'

! � ���.
.--� .-. �- _.�' .�-�--- . ...,..,.... .

-: l[J=e:t�li��. 11LQ)]a de Pazenäas, Armac rfsm�!1
�rctJl np tn\1l1lrl1i\ i rnhos p 11»rllll1lt1l11l1lpAltn\� ii eb:res Impaludismo, 11
� <m1t\\l \UI \UI

I
11 1t1t\Ul..J) \\I J.D) lt � \\IW\Ul� H .. Maleitas, Tremedeira ii

Sempre e sempre vitorias e i01l1l]p2l§ fentas li CURAM SE RAPIDAMErtTE COM
n

em.
Grandioso Sortimento em Lãs � Novelos e em II"ca�SD�as ,Antisezo- II

Atesto que tenho feito uso e I - metros -

-

....

M. "
..

aplicado a meus filhos, em ca-
til

ii -

DICaS 1naneora ii
só de bronquites e tosses per- ii Os melhores, pelos menores preços da

I
ii ii

!!:�t�f��:�:��!?�� I"
-- praça -- II ;: .:�:.::.a:.::.!:�:r1::r:l��;:ORA II

mingos da Silva Pinto. e prepa-
:: ::

�d�:!�1!!::�:tl��:=:,E�€�� ;.R.U.A.C.E.L....E.M.IIII!Ll.O.J.O.U.R.D.A.N.,.6.2 .Ja.ra.g.ua_'I �u �d'�__
U;:��a�::r::.

a II
dos. Gabriel Cirre - Maquinista -

I.!lll -

da Luz Elétrica Jaguarense.
Reconheço por verdadeira li

assinatura de Gabriel Círre,» de'

que dou fé. - Jaguarão. .

Em testemunho da verdade, o
notario Patricia oe Faria Santos.

_ FPACOS E ANÊMICOS I

Tome"'l

VINHO CREOSOTAOO
"SILVEIRA"

° abaixo assinado, Dou tor em
Medicina e Cirurgião pela Uni
versidade de Napoles, atesta que
o XAROPE DE ANGICO PE
L(jTE�SE é uw preparado que
d.á sempre felizes resultados a

plicados em muitas molestias pul
monares- -Dr, Domingos Taiurl
-Pelotas.
Firma reconhecida pelo nota

rio A. E. Ficher.

A' VENDA em todas as far
macias e drogarias do Estado.
Confirmo estes atestados. Dr.

E. L. Ferreira de. Araujo [firma
reconhecida).

Licença n. 511 de 26 de

Março de 1906.

Deposito geral: •Drogaria
Sequeira' pelotas -.·Rio-O
do Sulv
Vende -se em toda

�

a parte I

l

\ 5•

25

50

Prefiram a farinha "fabricada' pelo
IlINHD JDINYILLE,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inquiélos OS catelí- .Para que os leaders
cos com a sorle do II g .

-

P
ermanreos não pos-

_ apa I
.

Madrid - U. - Noti·1 sam tirar proveito
Requerimentos Despachados eias procedente da' d

.

/
fronteira italo suíça,

e seus crimes
- DIA 11-6-43. dizem que os catoli- L d (R

5777 \
- Edouard A.�·P. Renaud - Requer trans-, cos estão inquiétos

on res, - .) - A.s
ferencia para Eugenia Nicolini imposto terreno com

gnandes fortunas dos Ii-

14.000'-mtrs2. e casa n 229, sitos i1 rua Quintino Bo-
com a sorte do Pap� I deres naztstas,

.

depositá

caiuva - At vista da informação. como requer. q.ue �e encontra PrI- da� no estrangeiro, foram

5.778' - Anselmo Rocha - Requer transferencia sioneiro dos alemães, o�Jeto d« u�a interpela-

para Renato Sans, imposto terreno com 2.150 ,mtrs2 . ,çao na sessao da Oamara

sito a rua Rio Branco Idem, idem. -.
dos _Comuns.

5.780 -- Guilherme Krueger Requer transie O J
' -' I O sr. Anthony Eden,

rencia para Will.ibaldo Hanck imposto terreno com' apao
em r.esposta, ?eclarou que

62.5, f mtrs2 sito :í estrada" Rio'Novo' _ Idem, _

�ed Idas serao tom��i �s

578.1 - Roberto Hass Requer transférencla
tao cedo.�,llallt.o possível,��

para Antonio Imaniotto, imposto terreno com digo im- em chama para que
_

os líderes gar-

posto terreno sua bicicleta - Idem mamc.os nao pOSS81l! tlr�r Os submart_
DIA 15 ' Chunking - Inter-Ame- proveito de seus ornnes .

5.779 - Eugenio -Fischer - Requer vistoria ins- ricana - poderosas forma- ...............

.-.....-.........._..--....�DOS fracas-
talação sanitaria construída .sua casa 8 rua Mal Deo coes de bombardeios nor- IJ

doro da Fonseca, 1051 - A' vista da informação, co- americanos �tacaram Hon : Vende-se um terreno com

mEl requer
-

_
gkong despejando centenas uma' boa casa

5783 - Carlos Frederico Vasel - Requer trans- de toneladas de bombas' de moradia, agua, etc;

ferencia para Ema, Celesti Maria, Luiz e Erwino Ni- sobre as instalações milita I Informações: «Tipografia Washington - Inter..:A-

celatti, imposto terreno com 2250(10 ms sito á estra- res niponicas.
� ! Avenida», nesta cidade. mericana O secretario

da Ribeirão Molha -: Idem, idem.
da Marinha Knox revelou.

5.784 - Arnaldo Schulz Requer baixa para
aos jornalistas que os sub-

2 semestre imposto ou Gabinete dentário. á estrada Ins'.-'uto Rocb-a-------·_ marinos 'germânicos não

Rio Cerro - Idem, idem, idem
LOB es SE: tem revelado tão agres-

.5 785 - Willy Patsch Requer transferencia Exelusinamente par? molestia de olhos, ouvidos, sivos como anteriorrrrente

para seu nome imposto terreno com 67500 mtrs2. si narre e garganta e que o fato pode ser a-

to a estrada Itapocü e adquirido de Ernesto Patsch Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de tribuido ao desaparecimen-

Idem idem, idem.
.

sua especialidade. to progressivo das melho-

.

5.786 - Alfredo Alberto Wendorf Requer Richlin. Rua do Principe. Fonp; ;'34. JOINVILLE res tripulações nazistas
.

transferencia para 'Germane Siewerdt, imposto terreno
,,-,.. _

-

com 87,500 mtrs2 sito á estrada Rio Cerro - Idem zona rural-A: vista da informação como requer.

5-787 - Paulino Bassani - Requer transferen- 5799 - Teodorc Jospe Wolf-Requer «Habite se»

cia seu nome imposto tel reno com 226.968 mtrs2. sito 3 .salas da cas.a rr 1�93 -de propriedade de Emilio Ben

a estrada Ribeirão- Molha e adquirido de Francisco. thíem=-ldem. Idem, Idem. •.

Franck '- Idem idem idem 5801--Leopoldo A. Gerent--Requer licença cons-

5788 - Rodolfo Jungton - Requer licença "cons- trução casa de !"adeir.a a' estrada Morro [araguä, zo 5.000 oficiais

fruir um maosoléo sepultura de Maria Kroost jungton na rural-Idem, �dem, Ide!" . . '. _

Moscou - Inter-Amerí-

inhuma cemiterio desta Cidade e colocar respectiva. 5"802. Dommgos. Ch!od\nt -- Requer. licença cons- cana - Admitem os CiiCU

inscrição - Idem, 'idem. trução casa de material a. estrada jaraguà -- esquerdo, los oficiais que os alemães

DIA 16 zona rural -Idem. idem' perdem cinco mil oficiais

5782. - Antonio Nunes _- Requer. licença cons- 5803-.Gregor�0 Klein--Requer transfe�encia. para e soldados por dia na ba-

'1ruir casa de material em seu terreno síto â estrada Teodoro Krueger. Imposto sjcarroça-vldem, Idem idem. talha. aa Ucrania, a qual

Poço ci'Anta zona rural A' vista da informação como 5804--Frederico Suhr -Requer transferencia para se aproxima do seu ponto

requer
.

, Hellmuth Guilherme Duwe, imposto terreno com 175 critico devido ao avanço

5.79,) Selma Keiser - Requer vistoria sua casa mil mts.2 sito a' estra�a Ríb Gr. d!l Luz-Idem, idem sovietico em direção a Pol-

recen construída á rua Mal. Deodoro' da Fonseca-A' Continua no proxrrno numero .

- tava

vista da informação. como requer. - .

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

5.791- Selma Keiser Requer «J:labite-se· para
sua casa recen-construida a' rua Mal. Deodoro --Ic;fem,
idem, idem.

5.794-Albino Zanghelint+Requer baixa para 2'

'semestre imposto stmercador de lenha - Idem idem,
idem.

5795 .......Francisco Luy-Requer transferencia para
Guilherme Pinzigher imposto terreno com 100.UOO mts

sito a' estrada Serra do Boi.
Je "

5 796-Willy Ja tsch Sbo.s--Requer baixa para 2' CASA BYLAARDT O O
sementre imposto slCereais ctoutros géneros, lançados. O 0-
na Intendencia de Hansa-Idem. idem, idem. c:n:::::rc:::o::::::llCllç:"OC::XC::XCllC::U::::XC::::XCllJl:::::'�

� O
DIA 2216143 D

5789-Roberto 'Ziemann - Solicita providencias' 9 Para iso d.as SEDAS #e
0-

quanto ao transito da estrada ltapocú-Hansa. trecho
�\\l TEÇIDOS FINOS.� pt

�.compreendido entre Salão Sohn e Francisco Gesser-.IP "". v

Ao sr. fiscal para atender o solicitado, logo o tempo O .

permitir.
Não se esque ça: Ern Sêdas e Tecidos O

5797-Erwino Ritter-Requer licença construir

c_a-,
Finos .encrntr.ará.r:

Sortimento R Q�sa de madeira em seu terteno sito a' estrada Ano Bom
_ Ö w

Pr�r�ilufíi - munieipill
d� ]ilfílgUiÍ

acaba. de receber a

CASA, BYLAARDT . � �
Ó PARAISO DAS SEDAS '. .g �

I
- - e - TECIDOS FINOS �. )C

�Rua Jetonymo Coelho, 42 - JúinviUe.:>
- J O I .N V _I L· E

. ..:..
.

.-�------------------�----------------

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

SA.DALLADR. AMIN

o 8 C I a r'a ç ã o
do Gal. Eurico G.

Dutra
Nova York - Inter-Ame

ricana - O Minis�o da
Guerra do Brasil declarou

que o Exercito Brasileiro
ser· imediatamente amplia
do, de acõrdo com as suas

observações neste país.
Afirmou o General Eurico
Outra que as forças arma

das do Brasil estão sendo

reorganizadas nos moldes
das dos Estados Unidos.

�

.sam

Pl!rdl!füm

�===========---

PADRÕES

EXCLUSIVOS

ESTAMPARiA

MODERNA E

VARIAiJISSIM.l\

SEDAS LISAS DE
.1TODOS OS

.

PkEÇOS·· I
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Eritrarà em disputa amanhã a

t�ça '.'Riachuelo"-Inicio ás 8. hs.
,

-

-o '''aorreio'' nos Esportes
EMPATA �AM OjUVENIL
DO BRASIL E SÃO LUIZ

\

Dia,26
Gloria x A.A. Brslil

A praça de despertos da i completo serviço Ide bar e

A A Brasil, será teatro a restaurante, cafe, refrescos,
manhã de um acontecimen licores etc

to inédito nos anais espor- O torneio terá inicio és

tivos [araguaenses com a 8 horas da manhã esten-.

realisação do esperado 'Tor: dendo se por todo o dia,
neio Comercial', organlsa- com disputas consecutivas

do pela A A. Brasil entre os conjuntos parti-

Participarão deste inte- cipantes, obdecend� ao re

ressante festival nada rne- guiamento e respectivo sor

nos de 13 firm�s comer' teio

ciais e industriais locais Quem será o primeiro Consoânte noticias vin

com suas equipes de fute- campeão? . é o que vere- das de São Paulo, é quasi
bol lutando pela posse mos amanhã. certa a presênça do Esta-

- transitoria da taça "Ria- co de Santa Catarina, nos

chuelo", o rico troféu
..
que

�

jogos _do VIII. Campeonato
se acha exposto na vitri-]

O BAILE DO AMERICA Alberto do Interior, que no

ne da Casa Ertco Bruhns. corrênte ano reatisar se à

Sömente a perspctíva de Em sua séde, realizou se na florescente cidade de

ver 132 homens em carn- domingo p.p. um ânlrnado Sorocaba no Estado de São'

po, atrairá. estamos certos, baile promovido pelas se- Paulo. J
'um graúde publico ao 10- nhoritas que compõem o Os .rogos Abertos do In

i�;�!aOs�f.;t:���e;��J:��:�� :��?};;!:t:�:���:iv��l;� ��,��t��qP����������:'w'rnrn�ß'TI'm'
-

[ID$ceberam, pois que, haverá do jovem jairO' Guimarães que seu regulamento per-

uma suculenta churrascada, Vaz, Gerente desta folha. mite a participação, sómen- I _

te das cidades do Interior. '

O nosso Estado, será pes-
I

-

Sb"
..,'

.'

sivelmente representado pe-
o remesa gostosa, allmenticla e de preço popular.

Ia cidade de joinville e - E X P E R I M E .N TEM --

neste sentido O- prefeito de
Sorocaba, sr. dr josé Fer-

nal, oficiou ao seu colega distribuida pela imprensa'

U It·de joinville, eis a respos- aliás temos agora tambem Imasta , ., tendo-nos inteirado a Liga Atlética Norte Cata- •.
devidamente da realisação rinense, a qual compete o

•

':

dos Jogos do VIII Campeo- treinamento das e-quipes,
nato Aberto do Interior uma vez que os Jogos Aber
nessa prospera cidade, -e tos, compreendem, alem

agradecendo é' gentileza do dos jogos aquaticos e na

convite que nos é feito, co- tação, o atletismo, volei

municamos que estamos ball bola ao cesto e outros.
submetendo o assunto á I Temos certeza que com

apreciação da. Ligo joinvi- algum sacrificio Santa Ca

íense de Desportos para tarina será bem represen

os. devidos fins, etc ta) tado nos grandes jogos de

Arnaldo Moreira Douat, Sorocaba, principalmente
prefeito municipal.

.

em bola ao cesto, no qual
Admira-nos que a Liga podemos formar uma po

'otnvllense tenha silenciado

�
derösa equipe

em torno deste palpitante Estão pois com a- pala
assunte, pois que ate o vra, os srs. presidentes das

momento neguma nota foi entidades joinvilenses.

Adqu i ra Ações
ocooDA�

COID]p3lmtlliln3l Cafannense ãc
Cimento PoptlAnd

em orga.iisaçäo na cidade de Itajai, neste Estado, que re

presenta uma excelente, contribuição de Va, Sa. para o

progresso do parque industrial de Sta Catarina, assim co-

.

,
mo ótima e segura colocação de seu capital

'

O Capital da Companhia Cátarínense de Cimento Por

tland serà de

_Cp.$ 30.000.000,00
dividido em 30.090 ações de Cr.$-1.ooo,oo cada, e que
serão integralizadas inicialmente em 20 0la (vinte por
cento) e ° restaute a. critério da Diretoria, permeando um

prazo de chamada, de ,o a 45 dias, "s ...gundo as necessi-

dades da Companhia
A lista de subscritores de ações já se encontra em poder
de nosso gerente. o qual está pronto a dar quaisquer es':'

clarecimentos desejados.
.

Banco Industritce Comercio de S. Catarina S/A

AGENCIA: JARAGUA' DO SUL
"

'

Rua Coronel Emílio [ourdan n' II7
EXPEDIENTE: 9.30 às 11. �o - 14,00 às 15,00

Aos Sabados: 9,00 ás 11,00
'

o' ·nm�rieil [ilÍ)ilulou
", ffente ao Saláto-da Banana,1
-Na tarde de Domingo ultimo defrontaram-se no I

-

campo da -S. O .Arnerlca.a equipe principal deste e do

Seléto de Bananal e após ardua disputa, o Seleto da

visinha vila, levou de vencida seu adversário pela con �
tagem de 4 X 2. �

I I
I

Sorocaba

Disputou se domingo ul

Timo; no campo do- G. E
São Luiz desta cidade, a

peleja entre o Juvenil da
A. A Brasil e a equipe
representativa do G. E. São Conföme

'

já notíclarncs

Lutz, em nossa edição anterior,
O encontro revestiu-se à convite da A. K.. Brasil,

com, grande - entusiasmo e deverá apresentar-se no

torcidas, árduas para am- proximo domingo dia 26

bcs os esquadrões, fínali- deste, o Gloria F. C. de

sando um empate de l a l , joinville.

I
, I

I
- J

Os Irmãos Girola acabam
de deixar a S. D. America
para Igressar na A Á. Bra-
sil: .

Fala se que Ayroso tarn
bem ingressará no "alvi
anil" .

•

A quem pertence afinaJ,
o zagueiro Lucindo? Vimo
lo domingo atuar novamen
te no America

Nésinho, o mígnon ata
cante, encontra-se novamen
te entre nós. e está dlspoa
to b defender as côres do
Brasil.

!. [ülilrioil
nos jogOS' de

"CL\LCL\DOL
,

,.. '''INDUSTRtPo DE _
, ... OS

GOSCH IRM I ..... � .j. A.
'

"

,
-

'

Jl\�L\GUl\ -'.rL\NT� CL\TL.\RI'NL\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�óJP>arat �lUle, O IPal'vnllblãío AllIlrn=Ver�e üutuc ]lUllID�� at@S �at§,

Naç@es ,lUlllli�atS ,lIDOS (CallIJl]��§' �(; Iffi:dlla��aloo" 66 Importante declaração do
. ,

COlDaada_te Aaaral Peixoto, Inteneotor do Estado do, Rio di Janeiro ao Serviço lateraliado

A Diretoria deste sim
patico Clube, convida os

srs. associados e exmas.

famílias para a domin
gueira que será levada a

efeito amanhã, com iní·
cio ás 15 hs., em sua sé
de social.

o general Dwight
Eisenhower, coman
dante em chefe das
vitoriosas forças alia
das em operações na

Sicilia, e o general
G e o r g e ' Marshall,
chefe do Estado Ma·
inr do exercito dos
EE. UU. celebram
uma c o n f e r e n C- i 11.

quando da visita do
ultimo. á Afríca do
Norte. Depois da
reunião o general
Marshall declarou ':

"Estamos decididos
a triunfar o' mais
rapidamente possi
vel".

.Estão se pre
parando'

tos Angeles - Inter-
.Arnerlcana O represen-
tante do Departamento Na
cional do Café do Brasil
revelou que as Nações la
tino americanas produtoras
de ca fe estão -se preparan
-do para fornecer grandes
quantidades 'de caíé aos
paises da Europa depois
da sua libertação pelos
exércitos aliados.

Cirrugia, Partos, Molestias de Senhoras 8 Crianças, 'Doenças
,

- Internas e Tropicais, Doenças da Péle -

- Eletricidade Médica -

Indutotermia Bisturi Etetrico, Galvanoeauterio
Raios Ultra Violetas e Infra. Yermelhos

, Ralos X
DIretor Medico "o Hospital 'Säo José"

- Ate�lde Chamadc a Qualquer Hora
�--

Folgamos em registrar.
embora tardiamente, a

passagem a 5 dêste, do
natalício do distinto. coes
taduano, jornalista Batis
ta Pereira, presidente da
Associação Oatarinense
de Imprensa.

Fizeram anos:

- Dia 14 - o sr. Car
los Albus, proprietario do
Hotel Becker: O sr. Ro
dolfo' Ehlert: dia 15.
o jovem Albano Lyra,
aluno do curso comple
mentar.do Colegio S.Luiz,
e os srs Waldemar Gumz,
comerciante: o jovem Wil
son Luz: dia 17 - .Ivone
Maria, filha do. sr. Leo
poldo. Reiner: dia 19 -

a sra. Lydia Schneider,'
esposa do S1'. Oscar Sch
neider.

Transcorreu na data
de 20 deste, o aniversario
natalicio do jovem Lou
renço. Erching.

"At- ndoss. d8Cdisão d�, c�n�eguir borracha e mil-' M
.

1" d M
. Papel Crepoil _,Co rre I-O 'por o. os 0.8 mo os, 'auxí- nenos e procuramos cu -

!IIrl!ll UII!ll e or!lllliar aos nossos aliados tivar grandes áreas e criar U U' U _ U S de todas as eôres ,

para a conqulsta da vi- rebanhos enormes para Uerhl"nnRn Na Tipografia Avenida C:O%O�C=::X::C=7Cc=::c:c=�:x�:x<:x<::x<=x<:x.:c:x:<::x:<::_r:<:c:c:c>()c<-c:>oot6ria completa e definiti- que nos transformemos USOC 1a Iva vale mais do que a em celeiro dos exércitos
,

cooperação
-

vultosa, a vis- em marcha e dos povos
Á 3 do corrente, apoz

ta dos nQSSOS recursos que, aos poucos, irão. sen- longa e pertnäz enfer.mlda za, casado; Alldla, falecida;
que já demos no patru- -do libertados. . .de, fale�eu nesta cidade Cacilda solteira Edvirges
Ihamento do Atlantico Bunortamos todas as com a Idade de 55 anos, casada; Irma, solteira; AI- ANIVERSAIUOS :

SUh;l no preparo das ba- priva-ções porque sabe- a Exma �-Snra. A:'aria Luiza cebiades, João; Herculano
ses que tornaram posai- mQS que outros povos

de MoraIS Verb.l�nen �s- e Maria JORNALISTA BATISTA
velo salto da aviação sofrem mais e temos a posa do s�. Emilio V.erbl�- A extinta que pertencia PEREIRA
aliada para a Africa. certeza de que os sacri- nen de ,CU]? cons?rclo deí- a uma das tradicionais fa-
Improvisamos uma for- ficios atuais serão reoom- xa os

.
seguintes filhos: milias

_ jaraguaenses, teve
ça aérea, reaparelhamos pensados pela vitória que, �arta da �.raça �asada, um concorrido sepultamen
a esquadra e, agora pre- PQr mais que custe a Altce

.
Emília, hoje Irf!1ã to

' -

paramos a força expedi- chegar. há-de nos encon Tomazía da Congro Div. A' familia enlutada nos

eionäria que poderá, -em trar resolutos e firmes, Prov., Alvaro Alfredo, ca- sos pezames.
nreve, fazer com, que o ao lado da boa causa, \

sado: Juvenal, casado; Lui-]
pavilhão. auri-verde flutue lutando pela Liberdade".

t��:n��S�a,:!.!:ç�,: UB�: CILlbe Aimora 'f1iõiãl�Viviamos descuidados,
no .ambiente arejado do CONVITE
Continente Americano e,

porisso, não estavamos
prontos para agir no pri
meiro momento. Passado
o primeiro ano, é outra
a, nQSSa situação e logo
se fará sentir mais forte
mente o' peso de nossa
cooperação.
Por outro. lado, inten

sificamos a produção de
tudo e que necessitam as

indústrias das Nações Uni
das; desbravamos os va

les ,jrIl-ensos no afan de

NASCIMENTO

Foi enriquecido á 13 do
corrente o lar do sr. dr.
Francisco Cardoso Jr, Ins
petor da DIPOA nesta ci
dade, e de sua exma, es

posa dna. Darcilia M Car
doso, com o nascimento
de um robusto-menino, que
tomou 0 nome de Marle
Cezar

Parabens

A. A. BRASIL
Recebemos e agradece-

'

mos o convite que nos di
rigiu á A. A. Brasil.

o Sabão , ,

"VIRGEM ESPEOIALIDADE','
da CI! WETZEL Industrial - JOINVILB (Marca registrada)

,

'tempo e dinbeipo.

ecoDom1sa -se s,..ßÃ���RCfAt,
EspECIALIDADE
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