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Caixa Postal, 12 Oiretor-proprietario: HONORATO

italianos
DERNA, 14 .. (N) Acabam de cbegar- ao terl'iforio peninsular italiano, mais 'de �OO mil soldados alemães com O

Ano XXV Jaraguá .... Sábado, 14 de Agosto de 1941...

A� �ERPENTE�
, Moacyl' de Aeandniia

Seria insensatez admitir que, as, �açõ�s,
que sempre se devotar�m aos pnnClplO.S JU

rídicos, ao culto ,-da lei, �omo norma� de

projeção ínternecíoneí. estivessem engajadas
prazeirosamente na presente guerra

Os países americano,s, q�e ��la �Ião re
cuaram - porque o recuo slgmfl�arla pu
silanimidade criminosa, aleI? de e�tImu�o ��'_
corajador de violencias maIOres

_

- limita

ram-se a reagir contra a agressao,
_

Assim foi corn os Estados Umdos, e o

México. Aconteceu assim com o Brasil.

Se nós brasileiros, aceitamos a guerra

que a sanh� nazi-fascista trouxe ás nossas

praias, fizemo-lo na certeza de que os. sa-

crificios viriam.
.

"

Guerra não quer dizer alegria e diver-

timento. A guerra traz a tristeza, traz a

morte, a dor, o sangue, os encargos, Tudo

isso viria, como veru, com? esta. �Indo, co-

mo tinha de vir, e como amoa vira.
.

Não têm faltado, porem, bocas m�hg
nas e perversas, que a toda hora l1Ial�lze_m
a calamidade cem que nos metemos> ,que nao

perdem vasa para IT. ostrar o seu m3u hum,or,as
suas queixas, as suas preocupa�oes, os seus

prejuizos.os seus temores, o seu fel,. a.s s�as al

mas danadas de sabotadores espirituais do

nosso esforço de guerra. ',. .

O dev. r dc todo brasileiro �Incero c

patriota é o de esmagar, com energia e des-

preso, essas serpentes humanas, •

o p�ogresso �os alia
dos na Sicilia .

.

LONDRES,9 (N) - As tropas compone�·
tes do 7· exercito, que estão combatendo �a SI'

cHia tomaram a cidade de Santa Ag..ata, sltuadll

ao �udoeste de Messina. Enquanto isso, o S·

exercito, ápós conquistarem diversa� cidade� a,

cha·�e a 15 quilometros ao ,-norte. de Catama.
. .

; ,

Violentá batalha aero-naval
..DO Pacifico

LONDRES, 9 (N) -' Nas proximidades .de
Colonbengar

'

nô Pacifico registrou.�se uma VI�'
lenta batalha' aer.o naval entre jap0tleses e amen

canos. Nessa batalha for�rp afun.<1ad?s 2. cruza,
dores e 1 -destroier e -abatidos 6 aViões japone·

"

WASHINGTON - agosto -

(Comentario da Inter-Americana)
A ilha de Malta foi o centro da gran
de concentração das tropas aliadas

para a libertação da Sicilia: Acaba
de ser afora revelado pelo alto co

mando anglo-americano, Submetida
a um intenso e persistente ataque da

aviação italo-alemã, desde o principio
da guerra, a. gloriosa e pequena ilha
do Mediterraneo, com as suas 24000
casas daniffcadas e o peso de 16.000
toneladas de bombas arremessadas

pelo inimigo, resistiu heroicamente a

todas as investidas, sem um momen

to de desfalecimento. Entretanto, pe
rante, o avanço dos exercítos aliados
na Africa do Norte e a queda das
ilhas italianas que ficam 'nas suas

proximidades, iam cedendo a pouco
e pouco os aerodromos e as bases
desde as quais desferiam vôo as es

quadrilhas do Eixo. A maior parte
dessas bases estão hoje na posse das

forças aliadas, servindo de pontos de

apoio para a libertação da Italía.:

Momentos houve em que Malta
e Gibraltar, esta distante, ás portas
do Atlantico, eram as únicas com que
contavam os aliados para a defesa
das suas comunicações no Mediter
raneo Ocidental Cardumes de sub
marinos inimigos e enxames de bom
bardeiros totalitarios procuravam Ie
char a todo o custo aquela _ via de
navegação, de essencial importancia
nas linhas defensivas das Nações

Berna, 16 (I A.) - As
noticias ultimamente che
gadas da Italia mostram
que o fascismo está enfren'
tando dificuldades enormes
para cOJ1ter a indignação
cada vez maior do povo A TENDE CHAMADOS A QUALQUER

__IiQ8.b_italiano.! _

=-

TOMELIN Edifício próprio

fim'de auxiliar os italianos contr�

os aliados.

A participação do
,Brasil- na guerra

A
)
RAF "EI Mercurio" de San ria torna a repetir-se em

Om e n O
tiago do Chile, publicou 0 identicas clrcunstancias. A

em açao na Rus... seguinte a, respeito de nos- campanha das Nações Uni-
sia Ocidental

-

sa partlcipação na guerra: das TIa Africa do Norte
causou uma concentração

_

�

I GrLaonnd��!?ff'o_ r1m1a(>o-e(sN) d-: "A entrada. do Brasil ,na I n.as operações. anti-subm�-
r" d 'C Q'" Y o; guerra mundial proporcio- rinas do Brasil, as quais

�h��e,��e�o��er!':�:-IIh�Ud'� �u�rra 'Än;.�: INTERNA C IONAL fe��to�j�n:,�:����:?�;".�, ���anç�:�su�����. fu��l�:��s �i;;r�� ��:;iO a��tesa8:d��:
Interàmerlcana dos

.

. rlcano·
I' infligindo ao tavasor gra- da assim as operações na- para proteger os pontos vi-

Advogados· • ,_ ves perdas '\8 tropas vais e aéreas da campanha tais das costas sul-africa-
Wh" 11 O A Ital-a e 'a situa'çao

..

RiO 11 (AN) - Pros- as mgton, -

.i1t. _

_

I alemãs fugiram em grau- anti-submarina no sul do nas." _ (A. N.)
seg��m animades os tra- presidenta. R ou s � y e.lt de pânico. Atlantico. Na primeira guer ••

_.

balhoa da segunda con- reuniu, h, Je, 8.0 meio día,
I dEra mundial em consequen- IniCiada a evacua'

tseencta Interamericana o Consetbo de Guerra ani itar· a uropa o cia do des�nfreado afunda- ção de Messina
de Advogados, destaean afim de !5IHem traçados encontro mento de navios brasilei-
do-se os que estão Reutlo 08 plaD"s de guerra �ue Geraldo N SERRA. de Churchill ros levado a cabo pelos Londres, t1 - (N) _
realizados peld comissão �eriÍ\� p08toS em pra�wa D _ . .

_
submarinos 'germanicos, o Os italianos iniciaram 8-

de Direito Aduaneit·o, fi lmedI8tameott3.. I
- esde .a queda de MussolinI, o famos .

.}. albatroz e Roosevelt Brasil
. viu-sr obrigado a evacuação da importan-

ual· vem discutindo - de PredápplO, e o dcsmor�mamento .

do �artldo Fps- declarar guerra á Alema- te cldadfl de Messina.
4Ue8\ÕeS tarifarias de in· O gal. Gaspar Dutra' C�St8, o mund� tef!' recebld� as m�l� dIversas notl

Londres, 11 (N) _ O nha. E um q1,1arto de se A evacuação està sendo
teresse iuterameric8oo. parmaneceró nos I etas sobre a. sItuaçao da,1laIl8, nollClas e.ssas que d�- recente encontro de Roo culo mais tarde a' histó- feitapela aviaQão italiana ..

D teses l'á foram veD- E t d U 'd du vem sêr aceItas eom c. 'I. t reSfrVa. Entrd'1nto, dessas
It Ch h'J .

líiii_iliiiiEiBii!�-__--ii!!�--Iiiij�--:uas .
,

. s a os n: os

't
. .

. d d', I"
- seve e ure 1. no _

tiladas por aquela com18-
'

. mesmas notiCias pod'é,ncs e uzt. qua ,. açao e as
Canadá causa um abien

n Al B 1h
.

sflo, sendo que um� eR· �ants -

45 dias intenções.dos alemães que prEtendem def.ender o nor-
te de t�rror fies dirigen

. I". ·v· a-f o a.·ta
\

atabeieee a covemencia RIU, 11 (AN) - O ves, I te da Italta.
,.', tes do eivo, em virtu<w ,.

d ç-do ,je uma moe· pertino «O GlobJ

{nfor-I
Correm os mais dIsparatados boalós que, se bem

d d'd äos cria
-

M'
.

t d - h f'
-

f' I ontudo encer
&s me 1 8S que s(:'r

da panamericaoa para mou que o lUlB ro fi que nao teu a,!, con Irmaçao o I,CI3, C .- deliberadas pP.los dOIS '

ent'o de direitos Guerra permanecerá not! ram algumtl do;;e de verdade. Estes bo�tos que aSSI
h f l' d L bpauam ", .

t d
. -

d 'O "r h r' C
G e eH a l/i 08. em ra-

MED IC�8lf�ndegal'ios e que. foi Estados Unidos. de tri!! a nalaram que a emlssao o UCc 10 a ;"go om a
8e que em recente meD- i

, �.
ontem aprovada: s quarenta e CInCO dias. recusa d,e Hilier e_m defender o .s�1 da ltalJa. No caso

Bagem li ministro' Wins � MI' d S hde serem verdad ,Iras estas' noticias, parece que os
t Cb hi! d' ; , Cirurgia, Partos, f' estias e �n ?ras

alemães não esp�r: vam a quéd I d'os fa"cistas. -, o� urc 1�8e qu Crianças. Doenças Internas e 1 roplcaes
Por outro lado não se dt Vc esquecer que o chan- at-e Outubro sena aber

.

Dóenças da Pele .

cheler .Hitler tinha mais interesse do que Mussclini em ta uma Dova fteo te D6

defender o sul da héllia Como se. disse acima. ludoE
__u_ro_p_8_,_. _

não passa de suposições, dependendo, portanto, de Querem a pazmelhores esclarecimentos para aclarar a situação,
Pensando-se na possibilijade da ocupação do sul

da ltalia· pelas tropas aliadas devemos guardar oi:m men

te as repercussõ:s que tal ação traria nos países da

peninsula balcanica. Est! fáto é importante ,em vista
da grande resistenda ao eixo por parfe dos povos dos
Balcãs.

A Italia tinh!1 30 divisões guarnecendo os, países
ocupados dos Baléa:s. Os álemães estão tentando de
sarmar e prevenir a evacuação destas guarnições ita·
lianas o na ilha de Creta foram registados muitos in
cidentes entre tropas italianas e al(mãs. Por outro la,
do a Alemanha Lncontrará muita dificuldade em do
minar os povos dos Balcãs, lima vez que estejam eva:
cuadas as guarnições italianas. Esta tarefa não era fa
cil mesmo com o aúxilio dos italiano&, O rstado·

maior alemão reconheceu esta dificuldade e resolveu
aumentar a sua esfera diplomaijca ofetecendú o porto
de Salonica á Bulgaria, sem pensar entretanto, qual
seria a repercussão dessa oferta na Grécia. Os ale
mães pod6m fazer conce�sõ�s n�� _Ba1çãs mas não

podem fazer a «marcha re»' mddtDldamente., Os alt-

.... s. Catarina .... N. 1.186

laninente· a queda do
governo· da Bulgaria

LONDRES. 9 (N) - Está Iminente a queda
do governo bulgaro. O atual chefe do governo

I
Boda Vilow estä sendo compelido a demitir se
sendo convidado o primeiro ministro Jorge Ko
zevan para coicear-se á frente dos destinos do

I
país para salvar a dinastia búlgara e fazer a paz"
com os aliados. .

t
Obstruído o desfiladeiro de Vanda"
so, em consequencia de violento

bombardeio

LONDRES, 9 (N) - O desfiladeiro próximo
a Vandaso, na região do ,E.tna, ficou completa"
mente obstruido em virtude do violento bom
bardeio levado a efeito no mesmo na ocasião
em que passava uma grande quantidade de ca

minhões e outros veiculas que transportavam ma

terial bélico e viveres, os quais foram destruidos,
------------------�------------------

o torpedeamment� do

navio "Bagé"
Coméçam dar as praias sergipanas as

primeiras vitimas

Unidas. Não o conseguiram, E ho

je o "mare nostrum", devido, em

grande parte, á resistencia de -Malta,
controla toda a costa sul da Fortale
za Européia

Quando as motorizadas de Rom
mel ocupavam o Mediterraneo africa

no, a ilha britanlcs não se resignava
a uma resistencia passiva Era tarn
bem uma base de ataque, donde par
tiam os aparelhos da RAF que, no

seu martelar constante, embaraçavam
os movimentos das tropas inimigas,
Os dispositivos· militares conceniia
dos em Malta cooperaram depois .corn

o Exército britanico quando do seu

rapido avanço através das posses
sões italianas. Cabe-lhe, pois, parte
principal -nos tt iunfos aliados naque
le vasto teatro de operações, onde

agora, a queda de Catania marca a

fase final da resistencia inimiga na

Sicilia.

O general Eisenhower e todo o

seu estado maior. chegaram a Malta
quatro dtas antes de ser iniciada a

ofensiva. A fortaleza britanica, após
3 anos de resistencia impressíonante,
.dava, assim, ao cabo de guerra nor

te-americano todas as vantagens es

trategicas e todas as condições de
segurança para dirigir serenamente as

opereções contra a Sicília, cujo exito

constitue, até este momento, a nota
mais brilhante de sua folha de ser

viços.

Aracaju, 9 (N) - Aca - cercadas de todos D con

b�"!1 de chegar a? �uni- farto, proporcionado pe
cipio de Estan ;IB! Wo' las autoridades e pelacedentes da praia' do imp tia dI-
Saco, todos os naufra-: s � a �opu açao
gas hospitalizados. To' da CIdade sergipana de

das .as vitimas acham se Estancia. ,

ELETRICIDADE MEDICA:

Indutotermia, Bisturi Eletrico, O.llvanocauterio

KAlOS ULTRA VIOLETAS E INFRA
VERMELHOS - RAIOS X

Diretor 'Medico do HOSPITAL SÃO JOSÉ.

Novos.,contingen \mães, de qualquer forma tem que defender a bacia tes alemães par'"do Danubio. .

Tambem, na eventualidade da ocupação d& ltalia· a Sicjli�. ;

�elos aliados, o sul da França seria o ultimo territo- �e�na, 9 �N) - Segundo
'

no ocu::ado pelos aiemães na Europa Ocidental. n.ohelas velcula�as nes!a
Entretanto, ha ainda' milhões de alemães guarne-I cld�de,_ os alemaes ,e�t�o

eendo os países Ocupa10s e seria urna grande tarefa, envland<? . I;lara a Slel!�a,
tanto moral como militar, para expulsa'los, mas, mes- novos çontm�entes leglao
mo assim, nunca houve um momento na atual eon- Herman <;Joenng par� re

f1_agração, tão cheio «:Je. esperança, esperança na. vitó forçar �Iversas posIções
na �:��}OIÇ��3�!t<àerng�taçl�s: CÔn'lb�i��,te�:.", naquela .11ha,

�
,

;�., ;1;'i" ::�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•��P�ag�i�na�2�.=================�===--=��===========C=o=r=re�iO==d=o=P=o=v=o==========�======��==========;-=======�=====�14�d�e�A�gosto de 1943
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

Farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

f que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30 - Jaraguâ

�mrmrmmIl1rooIllrffil]OnlOOUlIJlilfimraooJmm�x::. x::::;I

I (de coivara) Ia. qualidade-, metro cubico ou II� carrada Cr. $ 12,00 �I lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �II Pedidos á
�! Roberto Grand�erg �

� lI'l'JlI'l'lDl'ml'lOOJ(ll'l'lOgl'l'.llJHtmml'lOOJ�

Dr. Walter Stueber
Ciru,gião - Denti'sta

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

go curso de especialisação em Belo Horizonte e outros em S�oPaulo e no Rio de Janeiro est-beleceu-se em C U R I T I B A dís
pondo de sua habilidade especialmente - no tratamento dos
canais focos e quistos SEM OPERAÇAO E. SEM ELETRIC_IDADE (com obturação completa dos canais - cornprovaçao
radiografica) e - no tratamento restaurador por trabalho ma
nual a rigor, técnica americana._

REIMPLANTAÇAO DENTARIA.
Edificio "Sul AMERICA" 4 and-r - sala 402

Madeira· em tõros
"

Compramos de· diversas qualidades
Trator. com a

soe. ·IGUASSU' LTOA
RIB. MOLHA JARAGUÀ

Ernesto lessmann
. FERRARIA

Fabric ação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas para arados I
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

FEBRES
(Sezões, Malárias, Impaludismo

Maleitas, Tremedeira)
Curam-se rapidamente com

"Capsulas Antisezonicas
Minanéora"

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCORA
Joinvile - S. Catarinã

I Peitoral· de Aogi ..
'

ce Pelotense

Máquinas 0l'eratrizes
Máquinas de escrever e calcular I

Moto�es elé.tricos e conjuntos para luz
Material elétrico para instalações
Arados e Descàscadores de arroz

Bom ba s, Valvulas de pe
Serras circulares,· de fita, para engenho, de atorar
Rebôlos de esmeril

Não ha em todo o mundo
medicaménto mais eficaz contra
tosses, resfriados, influenzas,
coqueluche, bronchites, etc" do
que o PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE. verdadeiro espe
cifico 'centra a tuberculose no

primeiro grau, E' o m�lhor pei
toral do mundo. Fabrica-se no

Rio Grande do Sul. Vende-se
em todas as f .rrnacias, droga
ria e casas de comercio na cam-

panha.
.

Pedir sempre o verdadeiro
PEITORAL DE ANGICO PE
LOTENSE, Os vidres são gran
des, o preço é barato e_ o re

medio não fermenta e nao es

traga não tem resguardo, nem
dieta

I

E' um xarope quasi preto.
E' m'uito denso. Rejritar os xa

ropes claros COIT.O dE,stituidos
de angico e de seu delta.
A' venda em todas iIIS boas

farmacias e drogarias.
.

Confirmo es'e atestado Dr. E.
L. Ferreira de Araujo (firma re

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar-

ço de 1906. _
,.

.

Denosito geral: Laboratórtö
Peito�al de Angico' Pe lotense -
Pelotas - Rio G. do Sul

Vende-se em toda a parte

Valvulas para vapôr e ar, Manometros e Gacbetas

Material de transmissão
ApareÍhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem
Férramentas -e- Oleos e Graxas

CARLOS' HOEPCKE s. A.

•

COMERCIO E INDUSTRIA
Matriz: FLORIA'NOPOLIS - Filiaes : BLUMENAU. JOINVILLE, CRU.ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO 'DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S. A.•

I

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00
A.gencia : )ARAGUA' .

Hua Cei. Emiiio JOlirdan,11"5 - Caixa, 10 - Eml. Telegr. IHCO
MATRIZ: ITAJAl

Í"iliais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages.
e Rio do Sul; Agencias em: [araguä. Caçador, Creciuma, La
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe; São Fran�lsco _

e
Tubarão' Porto União' Sub-Agencias em : lndaial Harnonia, SaeJoaquim' e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

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

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de titulas de ex
portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz , medi rnte taxas modicas.
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROSA disposição, sem aviso, com retiradas livres

para quaisquer importancias 2 %
Com aviso previa (retiradas diárias até 1.0C(\,CO) 30/Desosttos Populares Limitados (até 10 milcru

zeiros) deoosttos 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 %

6 %
Os juros são pegos ou capitalizados semestralmente
A economia é a bcse da orosperidode

Deposite as suas economias no
.

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA
HO RA RIO: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sábados: Das 9 ás 11,00

Adolf HermanD Schultze
FABRICA DE MOVEIS

EM GERAL

Rua Rio Branco, 964 »< Jaraguá
DR. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO
Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 ._ Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 814
•

25

50
É UMA DOI!NÇA ClftAV!SSIMA
MUITO PI!RIGOSA PARA A FA
MiL.IA E PARA A ftAÇA, COMO
UM BOM AUXIL.IAft NO TRATA
MENTO DtsSE GlftANDI! F'L.AClEL.O

U:la: o

A SIFIUS SI! ",PftESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

ftEUMATIS",.
ESCftÓFUL.U
ESPINHAS

FISTUL.U
ÚL.CERAS
ItC%EM'"

I"&:ftllll".

IIIARTftOS

MANCHA.
II ELIXIR DE NOGUEIRA"

CONHJilCI_ HÁ •• ANO. >

VENDE_ SK TODA P""TE.

FRACOS e: AN�MICOS I
Tornem.

VINHO CREOSOTADO
"I!$ILVEIRA"

To....

Re.frlldo. �
Bronquit••
E.erofulo••

__ Convllesc.nças
VINHO CREOSOTADO
"É UM GlI!RADOft DI! SA()DII.

Mal. Deodoro, 84 LOTffA� 'SONNENffOffL Telefone numero 6------------------------------------------------------------

'B ieie/etas

c·

.. .

Fazend-as
Peoeus, amaras, Peças, aces- RAD iOS Casemiras - Brios - Capas de
sorios .. OFICINA MECANICA ,n Gabardine para homens, se ..

diver5�!�d���ua��:baoo Material elslrico 9ffi goraI ""J�f)i/c�"-,, :==:e�:;�;:-s����:�!�"a cidade. eruZetroInformações com a firma Preços baratissimos �" V
Preços n'u'nca vis�osEngenho Ra·u Limitada �-=��-:�=�=�===������,���_I���I1111111!!1�... I1!1....---....---------.----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1�·""·"'·»BBaK�OBBBB"BBB���.»BàK••�I João pr.oSdoCilDO l!1 Filhos " " Joinv:ille
R U A 9 DEM A R ç O , 1 2 ß - : - C A I X A POS T 'A L • 8 2

1,1 pa!!ut�ov� C�Dh� f;diOS�mO�d!!. eI!oV!de �ra:
I

GASOGENIO de alta amperagem e IJualidade pelos melhores
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Sintonizem seus aparelhos para a RADIO NAQIONAL do Rio de Janeiro,TODAS AS SEGUNDAS·Ff.IRAS, ás 19,10 horas em ponto e ouçam o Iamoso Programa dos 'Trigêmeos Vocalistas»; afim de se habilitarem aoPREMIO UN!CO de 10.000 Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE' HOJEDISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL.

_SwB�stakB na Vitoria
o maior Concurso do Rádio Brasileiro
Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quemacertar o mês e o ano do fim das hostilidades
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Loja de Fazendas, Armarinhos, Brinquedos
Roupas teitas '

•

GRANDE VARIEDADE EM CAMISAS, GRAVATAS, GRAVATAS EM
J0GO, CINTOS E SUSPENSORIOS, MEIAS P. HOMENS.E SENHORASRiscados

_

grosso, Voai, Brins, Pelucia, Atoalhados, e, mil 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
[araguä, Rua cel. Emilio Jourdan n. 62.
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Ginásio Parthenon
(sob inspeção federal permanenje J
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari.

.

Rua Com. Araujo n 176' - CURiTIBA - Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de I
admissão á l a, serie do Curso Fundamental

Faculdade de Comere:a do Paraná
(ESCOLA REMINGTON)

f'iscalisada pelo Governo Federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e A'l
xiliar de comércio. - Internato e Externato.

Aulas de datilografia

POlDada Minancora
E' a porrada idea
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas' corno de 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.

anirm.is.
NUNCA EXISTIU

.

IGUAL
A f'armãcia Cruz,
Je Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·
NANCORA· ülce
ras que nem 0914

_ conseguiu curar.

Dna, Carolina Palhares, de [oinville, curou CJm
UMA so LATINHA, urna FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos �ho pit: es, casas de saude e

clinicas particulares. ,

AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira -Pornada I
Minancora' nunca existiu a não ser em suas Ilatinhas originais com � emblema simb?lico acima.
Re�usem imit?ções! EXijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.

.,REPAREM BEM AO COMPRAR!
E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA»

de JOINVILLE
,

Pudifft
9Jtcrle-ú'Vi

- Sobrer·.1esa deliciosa
Rica de Vitaminas

Dispõe s/vencimentos aos protessores.O Prefeito Municipal de Jaraguá, usando daatribuição que lhe confere o art. 8, item 3. dodecreto-lei n. 5511 de 21 de maio de 19-43, e
CONSIDERANDO que o decreto-lei federaln. -1.462 de 10 de junho de 1942, instituiu a obriga ....

toríedade da prestação de informações para fins(li m- a"""'"� estattsttcos, estabel.ecendo a repre�e.nt8ção ao cne--

.,.('\;,)\ ' I Iqe
- Ie do governo regional ou munícípal contra 08

I "'0' '�'OS OS N· :NJ.. servidores áa aümlnlstração pública faltosos;
.....V ...

\(/��.. CONSIDERANDO que é de imediato Interesse� "a �.j �t\ para o governo do Município que a apíração da" � \LI �'A Estatistica do ensino primária' seja realizada logo� ,.)::. ,. • i. "'(O.!. I que termine o ano Ietlve.
. ,;Ó'[ OI, � ,,\.. J Considerando que essa apuração não se po ...v# \.'-.,.. '.J derà efetuar sem que 08 responsaveis pelas uni-'�� dades escolares prestem as informações exigidas.1 mensal e anualmente, por força do Convênio de,

I' 20 de dezembro de 1931 realizado entre a União,os Estadotl, o Distrito Federal e o Territorio doAc-e, para o aperfeiçoamente e uniformização dasestatísticas educacionais e conexas, ratificado pelo decreto estadual' n. 199, de '25 de janeiro de 1932;
DECRETA:Art. 1. -- O pagamento de vencimentos aosprofessores e o de subenções e auxllíos ás escolas particulares fica condicionado a partir destadata, a entrega á tesouraría da Prefeitura ou dasIntendencias distritais, dss fórmulas mensais deestatísticas do enslno prim'rio geral, preenchidasem relação ao mês vencido .

Parágrafo único - No caso de o mês vencf...do ser o último do ano letivo, o professor responsavel deverá entregar, slê da formula mencionada.no art. 1. a de íntormação anual sobre !1 organí-ZBÇ!10 e o aproveitamento escolares.
Art. 2. - A Prefeitura remeterá ao Departa-

'

mento Estadual de Estatlsca, com 8 maior urgenela possível, as formulas preenchTdas e relativalJá unidades municipais e as subvencionadas 011auxiliadas pelo Muni'cipio.
Ari. 3. - O Prefeito determinarà 8 suspensãodo pagamento de vencimentos a08 professores ede subvencõas e

\

auxíltos logo que o Dspartamento Estadual de Estatlstlca lhe dê ciência da falta de recebimento de formulas que não se justificar pela vacancía das untdades'eaeolares taltosas,por licença, exoneração, remoção ou transíereu.ela do protessor responsavelou por outras alterações que ocorram relativamente á proprla unidade,
Art. 4. - Este decreto entrerá em vigor nadata de sua pupltcação, revogadas. as disposiçõesetu contrà-Io, •

. Prefeitura Muníclpal de Jaraguá, em 20 d&-julho de 1943.
ass.) NEONIDA� C. HERBSTER

Renato Sans

Grande Cruzeiro
AO

DARIO PRATA

Resolução D. �I Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores'de cabeça rebeldes I I - O presidente da Comissão Municipal de

I
CLINICA ESPECIALISADA

Preços. deste Muntclpto. tendo em vlsta a grandeDR. SADALLA AM-IN I �scassés dos produtos abaixo. motiva�a pelo es·.

.
. . . _ coamento para ontros. centros consumIdores, que

« Ausente temporariamente -- a partir de .A gosto, deftnttlva-
. .

.

j
mente em júinví1le,,) tstão adqmrlDdo �or preços malS va�ta osos que-_.....-._-_....

OR da tabela em vIgor,
�.............................. RESOLVE:

DESPERTE 11 BILIS O anjó protetor de seus. filhos
DO SEU FIGIlOO '

. é a

��Il�� I
E Sallarâ da Cama Dlsposlo p.ara.TU.dO Lombrigueira Minancora, �

_

I Seu fígado deve produzIr dlana- .

f d t f' t
�

; menteumlitrodebilis.Seabilisnão Verml ug.) suave <3 e prOfi o e elo.
.

A T E N � A O I corre livremente, os alimentos não
Dispensa purgante e diéta!� I são digeridos e apodreceín. �s ga�s.

inchamoestômago.Sobrevemapn- Serve para qualquér ida.dE", �onforme, o nEu, abfltxO Rssinado, aviso R todas IiS pessoas �ã����e��:. �����:d��e�:�té 1, 2, 3 e 4.
com debito e credores que tenham contas ou ou-

amargo e a vida é um martlno. Proteja a saúde de seus filhos e .a suatros assuntos com minha pessoa deverãQ procu- UmasimpJesevacuaçãonãotoca- própria! Evitará muitas doenças e pouparáe no' pfaso leg'll de 30 dirs. Depois deste ráacausa.Neste�aso,asPílu)asCarter dinheiro em remedics.
lar-rn '.

'1' � In t I sãoextraordinanamenteef!�azes.Fa; C h
.

"LO:vJBRIGUEIpIa80 não me reeponeabl ISO ....or qua 'iuer , con

81 zem correr esse litro de billS e voce ompre oJe mesmo, uma, .

que sejll apresentada em meu nome. sente-sedispostopara.tudo.São.su�- RA MINANCORA" para seu filhinho.HaDss' 20 de .Tulho de 1943. vese,contudo,espe.c!almente�ndi- E um produto dos LA r(Flr:JCB1(� M
,

AÚGUSTO ADRATT Jr . cadas para fazer � bil.IS'
correr

hvr_e-II mente. Peça as PllulasCarter. Nao NANCORA" - JoinviJe
:r ��.

!C'W2l.'I!����� aceite outro produt().'Preço:Cr,$3.00, , •..•
'

."_.'II·�.._.•_...�����jI"�III�����" _", ",r ..
L

'''J•• C
.

-'.

I.·.· -v -....,). '.

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 ínolvidaveis •

M Á X I M O C O N F O R T O!
PREÇO TUDO INCLUIDO er., 2.300,00

Não é necessário PASSAPORTf;
Facilidades de maior permanência nas capitais platinas
INFORMAÇÖES -INSCRIÇÖES - PROSPECTOS

EXPRIN'TER
Andradas, 1079 - Pôrto Alegre-Tel. 4325 e 7330

Endereço Telegr. «EXPRINTER>}
.

Empreza ne TranspDrtes
Franzel S, A.
JARAGUÁ

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA OELAL
EXTRAORDINARIA

Pelo presente ficam convocados os senhores
Acionistas desta Empeza para cornpar. cerem á
Assembléia Geral :::'xtraordinaria, á realizar-se no
dia 7 de Agosto de 1943, ás 9 horas da ma'
nhã, na residencia do acionista sr, Germano Enke,
rua Epitácio Pessoa n. 242, nesta Cidade, paradeliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DJ_A:
I: Reforma des I 'statutos
2' Deliber. ção sobre pendencias anteriores
3· Assuntos de interesse social

Jaíagrá, 20 de julho de 1943
Reinaldo Rau
pp. H, Schinzel

Dr. Waldemiro Mazureehen
-------------

--------------.
CASA DE SAÚDE

Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGUÁClinica geral medico - cirurgica de adultos e creanças -Partos - Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas - Indutotermia - Bisturi eletrico - Electro-cauterização-Raies Infra-vermelhos e azuis

Prefeitura Municipal ne Jaraguá
Decreto D. 51

PREFEITCRA MUNICIPAL QE JARAGUÀ
Comissão Municipal de Preços

AUerar, em carater transitorio, até ulterior
deliberacllo, os preços dos seguintes produtos:PRODUTOS ATACADO: VAREJO:

Unido Preço Unido Preço
,Sc.50 K. 21,00 Quilo 0,50

,. 1,50
SC.30 K. 8,00
Quilo 1,00

BataLinhss
Cebo.la·
Farelo de arroz
Fubà Se.50 K. 40,00
Farinhade man·
dioca d3 18. SC.45 K. 28,50» (j,80Foljão preto Sc.60 K. 4S,Oo» 0,90
Milho SC.60 '<:. 36,00" 0,70II - A saida do Farelo de Ilrro7.� para fora.
de municipio, depende de pre.via autoriz�ç.ão porescrito do Presidente da OomlsBão MUDlClpal de
Preços. .....

Jar6_guá, 27 de julho de 1943.
. 'Z, '

_;
..• ässr) LEONIDAS C. HERBSTER.'

i' " �.
.

:Presidente ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E.S PORT E. Adquira Ações daS'''Correio
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Social

Q Capital da Companhia Catarinense de Cirnen
to Portland será de

Companhia Catarinense de.

CIMENTO PORTLANDo CRUZEIRO FARA'
A. SUA PROVA DE
POGO EM jARAGUA'

novos sorteios, sacrítt
ANiVERSARIOScando assim o sensacio-

nalismo do torneio, e que FIZERAM ANOS:
deu lugar a geral des- A 9, asta. Dora Neitzel.
contentamento. As equi- _ A 10, asta. Ursula
pes da ttrms Stein e do Brueckheimer e o SI. Luiz
t::omp. Ollmplcov-dealsrí- Gomes;
ram em favor dos 'outros _ A 11, a sra. Maria S,
quadros. - O Imp!'ens� Stinglen.
S8 gr��· se vencedor, Ií- _ A 12, os snrs. João
caudo assim de posse dO)' Tossini e o menino Ade-
tl(,f�u, ofegecido pela mar Paulo Wunderkch;
Sociedade Iguassú Ltda.! - Fazem anos hoje a

O O 00enquanto no segundo l�- sta. Waltrond
.

Hermaun e . _Cr.s 10.000. O "
gar eclocou-se o �ah:�eJ- o snr. João dePaula.'

.

ra�! tamb.em?e Joínvllle.
_ Faz anos no dia 16,ldividido em 30,000 ações de Cr.$1.ooo,oo cada,

.

Como J� díssemcs .em srta. Iracema Peters. e que serão integralizadas inicialmente em 20 Illnhas acima a orgamsa - Faz anos a 17, a srta.. . ) t t ité dçäo do torneiro . deixou A t' � M II (vinte por porcente e o res an e a Cri ena a
, man ma ue er.

O" d d h d dmuinto á desejar, prín- , íretoria, perrnean o um prazo .e c ama a e

cipaLmente no que diz I Dr. Walderniro Mazu- 30 a 45 dias, segundo as necessidades da Com-
respeito ao criterio ado. . rechen -

panhiatado,: atravez do qual f Fez an.os dias 1: ?e agos
varias equipes viram-se \ o o abalisado clinico sr.

prejudicadas. O que maís
\
dr. Walden_1iro .Mazu�echen

nos surpreendeu no en- \ S. S. que e muito estimado

tanto, foi a atitude anti. em jaraguä. pelos seus re

esportiva do Presidente �evantes serviços- p�estad.os
da S. D. Ameríca peran- a esta comuna fOI muito
te os diretores dõ Stei11 cumprimentado e nos ape:
S. C., os quais.rp.tiraram- sar de- tarde, abraçamo-lo
se do campo manifestan I efusivamente.do deeconte�tando com - Aniversaria-se na� da
a parcialidade e o bülr- ta de hoje, o distinto casal
riamo prejudi.cial d'llque. Henrique Sohn e sen.hora
Ie dirigente. dona Clara Sonh, resIden

tes nesta cidade,

em organização na cidade dê Itajai, neste Estado,
que representa uma exelente contribuição de Va.
Sa. para o progresso do parque indústrial dé Sta.
Catarina, assim como ótima e segura colocação

de seu capital.
.

Ern proseguimento á
sensacional temporada
do coerente ano, organí.
sada pela Associação
Atlética Brasil, defrontar
se. äo amanhã no grama
do do «alví-aüll- local,
til grande peleja das equi
pes da Sociedade Cru
zeiro do Sul de Joiuvílíe
.e da Associação Atlética
Brasil.
'Conforme já salíenta

mos no titulo, o Cruzei
1'0 fará a sua prova de
fogo em [araguá, pois que
no día 29, deverá entre a

tar na partida final do
campeonato da 28. Dívl
säo da Liga Juínvtllense
de DEsportos o Gloria,
para a conquista do ti
tulo maxlmo. Nilo ha du
vida pois, que como um

dos candidatos, n Cruzei,
ro

. virá a .Jaraguá. de
fender o prestígio q'le
desfruta no visioho mu

nicípio. '

Por outro lado, teremos
() Brasil, que máu grado
8E1 ultimas apresentações,
deverá rehabilitar·se si GRANDE TORNEIO
bem qne ° seu quadro Para proporcionar ao NACIMENTOS

d 1 d
- Acha-sß em festa o larremo e li o nao possa públlco jaraguaense uma

do -sr. Tte. Leonidas C.apresentar o pünjunto, 9- grande festa esportiva a
a experiencia do seu an- Associação Atlética Bra- Herbster e sua digna es-

tagonista. sil, f ,rá realisar no pro- posa, sra. d. Ana B. Herbs

Pela significaçílo, o XiIDfl domiugr:día 22 do ter, com 6 nascimento de

prélio em aprêço, está fluênte. um sensacional uma robusta garota. que,

despertando o mais alto torfielo de futtaból, entre na Pia batismal receberá o

interêsse, já que tei'emo� as firmas comerciai.s e nome Waldeia. Parabens.
tambem a preliminar dis· industrias de Jaraguá.
pUlada pelos respetivoB A festa em persp€cllva,
segundos quadros. terà inicio as nove ho

ras da manhã, prolongan
NUM TORNl::JO COM do·se stê li noite. As

P L E T A MENTE DE- inscricões estão sendo
feitas na séde da . A. A.SOROANiSADO O Brasil, estando a dispo.

c IMPRENSA» sagrou- sição dos srs. Comercian-
se VENCEDOR - tes e ir.dustrials, o re-

gulamento para a inscri
ção.
Anuncill-se que Dada

menos_ de 12 firmas, to
marao parte, com Buas

equipes no tOTneio mons

tra, disl'utando um riquls
simo trofeu, oferecido
li'elo comercio e indus
tria de Jarsguá.
No local da fésta ha

verá, completo serviço
de bar e restaurante,
café e uma / suculenta
churrascada.
Na pr(Jxima ediçlio

abordaremos o assunto

em seus devidosdetalhes.

A lista de subscritores de ações já se encontra
em poder de nosso ger.ente, o qual. está pronto
a dar quesquer esclarecimentos desejados.

Banco Indilst�ia e Comércio re S. Calarina S. A.

Agência jaraguá do Sul

Rua Coronel Emilip Jourdan n 117

EXPEDIENTE: 9,30 ás 11,30 - 14,00 às 15,00

Sabados: 9.00 ás 11.00

Prefeitura MuniCipal
de Jaraguã

EDITAL
De orJe'm do sr. pre

feito Municipal torno pu·
blico que durante o cor

rente mê3 de AGOSTO.
arrecBde.-se na Tosou
raria da Prefeitura Mn
lJicipal de Jaraguá e na

intendencia de Hansr. o

imposto s/ a Explore çäo
Agricola (Industrial.
Näo sbtisfazendo o pa

gamento no re!eridc mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa do 20'; so
bro o imIJosto no primei
ro mês. sendo entäo feita
a cobrança judiciL\lmente.
Tesouraria da Preiei

tura Municipal de jaraguá
2 de Agt sto de 1943.

EDITAL

Instruçio Publica

Confórme rôra ampla
mente anunciado, a S. D.
America desta cidade,
fez realisar domingo ui
timo em sua praça de
desportos, um torneio de
futeból; e ao mesmo tem
po, uma festa ao ar livre.
E b�m verdade que a

chllva impertinente, em

panou o brilho da festa,
que no entanto traoscor·
reu aioda assim animada.
No torneiro· de futebol;
tomaram parte, de Join
ville, a8 equipes do Stein.
Palmeras e Imprense, de
Hansa, o Bandeirantes e
e de Jaraguá, O' Comp.
Oliffipico e o America. ParJicJpação

A desorganisação do O sr. tenente Leoni, «Comforme portaria n

torneio f(li latente, uma das C. Herbster e sra. 1 122 do Departamento de
vez que adotando, o cri dna. Ana B. Herbster, Educação foi elogiado o

tér,io de di8PUt� io por comunicam o nascimen' professor Luiz G Airoso da

pontos, os organIzadores, ' escola de Alto Jaraguá n.

viram· se a certa altura' to a 4 do..! conente de 84 pela. maneira como vem

Da contigê'lcia de fazer
I
sua filha WALDEIA. . cumprindo s�de�.

.������������������������������·

CASA'REAL·

F. Vosgerau
Tesoureiro

José Albus
. .

Recebeu estes dias .um belisslmo sorhmento
de JOGOS de Louça para JANTAR, CA�E e CH�'.

Adquiridos äirétamente da grande firma paulista Barros
Loureiro Bt Filho�, de Säo Caetano.

Possue lambem um belissimo sortimento de ARTIGOS,
de vidro para sobre-mesa. Artigos especiais para PRESENTES
,do mais fino acab.:mento.

V.'''s.-fe a' CASA REAL e lá encontrará o maior e o melhol SORTIMEN
,

TO desta praça em: SABONETES-PO'-DE-ARROZ-TALCOS-

VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS, brinquedt)s, e umH infinidade de outros

artigos que seria ocioso enumerar,
----

A CASA REAL, possue tambem um variado estoque de
mereado.[it�s de primeira NECESSIDADE.

, Entrega a Domicilio
VISITE A CASA REAL E NÃO SE ARREPENDERA'

, :.a.:

.������������������������������

ComllDicação
a Praça

Correio do Povo 14 de Ag�sto de 1943
========��;================;-=======,==========-=�====�=============

IRegistro' Civil Edital n. 1555

Artur Mueller, Escrivão e O HENRIQUE OTTf) CAR
ficià! do Registro Civil do 1. LOS BAST e flERTA PA·
Distrito da Comarca de Jaraguá, SOLD.�Ele brasileiro, sol·
Estado de Santa Catarina,Brasil. tetro.lavrador, nasceu nes-
Faz saber que compareceram t d! t ·t t de se

no cartório exibindo os doeu- e IS n o em se e
.

mentos exigidos pela lei afim tembro de mil noveeen
de Se habilitarem para ca- tos e vinte, domiciliado
sar-se: e residente neste distrito

Edital n. 1553 em Aurora, sendo filho le-
ERVIN KRUT�CH E gltlmo de Otto Bast e de

ELLA KOHLZ. Ele, bra Ida BBSt. Ela, brssüeírs,
sHei�o, solteiro, lavrador, solteira Iavradcra, nas
naseído em Blumena'!. CeU em esta distrito em
ao �ezenove de Fevereí- vinte de agosto de mil
ro do ano de. mil nove: novecentos e vinte e cín
centos e quatro, domící- co domiciliada e restden
líado e residente neste te' distrHa em Aurora' sen
distr;ito em EBt�8da ItR-: do filha legitima df/GUS'
po cu, sendo tllno de A- taxo Paseid e d e Anto
dolto Deutsch e M.ati.lde nía PIHUd.
Krutsch. Ela btaellelra, [araguá 11-8- 43
solteira, lavradora, nasci. E -para qu� chegue ao conhe-
da em Rio' do Sul, aos cimento de todos mandei o pre�
vinte e nOV� de Setem- sente, edital que será publicado
b de rntl pela Imprensa e em cartono on- .

ro do 8no. e rnt _nov.e. de será afixado durante Lã dies.

cent�8, � vinte e. dOIS, Si aIguem souber de al
domlcll�ad� e re sidente

gum Impedimente, acuse
nesta �1I8t�Ito em Es.tra- os para os fins legais.
da Itapocú, sendo Illha Artur Muller Escrivão
de Alberto Kohlz e Ema
Kopa Koblz.

Jaraguá,-29-7 -43.

I Edital n. 1554
DécIaro aos meus a-

ALFONSO HORNBURG fl (l HELENA BECKER. Ele, migas e regutst's· que
solteiro, lavrador, nasci nesta data, adquiriu por
do em Jaraguá, a08 do compra a minha oficina
Ze de Janeiro de mil no mecanica, O sr. Lothar
vecentoB e dez(uove, do Sonnenhohl O mesmo
mÍciliact0 e resirtente nes d' t'

,

BDITllL EDITAL te distrito em Ri,) da Luz, compra or con lnuara a

,

'd L -1- sendo fiHn leoitimo de oferecer a todos, os ser-

. - e el ao I Carlos Hornbu�ge e de viços que prestti e es·
Imposto Sob{e' �ndustnas e

O Doutor Ary Pereira Hulfa GEiler HOl'Dburg. pero venha ele a mere-
pro ISSOt'S

Oliveira, Juiz ae Direito Ela, soltéira, br�snelra, cer toda confiança de
De ordem do sr. Co'letor, tor- da comarca de Jaraguá, lavradora, nasClda em

f' Ino publico que no comnte mês Estado de Santa Catari. Jar8guá, SOb' primeiros que UI a �o.
arrecada-se nesta Coletoria, o

Da, SraaH, ns forma de de Julho de mil novecen' jardgua. 14·8 �43imposto acima, relativo ao se-

lej, etc. tos e uinte e um, domi. Theodoro Wolff
gundo semestre do exercicio em

curSo. FAZ SABER a todos os ciliada e residente nesle _

Os que deixarem d�. paga.r no, que o presente edital dI:- distrito em JafBguá Alto,
prazo marcado, podelao satlsfa- ·leilâo com o prazo Je sendo filas legitima ,jeze-Io no proxlmo mez de Setém· '. . .

bro com a múlta de 20./" findo (20) dU1S VIrem, ou dele Heunqu'j Becker o de
o qual serão estraidas as devt- conhecimento tiverem ou Hec'wig Bor:!k Becker
das certidões de dividas p�ra interessàr possa que JaI2guá,- 3-8-43.
ter Iugor a cobrança executIva .

. 'Ii" d'Coletoria Estadual de Jaraguá fIndO esse prazo aO e
. _

2 de Agosto de 1941. ser arreUlatados. por
quem mals der e maior di sautos referidtl. ação

HELEODORO BORGES
lance oferecer, no dIa 27 (Xec'iltiva, serllo levados

Escrivão de 8goato proximo vin- Cm publico leilão de ven-

douro, as 10 horas da da e arremataçäo. Assim
manhä, ás portss do E- serão os referidos bens
dificio do Forum da 00' arrematados por quem moré.

marca, os bens penhora- mais der e mtaior lance Autrossim, élvisr que é

doo a WilJy Lagemann e oferecer, no dia hora e de mesma, importancia es

de citação Ei/m Alma lagemann, na lugar acima mencionados ta convocação, pois serão

d d nela tratados assuntos de
O Doutor Aly Pereira ação executiva que lhe po en o o� m�smo se

prl·mordial. interesse dos
move Reinoldo Rau, a rem examinsdos por

Oliveira, Juiz de Direito saber: quem interresse tiver, á legionarias ..

da Comarca d(' Jaraguá, l')-iUm terreno !Sito Rua Cel.Procopio Gomes, _

Estado de Sanla Catari- nesta cIdade de Jarsguà, onde se acham localis8
na, Brasil, na forma da à Rua Coronel Procopio dos ditos bens. E para
lei, etc. Gomes de Olive,ira, fazen. que chegue.a noticia ao
Faz saber 80S que o do frenta na mesma rua, conhecimento da todos,

p"esen;e edital de cita- trave 8Sl10 dos fundos com se passou o presente €
ção, com o prazo de tI in.

a linha ferrea Sio Paulo- ditaI que será afixado
ta (30) dias virem, .dele RI G' d t m d no lugar de costume, às
cOLhecI'mento tiverem ou

o ran e, ex re an o

de um lado com terras portas do Forum e pu-
interessar pOSS8, que, es de Maria Becker e de ou blicado pelo:jornal IOC81
ta'ldo se precedendo a tro lado COm terras da «Correio do ·POV(». Da·
execução por parte da. R i t d do e passado nesta cida
FBzenda Municipai coo'-

VlUva arger, rflg s ta o

na comarca de .Joinvllle, de de Jaraguá, aos tr in
MIGUEL LUX, e tendo o

no livro 10 a fls. 13. com ta e um dias do mes de
oricial da Justiça certi-

a Brea de 1,250 metros julho do ano de mH no·
fteado não haver enCOD- Quadrados, avaliados em vccentos e quarenta e

Ltrado o devedor Mtiguel êr.$ 4.()0,00. tres. Eu Ney Franco o
ux. que se eneon ra em 2')- Uma casa de ma subscrevi. (ai!slnàdo)' Ary

lug9r incerto e não sa- terial e.mats bemfeitorias Perejr� Olivelra- Juiz de
bido, cita e chama-o fi existentes no mesmo ter- Direito. Está conforme o

comparecer cu fazer-se
reno, avaliado em cr.$ original, do que dou fé. K::::)J::::lII:::::rexlOC::XC::XO�1OC

representar no pra?;{) de 4000,00. Tútal c r. $ J8rB guá, 31 de julho de Anunciem: NESTAtrinta dias, (30) dias, pa- 8.000,00 cujos bens éons- 1943 fOLHA
ra 8p�esent8r a defeza tantes do auto de avali. O Escrjväo
que tIver, na execuçäo ação e edital de folhas N{'y Franco
que lhe move a fazenda . .

-

ex
Publica Municipal: sob����������as penas da leI. E

psr.al
. End. Tel. : ..OROMAIA, Ique chegue ao conhecl- Codigos :

mento de todos, se pos BORGES, RIBEIRO,
80U o presente edital que A. B. C. 5.a Ed.

'1será afixedo no lugar de =

'costume e puplicado pe- CAIXA POSTAL n. 34
la imprensa. Dado e

pas-I
Rua Manoel L. de Andrade, 14 .

sado nesta cidade. de Ja' .
TELEFONE n. 155

raguá, a08 trinta e um
.

�
dias do mês de julho do

O f4 m· Iano de mil novecentos e �
I

fl�n' ."� alaquarenta e três, Eu Ney ti , V ��
.

:
franco, escriväo o subs- ii

Icrevi. (assinado) Ary Pe. f4 REPRESENTAÇÕES,
reira Oliveira -- Juiz de�. DESPACHOS FERROVIARIOS E MARITIMOS - REDESPACHOS
DIreito •. Está conforme �' E M B A R QUESI.

Io originsJ, do que dou

f�'1 _

jaraguá, 31 de julho SÃO FRANCISCO DO SUL Estado de Sta Catarina Brasilde 1943 :... i,
Nf'y franco B�����������:5F'�B&'i"FL-'B'-�7.P��-

Alertadoras, de
.

Jaragu�
CONVITE
O diretor do curso das

Alet:J:adoras de Jaraguá, por
nosso intermedio convida
todas as patriotas inscritas

para uma reunião, amanhã,
ás 10 horas, no Clube Ai-

Hospedes
Ilustres

Jaraguá, teve a- honra de

hospeder, em dias da se·

mana passada, as Exmas
senhoras d. Irene Aquino,
d. Carmen Linhares Colo
nia, dra. Olga Blun -e d.·
Zulma Avila, que a servi

ço do Educandario Santa
Catarina, percorrem o Es·
tado angariando donativos
e prendas, destinados. á
manutenção desta util oro

ganisação de assistencia
social.

-

EXIJAM O SABÃO

Virgem Especia lidad e
s�ßÃ� ytRCt""

•••

EspECIAlIOAOEda elA. WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE (Mar�a registrada)
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA.
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