
ARGEL, 19 (N) - O Quartel General dos Aliados 'informou qu�

o Eixo perdeu atê a data de 16 de agosto, 167-.000 soldados na 1uJ-

ta da Sicilia. Deste número, 11S.000 são prisioneiros e 11.OOQ_ mortos.

--

-

, ..
---------------- _ .......

•

'Co/una Religiosa
.

Fidelidade Coroada

A um mundo de covardia I nha mãe e meus irmãos

Edificio próprio e franqueza, de ódio e pa são os que -ouvem a pala ...

ganismo, apresenta a Igre-I vra de Deus f' a observam>.

ADO XXV",. jaraguá ." Sábado, 11 de- Agosto de 1941 _ S. Catarina N 1187
ja uma Mãe Mostra esta Somente uma única vez

=====...-==============================""_==========""""==,,,,a=.=;i;;;;;;;; Mãe -na glória, para incitar pede estar perto do Pttho r

nos a conquistar semelhan está pendurado na cruz-e

Diplomata --t
te triunfo por vida seme- de inumeraveis feridas es-

_

S I a" Ihante. gota-se a vida do Filho,

hanos seguiram, Dura e cruel como é ho- a vida de sua vida, a vída

para Lisboa afim l� a vida do c!istão. foi a de seu amor. E então seu

de entabol
vida desta Mae. Duras e amor materno cresce e

_ _

ar ne,. cruéis foram as provas de transforma-se em fidelidade

goclaçoes de paz fidelidade desta Mãe, como que ultrapassa por longe
serão as nossas, si quiser- toda grandeza deste mundo,

,_ •

I fLondres, Ih8 (N) -

mosf ser
fieis- Cruel foi a Todos os outros, seus ami-

em O COn
ormações c egadas da pro ecia do velho

-

Simeão gos e discipulos, tímida-

I
fronteira suissa dizem anunciando ao coração ma- mente fugiram, Desaparece

ti
.

b
terno a espada das dores ram na noite do desânimo

que pa� I� par.a Lis .oa Cruel foi o rei que dester- e do desespero. Mas Ela

�m� missao diplornatica rou a Mãe por causa do está junto ao Filho e ne-

. _. '"

italiana que vae entabO-j
Filho. Dura foi a vida de nhum poder desse mundo

(�;r�le� especial do INl'�R AMERICANA) para lar naquela capilal nego, amargas penúrias.e tormen- teria sido capaz de separá

«t a
ç

O· . ciações de paz com os tosa� saudades no .Egito. los. Nem as mãos bárbaras

Argel - Os círculos mllttares destacam a
I

representantes das o' j�ru.els foram os dias de d� soldadesca, nem o es-

atuação da esquadra norte-americana bombardean- t
.

I' d
P _anslas e dor,es quando pro- carneo escumante dos fari-

110' pesadamente 8S defesas eosteíras do Cabo Or-
encias a Ia as, curava o FIlho de doze seos, nem as maldições

lan�o, na SiC�Ub, e facilitando, assim; o avanço do
anos, _Dura soou ao ouvido du�a plebe per,,:ertida. A

Setlmo Exercíto sobre Messina.
da Mae a respost� : «Por- Mae esta em pe debaixo

Desertores nas que me procuraveis?> Cru- da cruz e sua fidelidade

-

Londres-Em mensagem 80 povo britanfcos o

ciante tornou-se a hora em alivia a morte do Filho.

Imperador Halle Se lassíé declarou que os ablssí-
fileiras aJemãs que, pela última 'vez, () Fi Como Ela sente e parti-

níos estão jubilosos com a queda de MussulIni, es
lho abraçava a 'Mãe e lhe cipa com o Filho todas as

pernudo que desapareçam todas as formas de tsSI' Londres, - (Ag. Tel. dirigia palavI:,as de consolo dores! Pois todo genuino

cismo. Acrescenta o monarca que Ba dcgllo, o Noroeguesa):"" Informam
antes de ir para longe, bem amor marterno sofre dupla

homem que executou as r.rdeus do Mussolini em-
longe, até a morte, E quan- mente quando sofre o ff

pregando gases asfixiantes contr a 08 etíopes, está
que Rassou por Oslo doo! depois ?e_longa espera lho .. Os açoites da f1age

tentando continuar a guerra ao It: do da Alema-
um .grande transporte deixa a soltdao de seu lar lação que horrorosamente

lnh
'1 para salvar o fascismo.

de desertores alemães enviuvado e corre atraz des' despedaçaram o corpo de

aprisionados. O trans-
se Pilho, para ser-lhe Mãe Jesus, queírnararn no cora-

Nova York _ S!!b�-sG que numerosos slcl- porte passou secreta.
por uns poucos, doces mí- ção da Mãe. 'Os espinhos

Iuanos
estão lutando como volunrartos ao lado mente.

nutos, leva Ela para .casa que feriram a cabeça do

das tropas alíadas para Iíuerte r a Stcilia dos ble-j
a resposta enigmática: «Mi- Filho penetraram sua pró.

-'-
....___.

, mãos. '

,

------------------- pria fronte. As marteladas

___.
/

terriveis pesaram-lhe no

ral M����:�y� SOPta�odi��Çe��ifoe8���t��i�0O���� D r A Iv ar o Bata Iha �r�����a��nt���� ����a��:
pou de essaltc a cidade de Ce tania chave da re

do que no Calvário da mor-

sistencia eíxlsta na parte norte orie�ta! da Sicilia. I
te. Assim o Mestre a con

siderava como seu grande
consolo. O coração da Mãe

não o abandonou. O amor

e da Mãe foi o unico no qual
.pôde confiar e com o qual
pôde contar ate ao extre.

mo. Este amor não vaci

lou nenhum momento, este

_amor tudo sacrificou. É es

ta â fidelidade imaculada

de Maria ate ao fim.
Nossa Senhora da Oló

, ria, RainhA
-

dos martires,
Rainha de todos os herois,
Rainha de todos os homens

fieis; fazei-nos todos fieis
a Cristo, fieis a Vos, fieis

a Santa Igreja, fieis até ao

fim! José Romonte

HONORATOOiretor-proprietario:'Caixa Postal, 12

� �AMINH�
___ Moacyr_�.e_ Azambuja

Naqueles dias tragicos de ha um ano atraz,

quando a pätrta.sangrava na vida de seus filhos

trucidados, não faltaram. infelizmente, as cassan

dras da derrota possivel, provavel,
.

receiada e

certa.
O punhal traiçoeiro nos ferira fundo, como

sabem ferir os especialisados na violencia.

Pensavam os desfibrados, como pensava o

nazismo truculento, que a patria, paciente e

mansa, mais uma vez se esquivaria ás provações
de .um gesto de rebeldia.

Mas a patria não teve medo, a patria não

deu ouvidos aos gerernlas, a patria não corrom

peu a sua liberdade, a patria não se abateu na

tristeza do desalento.' _

Ela soergueu-se, viril e indignada ,

Ela aí està, mais viva que nunca, mais que

nunca decidida a não aviltar o seu passado al

tivo.
Ela al està, a patria que jamais ludibriou o

direito de outros povos à segurança e à paz, dis

posta a colaborar e a lutar na defeza da paz
-

e

da segurança da mundo.
, Doze mezes depois do crime' nefando, a pa

ti ia brasileira rejubila-se por ter escolhido o ca

minho da justiça e da vitória; fatais como o des

tino escuro dos que erraram.-

I

o Sina e
#W

nvasao
A Holanda venceu a J escala formidavel. O país

"guerra do silêncio" contra inteiro fôra celrlri!icado"

os nazistas. A resisdencia com IS gtandfs noticias da

passou da fúrma passiVa Afdc;'-, que che-garam jun-lI
para II ativa, e o povo es- tamente com as informa-,
pera "gor imp;,cientem�n- eões "obra os fracas'sos a

te a próxima fase d� guerra lemães na frente oriental,

Desde a ccupação, há tres e os sucessos norte-amerL- �
anos passados,'oós, hol3n- Cl>"OS "liS agl1�s do P�cí

deses, tivemos de pOl' em fie I. A Royal Air Fcrce

ação inuspt:itadas energias ma leIa va com inlenfi dade

para prosseguirmos na nos eil pr('sendenle os Cl nlros

sa campanha de oposição indushiöis nazistas, e dis

-de mil maneir3s. Nas fá- to tinhamos tambem noti

bricas, no�so povo des"\'1- eia. Fina�mEmte, as irradia

volveu a técnica do «deva ções da emissora holande

g9:rJ, ,L zendo cair considr- sa em Londres ,trlonsmitin

rave.lment� a. produção; no� do notici.ls do nosso go

serviços CIVIS fIe "-oubo VI';nO I gal, criaram uma

fazer um& cguêrra de pa- atmo ,fera de expectativa.

pel»,ambaraçando porcom' Nós todos fcreditavamos

pleto a administração nazis· fírm�mente que a hora,da

ta. Nos (:.úlpitos as igrejas retr buição estava, se av'isi

jamais cessaram de verbe- nhando. Já. podiamos con

rar o credo da cruz de tar 03 dias que restavam (\

Hitler. Médicos, estudantes odiada ·Nova Ordem», que

e camponeses, comerciantes Irouxe a morte a fome e

e industrias. tedos nUm so osofrimen10 aönosso povo.

blóco dasafiaram a «Nova

Ordem».
Aliada It essa resistência Gal. Gaspar oulra nos EE. UU.

veio, a ggerra de nervos,

com � eamp�nha do «V- C
nos caies e lugares públio
cos, o estranho dosapare
cimento de holandeaes na

zistas e ínumeràveis manei,
ras em que s povo perê_e

guiá os traidores.
Mas, antes de partir da

Holanda, há pouco tempo,
havia já sinais de uma re

sis aneia mais, firme e em

Estocolmo - Noticia� rccebtdas dt1 Berlim MED ICO
dão conta da grande depressã!l mural dos h b'-!' .

.
.

t�ntes da canttat alemã qU.6 temem que a

�ulal
Clrur.gla, Partos, Mr-lestias de S�nh?ras

CIdade venha � ser o alv» dos proxlmss graudes
Crianç is, Doenças Internas e 1 ropicaes

ataques aéreos. O exemplo dö Hamburgo, ende Doenças da Pele

morreram mllhsres de pes Ô rs, es tá sendo apon
tado como o destlnos de Berltm.'

-
ELETRICIDADE MEDICA:

�

Pl
Londres - As iDS'6Iuçõ:Js petroliferas de ,Indutotermia, Bisturi Eletrico, (Llvanocauterio

tiloe.su" na Rutnanta, tanto i 8 pre '8 como as dís. � -) .

S
arI88 estilo ardendo eu.. virtudH dos iocendiôs � KAlO ULTRA VIOLETAS E INfRA

ateadoslpelns 8.VjÕ�.s pe,,',(j 8 [Jorte americ8C0S � VE'<MELHOS· RAIOS X

que a8, atacl:lram UltIID'1rnlclGt,. Aeri Warn os té�ni.
I

� •

_

_
,

ç�s que a prnrlnç!1.o .rte _petr, leo da HU'manill fieu. � DIretor Medico do HOSP.TAL SAO JOSE,
r enormemente r11mlnuld I t'ffi virtuue de �
taque,

-

ases B-
It. ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
�Jk\#G}jm!rl1tê",?"",ii&�"'jIt&rí_tß=_

�----------------------

A União Sul Africana

Compra produtos Bra
sileiros

Washington -agosto-O.
A.) - O«THE FORREIO
COMMERCE WEECLY» t
citando uma informacão di'

vulgada pelo «CORREIO
DA MANHÃ" do Rio se

Janeiro, declara que as es

tatisticas comerciais referen'

tes ao primeiro trimestre

do corrente ano demostram

que a União Sul Africana

ocupa atualmente o tercei

ro ·Iugar entre' os maiores

compradores de produtos
brasileiros.
As compras sul·africana

-9,5./' das exportações to·
tais do Brasil-embora 'e

videntemente muito abaixo

das cifras de importações
dos Estados Unidos, que
são o freguez numero um

do BraSil, colocam pelo
menos a União Sul Africa
na apenas um pouco abai
xo da Argentino, que ocu-

!fpa o segundo lugªr entre

os maiores c'Ompradores
de produtos brasileiroS

Esse extr�ordinario au

mento das relações comer�

ciais entre o Brasil e' a tJ
niãö Sul afdcana decorre
certamente, pel'o menos em

gra�de" parte,{jas condiçÕes
de guerra q\le cortaram
essse pais de' sua.s fontes
normaIs de supnmento,

Washington, 18 (N)
Q ministro da guer·

ra' do Brasil, galo Euri·
co Gaspar Dutra, foi
recebiâo hoje pelo Se- O BOlDbardeio
cre1àrio de Estado, snr.

CordeIl I-IuU e por sir, um
frank Knox, Secretario
de Marinha.

"

·'1\:,-,,u
'"tl'

O espetaculo quê ofere'ce o por.
-to italiano de Messina durantede'Messlna

dos bombardeios diurnos a que foram submetidas suas instalações militares pelos bombardei'

ros norte-americanos. Espera·se a quédä, (otà1 desta importante posição fascista. (foto da Inter-Am.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Faranacia Nova
de ROBERTO M. HORST

I que dlspõe de maior sortimento na praça e oferece
seus artigos á preços vantajosos.

Rua Marechal Deodoro, 30 Jaragu â

f!mDrooEfll'iIl1mmrmf!mOmlilDroommDm�

I Roberto Granaberg I
� carrada Cr. $ 12,00 i
� Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �
� Pedidos á �

I Roberto Grandberg ;
�OWJlmmt'JttmRmnO{lllEmtml'l'l'Jl!mn�

Madeira ein tóros
Compramos de diversas qualidades

Trator com a

soc. IGUASSU" LTOA
RIß. MOLHA - : JARAGUÀ

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S."A.
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia : JARllGUA'
Rua Cei. Emilio JOlirdan,115 - Caix8, 10 - End. lelegr. INCO

MATRIZ: ITAJAl

Adolf Hermann Schultze
!'ABRICA DE MOVEIS

EM GERAL

Rua Rió Branco, 964 Jaraguá

DR. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Não ha em todo o mundo
medicaménfo mais eílcaz contra
tosses, resfriados, iníluenzas,
coqueluche, bronchites, etc" do

------------'---- � �---- que o PEITORAL DE ANGICO
PELOTENSE, verdadeiro espe-·
cifico contra a tuberculose no

primeiro grau. E' o melhor pei
toral do mundo. Fabrica-se no

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

p, nha. •

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

medio não fermentá e não es

traga, não tem resguardo, nem

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

ropes claros como I destítuidos
de angico e de seu deito.
A' venda em todas as bcas

farmacias e drogarias.
Confirmo este atestado Dr. E.

L. Ferreira de Araujo (Firma re·
conhecida. )
Licença N. 511 de 26 de Mar- .

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul

Vende-se em toda a park

•

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabric ação de Ferramentas
Agricolas

Segas rotativas para arados

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

Jaraguá

F E BR ES

PSJ.!ina 2 Correio do Povo .

��==========;;;.======-====;;;;;;;;;;;;;;;==..ii=��===========�======-==�2�l_;d�e�A�g.osto de 1 943
Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

comprando na

...

Máquinas operatrizes
.'�

Máquinas de escrever e calcular (Sezões, Malárias, Impaludismo
Maleitas, Tremedeira)

Curam-se rapidamente com

•

"Capsulas Antisezonicas

Minancora"

Em todas as boas Farmácias

E' um produto dos Laboratórios MINANCOnA

Joinvile - S. C;tarina

FRACOS E ANêMICOS I
Tomem i

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impre"à Cla lIitt ui:
To..e.
Re.frlldo.
BronqUite.
E.crofulo.e
Convalescençl.

VINHO CREOSOTADO
I!É UM GERADOR ·OE SACIo&::

Motores elétricos e conjuntos para luz

Material elétrico para instalações ,

Arados e Descascadores de arroz

Bom ba s, Valvulas de pe
Serras circulares, �e f ita, para engenho, d� atorar
Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapôr e ae, Maoometros e Gacbetas

Mate�ial de transmissãó

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade
Material de soldagem

.

Ferramentas ..:.. Oleos e Graxas

CARLOS HOEPCKE s. A.'•

COMERCIO E INDUSTRIA
'Ma triz: FLORrANOPOLIS· - Pillaes : BLUMENAU. JOINVILLE, ORU.
ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCO DO SUL-Mostruarió em TUBARÃO

Peitoral de Angi ..
ce Pelot�nse

25

IPiliais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [oinvile, Lages
..e Rio do Sul; Agencias em: jaraguá. Caçador, Crecium�, La

guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe,. São fran�lsco _

e

Tubarão· Porto União' Sub-Agencias em : Indaial Harnonla, Sae
Joaquim' 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,
-corno cobranças, descontos e caução de titulas de ex

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz, medi.nte taxas modicas.

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

para quaisquer importancias 2 %

Com aviso previa (retiradas diarias até 1.000,00) 30/
Desosttos Populares Limitados (até 10 milcru-.

zeíros) deoositos iniciais a partir de 20 00
Bub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

.Os juros são pegos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no �_iil_·iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiii�__iiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_"' " iiiiiiíi__iiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiii_ii_" íiiiii

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

Sabados : Das 9 ás 11,00

50

É UMA DOENÇA QftAvfSSIMA
MUlTO·!'e:RIGOSA !'ARA A FA
MiLIA E !'AftA A ftACA. COMQ
UM 110M AUXILIAft NO TRATA.
MD.lTO .taSE G ftANDE FLAGELO

,

U.E o

ßIJ:fliIHI:[IIijll; I tLI
A si,.lus se: A!'ftEIiENTA IiO.
INÚMEftA. P"OftMAS, TAIS COMO:

ltEUMATISMO
ESCftÓFULAII
EII!'INHA.

FfsrULAII
ÚLC�RAII
IICZEMA.

FEftIIllA.

DAftTftO.

MANCHA.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
�lIDI_ HÁ II AN.. '

YENDIi-IIII _ TODA P'AftTE •

Mal. Deodoro, 84 LOTffAR SONNENffOffL Telefone numero 6
-----------------------------------------------------------�.---------------------------

Bicicletas
Peneus, amaras, Peças, aeee- ..RAD lOS
sorios .. OFICINA MECANICA

11�111c II

MaloJiai oI6trico 9ID goraI "C·
I/I cC! "

Pre(os baratissimos. ruzolro

-Fazendas

Es.crito,rio,:, . �v ...qetu I io_ Varga 5, 160 - Tf.lefone, 341• ;. ·�.iid�nc�: �al, ��odorö ·da Fonseca, 814 ������������������������������������!�����������

CaselDiras .. Brins .. Capas de
Gabardine para bomens, se ..

nboras e escolares. .. Ternos

caselDira e brilQ. .. Blusas de.

gabardine, couro e seda; �tc.

Precos nunca vistos
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11��c«««a"_«Bm).,««�«to_»_�)�«C«««.�_.1i1João Prosdociano � Filhos ,_ ,_ Joinville

R l:J A-9 DEM A R ç O ,_ 1 2 (:i - : - C A I X A POS T A L , 8 2

� par�ut�ov� !a!nb�. �iO�mol2idfl eu:�ra:I
GASOGENIO de alta amperagem e qualidade pelos melhores

preços.1Peçam demonstrações á firma:

.. João ProsdocilDO '" Filhos ,_ ,_ Jóinville
�««(c«;8f»JB»)B_)D»»))))Q�(�C«(C.«<.�.««cc_.««a�

�W8�8tak8 na Vitória
o maior Concurso do Rádio' Brasileiro

Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para que�
acertar o mês e o a,oo do fim das hostilidades

Sintonizem seus aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de janeiro,
TODAS AS SEGUNDAS FF.IRAS, ás 19,10 horas em ponto e ouçam o fa

moso Programa dos eTrigêmeos Vocalistas>, afim de se habilitarem ao

PREMIO UN!CO de 10.000 Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATE' HOJE
DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL. ,

A DQUIRIR BONUS

OI< DE GUERRA
E' DAR ARMAS AO

BRASIL

u h

Dr. Waldemiro Mazureehen Adquira Ações da

Companhia Catarinensede

CIMENTO PORTLAND

,·Loja de Fazendas, Armarinhos, Brinquedos
Roupas feitas

GRANDE VARIEDADE EM CAMISAS: GRAVATAS, GRAVATAS EM

J0GO, CINTOS E SUSPENSORIOS, MEIASP. HOMENS E SENHORAS

Riscados grosso, VoaI, Brins, Pelucia,. Atoalhados, e mil. outros artigos

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

Orande variedade em perfumes.

Os lILelbores artigos, pelos menores

preços da cidade

jaraguä, Rua cel. Emilio Jourdan n. 52.

E
•

r I c o

Lombrigueira Minancora

n s

- -

ICASA DE SAÚDE

Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGUÃ

IClínica geral medico - cirurgica de adultos e creanças -

Partos - Diatherrnia Ondas curtas e Ulta-curtas - In

dutotermia - Bis(uIÍ eletrico - Electro-cauterização -

• Raios Infra-vermelhos e azuis
êm organização na cidade de Itajai, neste Estado,
que representa uma exelente contribuição de Va.

Sa. para o progresso do parque indústrial de Sta.

I
Catarir.a, assim como ótima e segura colocação

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
de seu capital.

,
CLINICA ESPECIALISADA

: Ause���por�i���-���r de��!,�finitiVa-1. mente em joinville,»

\.) Capital da Companhia Catarinense de Cimen
to Portland será de

Cr.$ 30.000.000,00
dividido em 30,000 ações de Cr.$l.ooo,oo cada,
e .que serão integralizadas inicialmente" em 20.f'
(vinte por porcente) e o testante a critério da

Diretoria, permeando um prazo de chamada de

30 a 45 dias, segundo as necessidades da Com-

panhia

A lista de subscritores de ações já se encontra

em poder de nosso gerente, o qual está pronto
a dar quesquer esclarecimentos desejados.

Banco Industria e Comércio de S. Catarina S. A,

. Agência Jaraguá do Sul

Rua Coronel Emilio Jourdan n. 117

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

Sabados: 9.00 ás 11.00

o . anjo protetor de seus filhos
é a

IJ'J USTRIA DE �;',lcA-:OS
GOSCH IRM ,�\OS S. A.

I

Jl\Rl\GUl\ - fL\NTL\ Cl\Tl\RINl\

'·CL\LCl\DOL
,

Vermifugo suave a de pronto efeito:

Dtspensa purgante e diéta!

Serve para qualquér Idade, conforme o n

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

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedles.

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEl

:A MINANCORA" para seu filhinho.

E um pro duto cos LABORATORlOS M

NANCORA" - Joinvile

EDITAL

�e citação

Prefeitura Municipal

de Jaraguá

EDITAL

EDITAI.
de Leilão

Ginásio Parth�non

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

Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná

Estão em pleno funclonamento ns aulas de

admissão á l a, serie do Curso fundamental

-Faculdade ue Comercia do Paraflá
(ESCOLA REMINGTON)

fiscalisada pelo Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador (' Au'

xiliar de comércio. Iníemaíc ve Externato

Aulas de datilografia
•

Poanada Minancora

E' a pornad 1 idea,

CUKA TODAS ÁS
F E R I DAS, tanto
humanas cerno de
animais.

NUNCA EXISTiU
IGUAL

A Farmâcia Cruz,
de Avaré, (S.Paulo)
curou com a cMl·

NANCORA- úlce
ras que nem 0914

conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de joinvillp, curou C:lm

UMA s6 .LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos �ho·piü es, casa:, de sallde e

AVISO IMPOR�:�c;� tarti�U�:r�s�deira "Pomada

IMinancora> nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais cnm o emblema simbólico acima.

Rec.lJsem imi!.ções! Exijam a verdadeira MlNAN·

CORA em sua latinha original.

IREPAREM BEM 'AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA-

de JOINVILLE
.

'

��II�'

A.T E N ç Ã O
Eu, abatxo assinado, aviso a todas 6S pessoas

com debito e credores que tenham contas ou ou

tros assuntos com minha pessoa deverão procu

rar-me nó praso l�gal de 30 dias. Depois deste

prasD n'lo me respons8biliso Dor qualquer conta'

'que lejii apresentada em meu nome.

Hausa, 20 de .lulhp de 1943.
AUGUSTO ADRATT Jr.

o Doutor Ary Pereira O Doutor Ary Pereira

Oliveira, Juiz de Direito Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Jareguä, da comarca de Jliraguá,
Estado de Santa Cata rí Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da na, Brasil, na torms de

tei, etc. lej� etc. tantes do auto de avalio

Faz saber AOS que o FAZ SABER a todos 08 ação e edital de folhas

presente edital de cite- que o presente edital de dos autos referida ação

çäo, com o prazo de trino leilão. com o prazo de executiva, serão levados

ta (30) díus virem, dele (20) días virem, ou dele em publico leilão de ven

cor.heclrnento tiverem ou conhecimento tiverem ou da e arrematação, Assim

Interesser possa, que, es
Interesser possa.. que, serão os referidos bens

tando se precedendo' a findo esse prazo hão de arrematados por quem

execução por parte da ser arrematados. por maís der 8 maior lance

Fazenda Mlinicipsi con- quem mals der e maior oferecer, no día hora e

MIGU=.L LUX, e tendo o lance oferecer, no dla 27 lUogar acima mencionados

Ot cíal dó Justiça certi- de sgosto prcxlmo vín- podendo es mesmo se

ficado não haver encon- douro, as 10 horas da rem examíuedos por

trado o devedor Miguel manhã, ás portas do E- quem interresse tiver á.

Lux. que se encontra em dificio do Forum da Co Rua Cel.Procopio Gom�s,
lugar ínt.crto e não sa rr arca, es bens penhora- onde se acham locallsa-

F. Vosgerau'
. -

Tesoureiro
bido, cita. e chama-o a dos a Willy Lagemann e dos ditos bem'. E para

comparecer ou Iazer-se fl/m Alma Iagemann, na que chegue a noticia ao

representar no prazo de ação executiva que lhe- conheetmento da todos,

trinta dlas, (30) días, pa- move Reinoldo Rau, a se passou o presente e-

ra apresentar a defrza saber: dítal que sorä afixado

que tiver, na
r

execução l')-,Um terreno sito no lugar de costume, às

que lhe move a Fazenda nesta cidade de Jaraguà,

I
portas do Forum e pu

Imposto sobre Industrias e
Publica. Municipal, sob à Rua Coronel Procopio blicado pelo;jornal locpl

profissões as penas da lei. E par.a Gúmes de Oliveira, fazen -Correio do Povo». Da-

De ordem do sr. Coletor, tor- que chf'gue ao c(\nheci., do frente na mesma rua, do e passado nesta eida

no publico que no comnte mês menta de todos, se pOl" travessão dos fl!ndos com de de Jaraguá, aos trino

arrecada-se nesta Coletoria, o t d't I a linhaferrea São Paulo- ta e um dias do mes de

imposto acima, ,elativo ao se- SOU O pre sen e e 1 a que

gundo semestre doexercicio em strá afixado no lugar de Rio Grlln�e, extremando julho dó ano de mH no

curso. costume e puplicado p.e- de um lado com terras vccentos e quarenta e

Os que deixarem de pagar no la imprensa. Dado e pas- de Maria Becker e de ou tres. Eu Ney Franco o

prazo marcado, podetäo satisfa-
sado nesta cid8de de Ja· tro lado com terras dA t':ubscrevf. (assinado) Ar ....'"

te-lo no prox.mo mez de Selem·
.

d P
J

bro com a multa de 20./", findo raguá, 808 trinta e um, viuva Rarger, rflglstra Q ereire. Oliveira - juiz de

o qual serão estraidas as devi- dias do mês de julho do I na comarca de .Joinville, Direito. Está conforme o

das certidões de dividas p�ra ano de mil noveCf:J.ntos e no livro 10 a fls. 13. com original, do que dou fé.

terc���;:ri: EC�����1deeJ�����á .(lUarenta e t�ês, Eu Ney a area de 1.250 mEtros jaraguá, 31 de julho de

2 de Ag' sto de 1941. franco, eRcl'lvão o subs- Quadrados, avaliados em 1943

HELEODORO BORGES
crevi. (a8sinado) My Pe. êr.$ 4,00,00.

reira Oliveira -- Juiz de 2)- Uma Icasa de ma

Di It E tá o torme terial e mais bemfeitorias
•

re o,. 8 c n
eXl'�tente" no mesmo ter-

IC:IIClC::III::::I:IC::)C:Xc:xc:r1C"21CX

----------- o original, do que dm fé. -
'"

Jaraguá, 31 de julho reno, avaliado em cr.$ Anunciem: NESTA

de 1943· 4000,00. Total c r. "
.

fOLHA'

8.o00,00 Cuj08 bens con8- c::::n:::::ax::::.:tCIx:;:o:::::lIC:::IlI::::u:::lIlC:II

De ordem do sr. Pre

feito Municipal torno pu
blico que durante o cor

rente mês de AGOSTO.
arrecada-se na Togou

rarla da Prefeitura Mil

nlcípal de [araguá e na

intend,encia de HanSE'!, o

imposto si a Exploração
Agricola e Industrial.

Não satístazendo o pa

gamento no re!erido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á �ulta do 20.(' so
brn o ímjrosto no primei
ro mês. sendo então feita

a cobrança [udícletmente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de jaraguä
2 de AgE sto de 1943,

Dê-lhos des
de pequenos,

para que os

s eu s dentes

cresçam lindos
e sãos, e cuando
grandes lho
agradecerão.
Limpa, re-

If-._....

fresca a dá
esplendor.

EDITàL

ßulMn
9lledeiroi

Sobremesa deliciosa

Rica de Vitaminas

O Escriväo
Ney Franco

Escrivão

Comllnicação
a Praça

Ney franço

DESPERTE a BiliS
DO SEU FIGIDO Declaro aos meus a - IJliU21�I§II§IIi1I11(fJlilliJlIIlIltl1lJ[i1l11(iJfIIllllllillilli1(i)liIiI�lIllillll

E Saltar. di Cama Dlsp••t. para Tud. migas e fregu�ses que •__

Seu fígado deve produzir diaria- nesta data, adquiriu por
.

mente um litro de bilis. Se a bilis não f
•

corre livremente, os alimentos não compra a minha o icma

são digeridos e apodrecem. Os ga..<eS mecan ica, o sr. Lothar
incham o est8mago.Sobrevém a pri- h I
sãodeventre.Vocêsente-seabatido Sonnenho , O mesmo

e cômo que envenenado. Tudo í comprador continuará a

amario e a vida é um martírio.

Umasimplesevacuaçãoniotoca- oferecer a todos, os ser-

rá'acausa.Nestecaso,asPílulasCarr.er· e pre t i e es
são-extraoI'dinar-iamenteeficazes.Ea.... _�I_çOS-�h-- ·-l��·- - �

zem correr esse litro de bilis e você pera, ven a e e a m�[�'
sente-se dispoStopara tudo.São5ua- cer toda contian�a de
ves e, contudo; especialmente índi-

...

cadas para faura.bilis correrlívre- que fui alvo.. ., .

mente. Peça as PílulasCarter. Não J â
' 148943

1;....------- 1XI1'XI1Xl1Xla:llXIlXIlXI�1m1Xlml

aceite �?tro prodflto.�roço: Cr. $ 3,O_O
ar ,J'!�tWO w-o;ff 1JlIII1I11I11l1JlIIlIIlB1_lIIl11lfJlI�a:;r.tlXllZIlZIlXllZIlXIlZIgglXIl.XIlZIl'D

-

"A NAÇAO"
BLUMENAU

Caixa Postal N. 38
Oficinas proprias

, -:- "Correio do Povo"
JARAOUÂ DO SUL

Caixa Postal N. 12
Edifício próprio

HONORATO TOMELIN
Diretor· proprietario

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No torneio organisado pela A. A. Brasil em disputa da Taça "Riamuelo",.
.

. partiCipario amanhã, nada menos de doze contuntos locais
-

'

E 5 P O R T E 5 � liJ � 12I1i11111111i1111111111111�' �,IIRegistro ��vil "Correio
"

80.000 als-1.
Artur MueUtr, Escrívão e O

,

H t 1 P t ficial do Registro Civil do 1.

S
.

I
N A h-

-' O e e ropo IS �!:!�� ddeaS;:�t�aé�a��n��Br��i�: ocia
. ovo re" ma� a porem" ';Im Faz saber que compareceram

acontecimento desportivo no cartono exibindo os doeu- ANIVERSARIOS -

vêsdaA inédito em Jaraguä, vêm � � mentes exigidos pela lei afím

maS8• de pôr em relevo a pergun- � EXCLUSIVAMENTE. FAMILI�R � �:r-s�� habílltarem para ca- Fizeram anos dia 19,
>

A B -I tI!: em apreço na }�trodu: A um minuto do Centro da CIdade Edital n. 1556 O menino Hermes, filho
ras, cao deste comentaria SOl . .: - d Alb tOt•

1 t
. 't 'JJo:. Próximo do CorreIO-Telegrafo das Estações da luz 'JJo:.

O sr. er oura,

A d f
ser e e o ameia mons ro,

�
-- e Sorocabana -- '

�
Leopoldo Voltullní e agente-postal - telegráfico erlf'ladosponta o como o a- idealisada pelo sr. Eugenio E Da Linha,

de Onibus São Paulo � Curitiba. Frieda Wil1ter. Ele, bra � � �� C ..
vorito da partida que rea- Siedschlag e a A. A. Bra-

'R fi
.

d Ab' 397 f 2 4929 S P I
� sileiro, snlteíro, lavrador, iocal; II �IH c,!!? �,� Q1I� "",:",

lisou domingo ultimo em sil, no qual nada menos :a:
ua orenelO e reu, "one .. au o

'JJo:. nasceu em [araguá em
- � sra. Crí;tina' Em·

Jaraguá, contra a A. 'A. de 12_quadfod de futebóllll � 12l � ii � I'§I � 121121 [II II! (I1'1IJ dez. de maío de mll nove- mendoerfer Prc chnow, Karkov-Urgente (N)
Brasil, a S! E. Cruzeiro do tomarao par te

'

_,e::lI centos e dezenove, do. - Dia 21, o sr. Ar- - Cerca de 90.0GO sol-
Sul confirmou a fama de No torneio em perspell mlctalte do e residente dados nazistas acharn-se
que vinha precedida, aba- v», á realisar-se amanhã Instituto Rocha Loures neste dístrlto e rn Ríbeí-

noldo L. Schmidt, abas-
cercados nesta cidade.

tendo o cojunto local pela na aprazível o. raça de des- 'rl'lo Grunde, sendo Illho tado capitalista;
.

t d Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos, Cl U '"

G A f
.

ficasexpressive con agem e pertos da A. A. Brasil, naris e garganta. legitimo de Angelo Võl -a srita. uísela. '3 orças SOVIe ...

,5 a O.
. inscreveram-se QS segurtf Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de tolini, falecido e de Ger continuam avançando e

. Desarhcul!ld� ante � �a- tes ccnjuntos : Indústrias sua especialidade. trude s G. Valtolíní. SRA. NAIME TOME- perseguindo o inimigo:
pidez e a técnica dOS_JOI,?' Reunidas Jaraguá S/A" Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE ElB, brasileira, solteira, LlN
vilenses, a A. A. Bras!l nao Preithaupt & Cia, Pernar- solteira, lavradora, nas
poude por momentos siquer, do Crubba: Comércio e ceu em vinte e sete de Transcorre á 24 des Aleauães
fquiH�r�r. a porfíajque des Industriá ,H: Jordan S/A, Ed,-tal de DECRETO novembro de mil neve- te, a data natalicia da 't-
de o imcto fOI comandada Auto Viação Catarinense

n. 53 centos e vinte e cinco, exma. sra. dna, Naime
com autoridade pelos visi- S/A., Empreza de Trans- _ ,_ neste distrito. domicilia- Maltratltm Crianças
tantes �,tar.ao D· Fader Tomelin, virtuosa

_

�.
. po: tes frenzel Funcícna "!r esapropr!a uma area da e restder te neste dís-

C) Cruzeiro apresentou rios Publicos Industria de de terreno e casa sítcs trito em Ribei cão Gran. esposa do nosso di.retor Londres, (Interaliado)
:xseuç:OeqdUeIP;a�OacmoPleetaH'Cu0mm sC/alçadwos Gosch Irmcãos

-

O Doutor My Pereira noO'peprímfe�(o urbano, de se_ndo filha de Alber sr. Hono�ato Tomelin, -A Aceneis Tet. No·
,- A., . Weege & ia. D' lt re e íto Municipal to Wmtf'f, falecido e de «Ccrreio do povo» 8'

• f' 3berto, sendo que Edg�r �o Lia., Sociedade lguassü ��i��i�a�r��izd:e }ar�;�� de ,Jaraguá, usando da Marta Paul. sente se bem á vontade :ceguesa m arma q�e
Afonso P�na, substlt.ulu Ltda. Ferraria Ernesto atrlbuíçäo que lhe con jaraguã, 18-8-43.

'

f r it '1 t Jovens de uma aldeia ao
Faraco m.[I!to bem. Tive' Lassmann e Motoristas Estado de Santa Catart- tere o art. 8', item III,. para e ICI ar a I us re sul da Noroega foram
r�m ?S visitantes no se� Profissionais de Jaraguá. na, Brasil, na forma da

tio decreto-lei n, 5.511 de Edital n. 1558 dama apresentando·lhe. .

I
triO fmal, o ponto alto, SI Como vemos a Indústria lei, etc. ',21 de maio de 1943. Moyses Moretti e Maria os se�s melhoreS' votos

enVIados para o clrcu o

be?1. que tambem.a linha Comércio, Funcionário�, FAZ SABER aos que I? E <? R E T A: BUI�c.iO. �Ie, brasileiro, de felicidade. I po.ltar por «faUa �e re�-
media e o ataque tivessem Publicas e Motoristas de t d.t 1 d l·ta Art. 1 - Fica declarR- EO elro, avrador. nasceu pela» ao comIssarIO

grande pres.ença ,no grama- jaraguá estarãú represen-
o presen e e I a e c -

d de utird d '

bl' em joraguá em cincó de E d t d 2 Terboven. Terboven vi·
d N t I çäo, com ° prazo qe

o .1.8 e pu ,lC8, b d'l
- m a a e 2 .do

o. o con!un o loca, ape- lados pelos respectivos para aqUISIção pela fa novem ro e mI nove I t nha de automovel, e. os
nas Piazera e Ar j represen quadros de fute bó!. trinta (30) dias virem ou

d
. .

.

centes e vinta e dois, cor�ente camp e.a 1 ano

taram �em os seus papf'is, O l'nieI'o deste sensacl'o- dele conhecimento tive- zen Bd,Mun:�lIP81 nos ter-
domiciliado e residente de Idade o memno Joel meninos não sairam do

1 d rem ou interessar possa, mos.
o ar •. Ie do decre, .

h b t t
f.avan o-seLucindo.eEmi- nalacontfcimento,estámar que,p.staodoseproceden. t2o-IElI f�der81 n. 3.365 de nflste di&tritô em -Poço filho--do sr.-Rodolfo de camm o CGm asane

10, os res!a�te8 na �lzer.aJ11. cada para às 8 horas da
do a e xecuçäo por parte

1 de ltUho de 1941 e d'Anta, sendQ ftIho de Paula Pereira funciona pressa, segundo o co

�a prehm!ll3r �all-! afmal manhã, devendo prolongar- da Fazenda Municipal con em acordo com o .8rt. 5' Fran?isco Moretti e de rio do Banco' dNCü» missaria, Um oficial a-
o esquad�ao» inVitO �a se por todo o dia, com tr"FREDERIC'O RUTZATZ jletra g), do menc.IOnado') VerglOia Morettf. d t

'

'd d d d' lemão então desceJl do
A A BraSIl que ha mais d' t I' udt 1 i éd EI'" brasl'leI'ra lavrado- es a c, I a r, e e na.
.., ISpU as consecu Ivas entre

JUNIOR, e tendo o Ofl·. ecre 0- e. opr ]() n. 6.� ao, ,

de 16 mêsês não conheCI' d" O t ra, nasc: u em 'Jaragua' Jani·M, Pereira. car,ro e espancoú-os no
.

a os qua ros inSCritos.
cial oe justiça certifica- J

e rE\s�ec IVO terreno, SI- "'-

derrota. FOI autor dessa críterio adotado 'foi de
do não haver encontra-

tos árIa José Bonifacin, em quiDze de outubro de ,rosto até correr sangue
proeza o onze do Cruz.ei- eliminatóriâs. M;nda o re-

do o mesmo ilevedor,que pertencentes li Comuni mil novecentos e vinte Baile e em seguida êmbarcou·
ro, que não teve dificulda guiamento que ao vence-

se enc"ntra em lugar in- d�dded EvangeUc8, desh, e cinco, domiciliada e os para o norte, sem lhes
dA para marcar quatro ve- dor caperá a posse da Ta- v

b'd.t
Cl 11 e. residentes neste distrito dos Casados dar tempo de ao menos

�:s enquanto qae os lo�ai.s ça «RIACHUELO», por 6cecrth08mea�oäOa'csoamlp��e�Ie� Art. 2.":'Es.te decreto em Itapocusinho, sendo
S b vere'm seus pais,somente duas vezes VISI- um ano, isto e, 'atS nova entrará em vIgor no da. filha de Alexandre Buc- o o patrocinio da A.A,

taram a� redes contraria. s. disputa, A pósse difinitiva ou lazer.se re pre8ent�r, ta de sua publica'çã _

cio jor.e de Carlota Belino Br.asil, realisar-se-á esta
O arbitro B d t dentro do prazo de trm· .? re

J rsg á 13 8 noite nos amplós saiões
C

' sr. ene IOdo troféo caberá ao qUlldro t'" dl'as pur'''' apresentar vogadas as
.
dISpOSIções a u, - -43.

B h B '1 dCd'
�mpos, como �e co!tume, que por três anos ccnse-

U ,U <.o. em contrárw.-'-
u r, o aI e os asa os,

UI· H�glU c<?� a mais completa cutivos vença o torneio. a d6feza que tIver, na Prefeitura Munici fli Edital n. 1559 que está despertando' o lIma oraImp�rcla�ldade, reprirn.indo A A. A. Brasil não medin. execução que l�e move de Jaraguá 7 de 194f Augusto Guilherme R!- mais vi�o interêsse no seio
o �og? '\1lolento e marcando do esforços,organisou uma

a Fazenda MUDlclpal,sob ass.) LEONiDAS C. HER- cardo Hardt e Selli Ber- da sociedade I��al.
cntenósamente. linda festa, havendo no

as penas da Lei. E par.a BSTER ' ta Maria SptGdemànn. Sob os mavIOSos sons

.

Como .representante da local, completo ser'\1iço de <iue chegue ao conhecl- Rec.ato Sans Ele, brasileiro, solteiro, d� J.azz, �YA.N�EEII �e Londres, - Urgente - A
LlgaJolnvllense d� Despor- restaurante, churrascada, mento de todos, man�ou �

.

lii.vrador, nasceu em Ja- JOlDville aesfllaraq pOlS, �(lb to Farinacci ex-

tos,. � A. A. Bras.I1 rtcebeu bebidas e outros, e por ou- lavrar o presente edItal Ed.-tal d
- raguá em catorze do nc- no brilhante "n veilon» da er. '

P
a vislta.da sr. Julio Ramos; tro lado as porfias, assim que será afixado As por- e vembro de mll novecen- A. �. Brasil, os seus aß- �ecretano.geral do �r-
desportista de relevo no como a festa serão anima- taB do Forum, no lugar -

t
- tds e dezüito domic11ia- BaCIadas casados, não sen· tIdo FaSCIsta na Itaha,

«soccerll joinvilense. das por um Ótimo conjun- de costume e publicado C, açao do e residede neste dis- UO permitido, a preSf'nça assumirá toda responsaw
to musical. pe�1l impre�sa local e trite em Rio da Luz, sen- de solteiros.

. . bilidade de sua nação

nUelD Não ha duvida que o
Diario OfiCIal. Dado e O Doutor Ary Pereira do filho de Hermann Har Pelo entuslasmo,que rel-· t· Reich

JfrC torneio «Comercialll, que passadO nesta cidade'de Oliveira, Ju.iz de Direito dt e de Luize Mi1lnitz na nas rodas «mais velhas· Jun o ao -' t
.. venlfeera

....

'. amanhã se disputará será Jaraguá, aos dezoito dias da comarca de Jaraguá, Ela, brasileira, soltei�a, do alv�-anil.· local, éA d.e A confusao �a. ,erra
., um acontecimento dos m::li do mes de .agosto do ano Estado de Salfta Catari- lavra,dora, nasceu em Ja- prever-se u.'!1 completo eXI- n?tal de Mussohm: e de

ores deste ano em Jaraguá, de de mIl ,novecen- na Brasn, na forma da Í'agua em vinte e sete de to da reumao em aprfço. veras desesperadora.
Principalmente no des· motivo porque ao campo

tos e quarenta e tres.Eu, lei, etc: abril de mil novecentos -----------
porto a pergunta» Quem da A. A. Brasil, devorá Ney Franco. escriväo o fAZ �ABEH. aos 'qua o e vinte e quat:o, domi
vencerá?lI vem mais vezes ocorre� um grande público. subcrevi. (assinado) Ary presente edHal de cita- ciliada e residente ne8- Ed'-ta'l de Derrubados S8
a baila; em todas as suas Pereira Oliveira. Juiz de ção com o prazo de trin- te dis.trito em Rio da Luz
modalidades, seja no fute- Direitoll.-Esta conforme ta (30) dias virem ou de- sendo filha de frederic� - -

ból, bola ao cesto, atletis e original, do que dou fé. Ie conhecimento tiverem ,S�redemann e de Hedwig cltaçao aviões
mo ou mesmo hipismo e

, ANUNCIEM NESTA �araguá, 18 de agosto ou interessar p08sa, que, Spredemann.
autornmobilismo, porque de 1943 estando se procedendo .Jaraguá, 18-8-43, Doutor Ary Pereira 0- Lon.dres, B20 -1' Un�ted:
duas ou mais forças se O escriväo a execuçäo por parte da '.

E para que chegue ao conhe- livei!'8, jufz de Direito � radIO de er 1m a •.u�
chocam n'um desafio. FOLHA Ney franco Fazenda Estadual contra clment0!Ie todos mapdei � pre- da comarca de Jafaguá. ClOU que durante .a nOI-

1il1ll1ll1ll1ll1lJ1II1II'IIliIflllIIlIIlIIlIJlIIlIIlIJlllllllIa.il1ll1iJ1IJ1II1IJ1IJ1ll1iJ CURT JOST, e.tendo o ���!ei�����s�u: e�r�aft��:���� Estado de Senta Calari- te de ontem a Italta per-
:.:' :.:

OUcial de JustIça .certi- de será afixado-durante 15di�s, na, Brasil, DB. forma da- deu 58 aparelhos no

c,A SA R EA L
ficado näo haver eneon· Si

alguem.
souber de al- lef, etc. -,., Canal da Mancha.

,
trado o mesmo devedor, gum impedimento, acuse .. �fW Çt, r .);.,-
que se encólitra em lu os para os fins legais. FAZ SABER aos que o
gar incerto e näo sabi- Ártur Muller Escrivão presente edital de cita-
do, cita e cham-o a com·

'conDEIO DO POVO' Ção, com.o prazo de tdn. cheque a natieia ao co-

José Albus _ parecer ou fazer·se le-
_

�� ta (30) dlas'virem ou de' nhecimento de todos se

Recebeu estes dias um belissimo sortimento presentar, para apreseo;- Ie conhecimento tiverem passou o presente edital

de JOGOS de Louça para JANTAR, CAFE e CHA'. Itar fl defezll que tiver, Avi�amos aos nossos ou interessar possa, que que será afixado no lu-

Adquiridos dirétamente da grande firma paulista Barros
na execuçäo que lhe mo· presados leitores que estando se procedendo gar de costume e publi-

Loureiro & Filhos, de 'São Caetano.
ve a Fazenda MuniCipal, esta folha não circulará a execução por parte da c.suo pela impr�ns8 lo'
sob a8 penas da Lei. E na proxima semana rea- Fazen«!a Estadual, con- cal, e Diario OfIcial, Da-

Possue lambem um belissimo sortimento de ARTIGOS p8ra que chegue ao co t jOAO KIRSCH d 13 do nesta cid8-
. nhecimeoto de todos. se parecendo no dia 3 de I ra • e ten- o e pas a

dde Vidro para sobre-mesa. Artigos especiais para PRESENTES do o Oficial de justiça ,de de Jaraguà, a08 e-

do mais fino acab.1mento.' paS8CtU \) presente edital setembro em homena· certificado DAo haver en- zoito dias do mês de a

que será fixado ás por- gern â data natalicia do contrado o mesmo deve: gosto do ano de mll no"

Vls.-fe a CASA REAL e lá encontrará o maior e o melhol SORTIMEN-
ta8 do Forum, no lugar iílsigne Interventor Ne- <1or, que se encontra em vacentos e quarenta e

TO desta praça em: SABONETES-PO'-DE-ARROZ-TAlCOS- de costume e publicado rau Ramos. lugar incerto e �näo 8a- tr_ês. Eu Ney Franco. es-

VARIADOS ARTIGOS PARA HOMENS, brinquedos, e umä infinidade de outros pela impress8 local e bido cita e ehama-o a crivão (I subscrevl.-(8S.
artigos que seria ocioso enumerar,

'

,
Diário Oficial. Dado e reira Ol1veira-Juiz de comparecer ou fazer'se sinado) Ary Perei�a OU-

�'C 5 REAL
passado nesta cidade da Direito»_ Está conforme represent"'r, dentro �o vel'ra-juiz d,e Duett,Oll.A ,A A J possua tambem um variado estoque de J á d it di f f

...,
i Iaragu ,aos ezo o aS o or g nal. do que dou 'prazo de trinta dl'as pa- E"'tá conforme o ürig ns ,

mercadolilts de primeira NECESSIDADE. d d
D

o mes ,e agosto do a,- fé: ra apresentar a deleza do que dou té:
Entrega a Domicilio no de mil novecentos e jaraguá, 18 de bgOStf) qUe tiver, na execuçäo }araguá, 18 de agosto

VISITE A CASA REAL E NÃO SE ARREPENDERA' quarenta e tres, Eu, Ney de 1943 que lhe move a fazen de 1943

1AllAllAllAIlAI.xIlXllÄIlXllAIlÃ1lÃ1cr:::1lÃ1lÃ1lAJlXIlXIlXll'ÃIlX.1atr.::iIClXIl::a:::llÃlr.::iIClXI� Franco escrivão o subs O escriVão da Municipal, sob 813 pe- O escriväo
DaIXlCl!lIXlIXlCl!lIXlIlaIXl!3!'JIXiIXlI:!t1IXJIXlIXiIXlIXIIXIIXJIXIIXIIXICI!lIXlIXlIXlIXlOO crevi, (assina'!_o) Ary Pe- Ney Franco Q nas da l�f. E para que Ney Franco
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-
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