
A CIDADE DO VATICANOprepara-se para aeventualidacledasu'aevacuação,

•

Madrid, 27 (IA) - Segundo te

legramas recebidos de Roma, a clda-

COlD a aproxilDação das' forças' ali�das· . especiais de 2 quilemetros de com

primeíto, com 50 centímetros de

de do Vaticano está realizando com

plicados preparativos para qualquer
eventualidade, quando as forças a-

Iíadas se aproximarem, com o fito

• de evacuar a cidade..

um dos visitantes, os quais são le

vados diretamente fao seu destino.

aquiduto da / Ponta, em virtude das diametro, os quais produzem um

fluxo dágua de 243 It. por segundo.A guarda suíça mantem os por

tões abertos apenas o suficiente pa-

são cívica deve-o o Brasil á

personalidade ímpar do seu

presidente e guia, dr . Gc.ulic

Vargas.
Só êle plasmou com as suas

mãos de predestinado, no seio

da massa brasileira, o s . .tido

da própria nacionalidade

Vemô-Io seguro, consc.ente,

cada vez mais dedicada a sua

obra, debruçado sobre o pano

rama brasileiro, auscultando-lhe

'as suas necessidades, descobrin

do-lhe as riquesas, trabalhando,

enfim, para que o pais de-em
penhe o seu verdadeiro papél
no seio da comunidade de na

ções americanas.

Segui-lo é mais que a satisfa

ção de um dever pessoal por

que é a obrigação de todo o

brasileiro que sinceramen. . se

encontre integrado nos saluta

res princípios do Estado Na

cional.

parciaise os costumeiros encontros

tenham sido suspensos.

O correspondente do AI
condições reinantes na zona, não

pode ser utilisado como antes para

abastecer o Vaticano, o qual teve

que substituí-lo por condutos dágua

�. C o sisteda hidrauJico do Vatiéano
ra pernunr a entrada de uma só

pessôa de cada vez e examiná cui

dadosamente as credenciais de cada

da
no

A vida no Vaticano continua nor-

já é considerado entre os quatro me

lhores da Europa .

. (Transcrito de "A NAÇÃO" d �

Blumenau, de 28-10-943)

mal, embora a atividade 'na Acade- de Roma diz que sente-sé

falta dágua no Vaticano e quemia Pontificial tenha sido reduzida, o

SENTIDO da NACllj ONALI DAD E

Sobre o que se tem dito e

escrito, mais se avantaja, cada

dia, na massa do povo o senti

do da nacionalidade.
- "Não� se formou se� base, a

mercê de acontecimentos for

tuitos, mas pela segurança c

estabilidade de ideais, pela
oportunidade de medidas !lover

namentais, visualizando Q bem

comum, pelo descortino da

ação dírigente, vindo do alto,
refletindo-se no pais em todos

es setores das atividardes ad

ministrativas estaduais

A marcha para o oeste' asse

gurou a verdadeiro projeção
desse sentido.

O discurso do Rio Amazo

nas, a exploração das jazidas de

petróleo, a instalação da usina

de Volta Redonda, a' "bandeí
ra" -ás cabeceiras do Xingú
mais positivaram essa verdade

no espirito de dirigentes x, di

Jjgidos, fortalecendo-á nes

seus alicerces básicos
Esse milagre de compreen-

Caixa Pos!al, 12 Diretor· HONORATO TOMELIN Edificío próprio
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PREMIADA A EXPOSIÇÃO DE

SELOS BRAStLEIft0S ·)EM

LONDRES

o povo finlandês deseja a

e a amizade de todos .05 seus visinhos

Uniões Finlandia

lica de que lhe tinha sido conferido

da

paz_
Londres - O embaixador bra

sileiro Moniz de Aragão foi infor

mado pela Real Sociedade Filaté-
pelas dosA resolução adotada TrabalbacJores

Estocolmo, 27 (I) - As Uniões que o povo finlandês está forte-

f'
baseado na ultima manífestaçâe dos a Alemanha que está em guerra com

a Medalha Tilleard pela exposição
_

de
Trabalhistas Finlandesas em reunião mente desejoso de paz e da amiza- operarios finlandeses no meio da a Russia desde junho de 1941, em-

de selos brasileiros do día 10
realisada na cidade de Helsinki, ' de de todos os vizinhos. A resolu- politica de comprensão com a Rus- bora sempre tenham se efetuado

adotaram a resolução de declarar ção tem o seu ponto culminante sia. pequenas atividades na frente fino

Salienta-se o fato de ser a Fin-I landesa,
durante anos.

landia um pais co-beligerante cam _

julho, por ocasião do centenario do
: primeiro selo brasileiro

I Essa medalha é concedida anual

mente a cidadãos ou membros da

I Socie�a�e que apresentam a melhor

expOS1Ç3O.

I A medalha será gravada com o ,

nome do' Embaixador. I
O MINISTRO ITALIANO EM I
LISBOA CONFERENCIARÁ, COM i

O MAL. fßADOGLIO

_

!Reunião.de Brasileiros
Brasileiro aprisionado pelos nazistas
Rio. - Na comunicação do recolhido preso ao submersivel ata-

Departamento da Marinha Norte- cante, Mais tarde, a armada ame

Americana, relativa aos tfipulantes ricana teve conhecimento do fato,
de navios mercantes ��Ue caíram inclusive da prisão dos sobrevi-

Prunas
1\IIarechai

prisioneiros dos nazistas, figura o

nome do brasileiro Eduardo Bar

reto, foguista que, em Nova York,

por ocasião do incendio do "Poco

né", aproveitou as circunstancías

para transferír-se para a marinha

mercante americana. Dias após sua

transferencía, deixava Nova Yonk

num dos navios ,daquele pais. De- Ancara, 26 (retardado) - tIA
pois de varias viagens, mesmo em _ Informações fidedignas dizem

águas da Europa ,o seu barco foi que a localidade de Kalenyos C$tá

posto a pique, e come nm do. pou-. -cheía de soldados alemães feridos,
cos sobreviventes do vapor foi ele em consequencia da batalha .ero-

ventes.

Violenta ba...

'talha aeeee

naval

Lisboa, 27 (IA) - O ministro

italiano em Lisboa, Renato Prunas

partiu de avião para a Itália esta'

manhã, via Gibraltar.

Sabe-se que o ministro

vae conferenciar com o

Badóglio.

ROMMÉt
-

AiNDA'ESTÁ 'JÕ ('O
MANDO DAS FORÇAS AlEM�S

NA !TALIA

Londres, 27 (IA) - Telegrama I,
recebido de Turim diz que o g,.ne- Os cadetes da aviação do Brasil, que estão fazendo um

ral Rommel está ainda no coman- [curso de treino em uma das escolas das forças aereas do
do das forças alemães na Itália. ,exército dos Estados Unidos, aglomeram-se em torno do

Um jornal diz que Kesselring vol- ministro da guerra do Brasil, general de divisão Eurico

tou a Alemanha onde lhe foi dado Gaspar Dutra, que os visitou quando em ,excursão pelas
[bases militares estadounidenses. •

.

naval que se produziu novamente

entre alemães e britanicos. Outras
DADO COMO PERDIDO O SUB- noticias dizem que há cinco dias OS

MARINO AMERICANO "RUNER" alemães foram repelidos com sev6-

Washington, 27 (IA) - E' o se- zar operações de desembarque nll

I guinte o
-

texto do comunicado do zar operaçes de desembarque na

Departamento Be Marinha, publica- ilha Egeu. Noticias suplementares

do hoje: - "O submarino "Runer" diz que uma 'torpedeira grega foi

está desaparecido até o I_lresente mo- danificada e refugiou-se em Hornn,

mento, podendo ser considerado cujo nome ao que parece é "O

perdido. As famiIias dos tripulan-

tdrias",
sendo que o seu comandan-:

tes serão informadas. O submarino te encontra-se entre os feridos. Ao

"Runer" possuia 1525 toneladas c torpedeira em questão foi atingida
levava a seu bordo uma tripulação domingo ultimo ao largo da costa

aproximada de 65 homens . de Kalemios.

um novo posto.

EXIGENCIAS DO GOVERN'l Revisio quinq�enal da divisão ad
ministrativa do paiz �ALEMÃO AO OPERARIADO

FRANCES • r

Dispondo sobre as normas nado-

Zurique, 27 - A emissora fran-; nais para a revisão quinquenal- da

cesa, dirigida pelos alemães, infor- divisão administrativa e [udiciaria territorial correspondente, não só

mou que o sr, Pierre Lavai, chefe do país o presidente da República quanto á

do governo de Vichi, concluiu uni assinou decreto-lei que dísoõe que

acordo com o chefe do trabalho do as leis quinquenais, regionais de di

Re�ch, sr , Fritz Saícel, segundo o visão territorial .,; adminitrativa e

qual o governo alemão fará novas judiciaria _ serão baixadas pelos designará uma comissão que apre

exigencias ao operariado francês governos das unidades. federadas sentará ao governo o respectivo pro-

�
.

1944. até 30 de novembro dos anos de jeto até 30 de maio.

ra o preparo da lei quinquenal, pa

ra o estudo da revisão do quadro

milésimo três e oito.

A divisão territorial brasileira não

poderá ser modificada durante o

quinquénio de vigencia nem na

ficou tambem, seriainente

vavelmente afundou um

tlItgueito de ISO pés,

e

pois agora foram cortados

abasteciIru:ntos.

Além disso, foi garantido ao go

verno da Ven�zuela que essa opera

ção não teria consequencias para "

saude do seu povo.

DEMITIU-SE A })IREÇÃO DA

UNIVERSIDADE DE LA PL'ATA

7
,.

t
Buenos Aires, 2 - Demltlram- i

se dos cargos de presidente e de.,
vice-presidente da Universidade de

I

La Plata os drs. Alfredo Palacios �
I

Prescreve o decreto as normas pa-, o sr. Gabriel dei Mazo.Apreensão �e merca�oria alemã
,

'

Washington, 27 - O Guarda da dade da "I. G. Farben Industrie",

Propriedade Estrangeira, sr. Leo da Alemanha.

T. Growley, revelou que os seus a- O sr. Growley detlarou tambem

gentes confiscaram 25 caixas de que o confisco dessas p�opri�dades
drogas e produtos farmaceu�cos representava.o maior golpe contra

alemães, cujo valor é calculado em a organização Bayer, na Venezuela

lWiis de 100 mil doIares em S. Joã"
de Porto Rico. Acrescentou que os

relendos produtos procediam da Quí
mica Bayer de Buenos Aires e eram

enviados para Bauer Subsidiaria, na

KlO' Todos sabem que o nosso meio

c:vo�ue e evolue mau grado as I Chung-King, 27 (ß) E' o

marchas e contra marchas que sôem, d It dsegwnte o texto o a o coman o

aparecer, apesar do grande interes- • bl' d h' "Aamencano pu lca o ole:-

� qUl= se apregôa, em todos 0$ força aérea dos Estados Unidos ata

meios novos .

- O interesse ás vezes pode
sinonimo de boa vontade. Não

Venezuela; que constitue proprie-

As
.

atividades
aViação am e r le,a na

Pacifico

parte judiciaria, nem na parte ad

ministrativa, a não ser no' casos

expressamente previstos no decreto�

lei nO 311, de 2 de março de 1933.

os seus

Assassinatos em massa

J)l'aticados pelos alemães na IugOSlávia
presalia contra os ataques .. diversas

zonas da Bosnia.
Cairo, 27 (IA) - O governo da

Iugoslavia no exilio, publicou uma

lista contendo 27 casos oiferentes

sobre os assassinatos em massa de
elementos não combatentes captu

rados pelos alemães, salientando

que esses casos não f!.lram o� Jnicos

dessa espéeie ,em consequevcia
-

da

onda de terror implantada pelos na·

CA!NHÃO CAPTURADO - Soldados dos EE. UU. na Italia exami

nam um canhão de 75mm. abandonado pelos nazistas' (Foto I-A)

A gravi�ado �a criso na Alomanha
alemã9 da situação -de apatia c der

rotismo para devolver-lhe a vontae

de de iutar começa a tomar vulto

dentro da Alemanha".

pro-

zistas, no pais. Os alemães tem sa

Co-
crificado localidades inteiras, sendo

suas vitimas, homens, mulheres e

crianças aos milhares . D�LXaram,

lambem, milhares de habitantes

nicado em conjunto do Alto

mando Aliado, diz o seguinte: -
ve de adótar na frente de batalha

durante o primeiro e terrive! inver

no na Russia, .depois da derrota ger

manica na frente de Moscou.

Londres, 2,7 - O redator di�lo
matico do "News Otronicle", S.

P: Montgomery, escreve hoje sobre

a gravidade da crise', dentro da Ale-"Terça-feira á noite, na segunda in

cursão sucessiva dos nossos avices,

aeslação ferroviaria de S�n.ig re

presentou o' objetivo dos m�Dlos

A maioria das bombas Iançachs a·

sem lar e expostos ao próximo in-

'Rmo. Cerca d� 5.000 seNios lo- manha, dizendo: Para evitar, então, o colapso com-

"Os que, em Londres, se dedicam pleto e a desintegração do exercito I --------------

a observar o desenvolvimento aos tcuio, Hider teve de percorrer a

acontecimentos, nG interior da Ale· frente de "cabo a rabo�' durante

manha c:ome�'in a conside�r que uma semana,' pronunciando discursos Moscou, 27 �. Os sm, CordeU'-

Hider ver-se-á obrigado dentro de e ordenando o expurgo drástico de HuH,
o

An$ony �Eden' e VasiIi Mo

curto prazo a tomar medidas com 'oficiais e soldados e entregar �dos lotov deram inicio ao que a impren-
• • fr"

sa soviética denominou "trabalho
r�perto a ente �tema, para lID'

os seus poderes de lideres aos ele- .

. '"die'
'

,pedir que' aumentem a apa1Ía e a

I
pratlco e suas con rencaas, o que

ra".... I'CÍJl>aQtes,.na AJema- ment� infl�tes do exército significa que já foram resolvidas as

«ZNJlrM'em_ .. ..reieas em -u-. "'"'....."""'''' .......

Ilha, mediante uma ação sensacio- Tambem é observado de propa- formalidades e a programação ....

nalaal e dramatica, (II":'Q A �ue te- ganela dirijÜck �
..... '�_..:.:ar � 'l:!vr I r��mlues.

cou a navegação inimiga na cos

seI' ta oeste da ilha Wainan, durante !)

di- dia 25 do corente, afundando um

minuimos ;l nossa parcela de con· navio tanque de 150 pés. Dani.

fiança no futuro desta terra. E 'não

llÔs sentimos diminnidos em -assim

CODSÍderarmos � 8fandesa do seu' fu�

tUto. Pensarão conosco todos os es

piritos guiados p�lo verdadeiro in

Icmse em p�J da coletividade? A�

.aia o' pensamos. O resto passa com

o tem(le.

ram mortos em con5equencia de

uma expedição disciplinar imposta
tingiram a área visada onde gran· I Pelos alemães. Um exemplo tipico
des incendios foram atcado�. Apa· é a cidad� de Shanik, em Montene-

TRABALHO PltAnCO

navio relhos de mergulho obtiveram �om'

pletas vitórias lias suas operaçc.es .

Os aviéics de patrulha ofensiva aé

rea danificapm duas locomotiva: e

O COMUNICADO DO ALTO CO-, ÍIlUDleros v� .da ..Estrada 4Ie Per-

MANDO ALIADO' ro, os quais ficaram destruidos pelo
Nova eIhi, 27 (IA) - O coma- fôgo. ANUNCIEM NESTA FOLHA

.',

gro, que foi destruido em recentes

combatC$ entre o inimigo e guerri
lheiros. Em Belgrado 385 servlos

foram fuzilados recentemente numa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
.

30 DE OUTIJBRO DE 1943

Edital
. Registro Civil.

.
.

. de primeira praça
de prime.�a praça

.

o doutor Ary Pereira Oliveirn Artur Mueller, Escrivão e Oficial

Juiz de Direito da Comarca de do Registro.Civil do 1° .Distrito da

Jaraguá, Estado de Santa Catari- Comarca de [araguá, Estado de

na, Brasil,' na forma dá lei, etc. Santa Catarina, Brasil.

I
F Kanzler

FAÇO .SA.BER a to.dos. os que. o Fa,z. saber
..

que comparecerem no
.

d
[araguá, 18 de outubro de·19-13.

p.escnte e Hai de pnrneira praça, cartono exibindo os, documentos
-

(., m o prazo de trinta (30) dias exigidos pela lei afim de sc habili

v:, em ou dele conhecimento tive- tarem para ,
casar-se:

EDITAL N.o 1180

LEOPOLDO MUELLER e HIL·

DA GLASENAPP.

rcrn ou interessar possa, que findo e-r c prazo, há de ,ser arrematado

esse prazo, há de ser arrematado, �,r quem mais der e maior lance

per quem mais der e maior lance (.'f·ecer, no dia P de novembro LIA DIOGO CORREIA.

({,recer, \lO dia 12 de novembro I'I0ximo vindouro, ás io h�ra� da Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

rróximo vindouro, ás 11 h.oras da manhã, ás po.ras do Edittcio do ,.,

nasceu em Jaragua cm VInte e C10-

manhã, ';S por.es do Edihcio do FI rum, o bem penhorado a Curt
co de novembro de mil noveccnros

. i', rum, o s bens penhorados a João [ost, na ação executiva fiscal que e vinte e um, domiciliado e residcn

l'usch, na ação executiva. fiscal que lirc move a Fazenda Estadual, a
tc neste distrito em Três Rios do

lhe move a Fazenda Estadual a saber: Sul, sendo filho legitimo de João
.

�� ber: 1.0) - Um terreno sito nesta Lombardi e Marcelino Dorigatti

doutor Ary Pereira Oliveira

Juiz de Direito da Comarca de

Jaraguá, Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da lei, etc.

FAÇO SABER a todos os que o

p.esente eclital de primeira
Co m o prazo de trinta (30)
virem ou dele conhecimento

1.0) - Um terreno sito

l'.nlarca, no ·_:,'trit0 de Hansa,

Estrada l:.,,,bel. fazs.ndo frente com

3 Estrad t Izab-', f.indos com ter

ras de Leopoldo Sede!, entre ter

ras de Auglusto Weh I c as cle Gus

tavo Ruck, COU1 a c -ca total ele 625

rr çtros quadrados, .valiado em Cr$

j .000,00 (mil cruzciros}.

Cujos bens constantes do auto ele

�I'quesrro , äuto de avaliação de Fo-

praça,

dias

tive- rern ou interessar pössa, que findo

HILARIO LOMBARDI e ESE-

'EDITAL N.o 1178

nesta comarca á Estrada Faxinai, Iazen- Ela, brasileira, sol teira, lavradora,

nasceu em Jaraguá em dois de ju--di frente nas terras de Avino Vie

brantz, fundos com terras de quem

direito, entre terras ele Ricardo

} ackbart e as de Ricardo Holler,

u)111 a arca de 480.000 merros

<:uadrados, avaliado em Cr$
í COO,OO -

I dois mil cruzerios).

Cujo bem constante do auto dc

sequestro e auro ele avaliação de

f -lhas dos auros da referida ação

nho ele mil novecentos e vinte

seis, domiciliada e residente

distrito em Retorcida, sendo

legitima ele João Diogo Correia e

de Francisca Eduarda. dos Santos .

jaraguá, 15 de outubro de 1943.

EDITAL N.o 1178-A

JOÃO DE SOUSA e ERlCA

KRUEGER.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

nasceu em São Francisco cf!} dczes

sete de agosto de mil noveccntos c

11'3s dös autos d:1 -eicrida açáo éXC- c z ecutiva, será levado ClT! primeira

cutiva, serão levados em prin eira !�raça de hasta publica ele venda c

praça de hasta pur l-ca de ven.la c crrcmataçfio, pelo v-rlor ele Cr$

arremataçâo, pelo valer total de 2.000,0 (dois mil cruzeiros). As

.rês mil cruzcrris (Cr$ 3.000,00). "'111 será o referido bem arrernara-

por quem interesse tiver, no lugar lisado dito bem. E, para que ehe· nasceu neste distrito em trinta de

Estrada Izabel, no distrito
-

ele Han- gue a noticia ao conhecimento de

sa, onde se acsam localisados ditos t(·dos, se passou o presente -ditaI,

beils. ('ue será afixado no luér ele cos

'. E para que che:"ue Cl nou:'i" ao '.me, ás portas do Forum, e flubli- lha de Fernando Krueger e de Au

�cnbecim�nto '.'. to_os, sc pa"ou o caelo pelo jornal "Correio do Pú- gusta S .. Krueger

O presente edital' que será f�"ado \0", que se edita nesta cidade Da· Jaraguá, 16 de outubro de 1943

no lugar de os tu ne, e publicado 'I e pasado 'nesta cidade de Jara·

"do jornal "')rreiO do:> Povo", ,uá, aos onze ,lias do mês de OUtlI'
EDITAL N.o 1179

,ue se edita j,tsta cidaJe. ' do e lera cl e mil ')OVeLentos e qL':·cen· JOSE' SAUTNER e CRIST)NA

p, ,sado nesta ;dacl.: de Taragu.· aos '" e três - Fn, '\fey Franco. Es· KANZLER

Cl.ze dias do mês de outubr) .Je crivão o subsCicvi (ass) Ar)' Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

. 'mi� novecentos e quarenta e três. [Cleira Oliveir1 - J.l.Iiz de

Direi-I
nasc.eu em Jaraguá .em vinte e um

Fil, Ney 'Franco escriv'i,) o ,ubs- to. - Está conforme oorigina. ele m3io de mil novecentos e ca-

er. VI. (:•. '5) ,\ry �)erein 0" eua h�2-.guá,.l1 .'c Outubro de t9'13. torze, domiciliado e residente nes-

.,_. JUIZ ele Di:rito·'. _. Está ,'on- O escrivão: NEY FRANCO. I te distrito em Rio Molha,·sendo fi-

forme original, do que dou fé.

Jaraguá, 11 ,Ie Outubro de 1943

.� O escrivão: NEY FRANCO.

j�ssiln serão os retc.rdos bens arre-

matados por r�derrl

fl.1aior lance or�rccc,

mars der c

nos' dia, hora

o lugar acima mencionado, poden·
do os mesmos serem examinados

Edital
deprimeira praça

o doutor Ary PereM-a Oliveira

Juiz de Direito da 'Comarca de

Jaraguá, Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da lei, etc.

FAÇ� SABER a todos os que fi)

p,esente edital de prill;leira praça,

Cl m o prazo de trinta (30). dias

"i·.Em ou <lek: conhecimento tive

um ou interes·sar· possa, q�e finder

esse prazo, há de ,ser ar.rematado

Ele, brasileiro, solteiro, lavraelor,

nasceu em Jaraguá enl sete de ou

tubro de mil novecentos e doze,

domiciliado e residente neste dis

trito em Itapocuei'nho, sendo filho

de Germano Sacht e de Maria R .

Sacht.

Ela, brasileira, sol�ira, lavr�dor3.,
nasccu eIn Jaraguá em vine e um

de abril de mil novecentos c vinte

e cinco, do�niciliado· e residc,j;lte

Mazureehen nese distrito em Itapocuzinho, ,en·

do filha de Gustavo Lange c de

---

------ICASA DE SAÚDE
Luiz� Catarina M. Lange

Jdraguá, 23 de outubro de 19-13.

Rua Mal. Floriano n. 1�2 JARAGUÁ
Clinica geral medico - rirurgica de adulIos e creanças _

EDITAL N° 1183

Partos - Didhermia Ondas curtas e UI! a-curtas - 111- EMANUEL BORTOLINI

.
dutotermia - Bi�!ud eletr;co - Electra-cautErização 11UA KOEHLER.

Ralos Infra-vermelhos e azuis Ele, brasileiro, soleiro, ·lavrador,

����[;i[;il��[;;iiiI��-, O�.r.-.D'I-.r::õiI-.�_
••

-'I-�_.E:"1-.�-' I d�o:sm��,c�llh,a:dmod!a:'�i�U!o;:eri:�:tee �r:��:
..w 1.IaL:3�I.IaL::�n�::_J�aJaJ e residente neste distri-

DR. LUIZ DE SOUZA to em Itapocuzinho, sendo. filho de

ADVOGADO
H.enrique Bortolini e de Rosa Bor

tolini.

Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 Ttldone, 34
Ela, brasileira, solteira, lavradora,

R' 'd' .•
".

nasceu em Jaraguá em onze .de ja-

eSJ enCla. Mal Deodoro da Fonst'c'l 8:14; nel',·o d '1
.'

.

,

1 C mI novecentos c vlnte e

��������l4[;iClAijr:..t�[;iiI�f'J��pj, seis, domiciliada c residente neste

"'_ .L _

cio por quem mais der c maior I dezenove,
domiciliado e residente

-ance oferecer, nos dia, hora e lu-I neste distrito, nesta cidade, sendo

c "r acima l11encion;(Íos, podendo o filho de João Vicente dc Souza e

mesmo ser ex.uninado, no lugar de Anatonia M. de Souza.

E,'trada Faxinai, onde se acha loca· Ela, brasileira, solteira, lavradora,

junho de mil novecentos e vinte,

domiciliada e residente neste distri

to em Estrada 1tapocú, sendo fi-

Dr._Waldemiro

lho de João Sautner
..
e de Catarina

L ..Sautner .

Ela, brasileira, solteira, lavrado-

ra, nasceu em [araguá, em vinte e

quatro de julho ele mil novecentos

e elezeseis, domiciliada e residente Senas, Sedas Sedas
................................

no distrito em Rio Molha, sendo fi

lha de Paulo Kanzler e de Mari,

nesre

de agosto de mil noveccntos e oito,

domiciliado c residente ncsre distri

to em Rio da uz, sendo filho de

Caetano J. Cardoso e de Gertrudes

G. Ferreira

Ela, brasileira, solteira, lavrado

ra, nasceu em Florianópolis em pr i

rnciro dc abril de mil novecentos e

doze, domiciliada e residente neste

discrito em Rio da Luz, sendo fi·

lha de Auvusto F. da Silva e de

Ana M. Ramos.

Jaraguá, 21 de outubro dC 1943

acaba de receber a
)(. "

CASA BYLAARDT � �.
O O
O O
O O
O U
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O Q
O Q
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O O
O O
O O
:x x

PA,DRÕES

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,

nasceu em Jaraguá em vintce oito

dc ag9sto de mil novecentos e vinte

e três, domiciliado e residente ncstc

distrito em Rio da Luz, sendo fi

lho de Alvina Mueller.

""-E1>r;'- brasileira- sol teira, Ia vrado

ra, nasceu em Jaraguá ein dezoito

dc janeiro de mil novecentos e vin

te e três, domiciliada e residente

neste distrito em Rio Serro, sendo

filha de Guilherme Glaserrapp c dc

e Alvina Hereher Glasenapp ,

filha
Jaraguá, 19 de outuvro de 19+3.

����������������
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O Paraíso das SEDAS e

�» TECIDO� FINOS C�

EXCLUSIVOS

ESTAMPARIA

MODERNA E

VARIADISSIM .l\

�\\II)

EDITAL N.o 1181

JOSE' CARDOSO e AUGUSTI

NBA ANA RAMOS.

Ele, brasileiro, solteiro,

nasceu em Florianopol is

Iavrador,
em doze

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos

Finos encontrará o maior Sortirnénto

N A _.

BYLAARDT SEDAS LISAS DE �
TODOS OS �

PREÇOS I

EDITAL N.o 1182

WALTfR J. FREDERICO SACHT

e IRENE LANGE

o PARAISO DAS SEDAS
e - TECIDOS FINOS

JOINVILE

'''Cl\LCê\DOL
,

Jl\Rl\GUL\

INDUSTRIA DE CALÇADOS
GOSCH IRM,-L)::> ::j. A.

fL.\NTL\ CL\T.L\RINl\

ilESPERTE I BILIS IBanco Industria e Comercio'

DO SEU FIGaDO de Santa Catarina S. A.
E Sallará da Cama Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria

mente um litro de bilis. Se a bilis não

corre livremente, os alimentos não

são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estôlnago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-se abatido

e como que envenenado. Tudo é

amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacpação não toCll
_
rá a causa.Neste caso,asPílulasCarter

.. são·extraordina.1'iamente eficazes.Fa
zem COrrer esse litro de .bilis e você

5ente-se.di�posto para to'do. São sua�

vcs e, conrudo, especiall)1ente indi
cadas para fazer a bilis correr livre

mente. Peça as Pílulas Cariel'. Não

aceite outro produto. Pre,o, Cr. $ 3,00

E REALIZADO 6.000:000,00

: )ARAGUA'
Rua Cei. Emitiu JOlirdan,115 Caixa, 10 - End. Telegr. IICD

MATRIZ: ITAJAI

CAPITAL SUBSCRITO

Agencia

\

Piliais em: BlumeJlau, Brusque, Florianopolis, Joinvile, Lages

-e Rio do Sul; A,qencia.� em': Jaraguá. Caçador, Creciuma,
La

guna Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, S�o Francisco e

Tub;rão; Porto União'
.

.sub-Agencias em : lndaial Hámonia,.Sã�·
,Joaquim c_ Tijucas;. Escrito1'ios .em: Concórdia, Gaspar, Taló o

.

Urussanga; 'Em instataçao . Canoinhas, Orleans, Salto Grande,
. - .

Rio Negrinho e Ararar.guá

faz todds as operações bancarias no Paiz,
C0mo C( branças, desccntos e caução de titulos de ex

�'" J portação e outras operações de credito; passes para

--

as principais praça<; do paiz, medi .nte taxas modica<;.

sendo fi

e de Ana
distrito em ltapocuzinho,

e MA- lha de Francisco Koehler

Donati Küehler.

2.5

50

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

para quaisquer importancias
Com aviso previo (retiradas diaria'3 até 1.000,00)
Desositos Populares Limitados (até 10 milcru·

zej,o�) dcoositos iniciais a partir de 20 00

sub sequtntes a partir de 5,00
Prazo fix:) de 6 meses

prazo fixo de 1 2no

'lor quem mais. eler " maior lance

o'. flecer, no dia 12. de novembro

ás 9 honis da manhã, ás portas elo

Er,i�icio elo Foru!TI. o benJ )LPho

rado
.

a Frederico Rutzatz Junior,

fi' ação executiva ',scal qu. Ih�

n (,V,C .
a Fazen�ia "·;.l;In�cip!ll, sa

h!':

1.0) � Um tC''l'eno ito .. ·n�,ta

comarca, á Estrada Pedra cl:Amei

lar, fazendo frente com terras de

q:·em de 'direi'o, 'Ludos CO!l' ter-

ras de quem de direito, d<; um la-
,

cl, conl terras de Carlo's K ..:I'ber e

�. outro COI11 1S de quen' d� .lirei-

in contendo :l arc') total c!e

;P7.500 metros qu ,dr�cL· I alia-

I o em Cr$ 3 I)OO,0C.

Cujos kns vlI1sta'ltes cio auto ele

sequestro ; 3U'n ,!e avalia.;ão de. fp·

has dos �utos la cierilla ação exe

Cl tiva, serão levados em prHl1eira

j:' aça de hasta publica de venda e

.rren,ataç,:o, p�IO 'alor totai ele

:rês mil ,ruze"·,,s (Cr$ 3.000,00).

Assim seráo 0, reLndos bens arre-·

matados por . i,len; mai, der ..e

i;1aior lance oE�ret:ct, -lCS dia hora

t' lugar mencionado, podendo os

mesmos seren1 examinados por

quem interesse tiver, no lugar

E trada i'edra d' I\rnolar, anel se

�.rtam localisados d,los' b�ne,.

E para que • hegue " 'lotiua ao I(onhecimf"nto ,("' t::v os, se pa' (u

.

o

(. prescnt� edi"JI q'le scd afixado

no lugar de . IJstul".le, e pu!-'· cado

pelo iornal "Correio do Povo"

que se edita nesta cidade. Dado e

p�ssado ,nesta cidade de,J..ngu:Í aos

nze dias do 'llês de' outuho de

�n.� novcl:entos e Tlarent'! c "r�ês.

,E,:, Ney Fran:o, c>crivã J o ubs

CrtVI. (ass) .·,ry Pereir'. Oi',eira

Juiz ,.1e Direito:'. - Fst. con

fI ·tme o origin,l, ,,_ qu� _lOU fé.

.

' .J,���guá�.I�' pe; Outu,bro de 19J�.1-
p e,pl\'ao (1]',!.F;X. :fRANCO.

.<

.

"" ""I '.-r.-

------��.;,;--""-.;-:�,.;'�,� _�iJI'>.�"\,.

;(

--,,_�.. �"w

''-_.

20/0
3 01Jaraguá, 25 de outubro de 1943.

. E para qí,Ie chegue ao, conheci

men-to�'de
-

'tódo_'"- .!Ila�ndei· o: pees.ente
edital "que s�rá ·_'·pu'blicado pela im-

40/0
50/0
60/0

.,..

prensa e em cartório onde será' afi

xado elurante 15 dias.
.

03 J'uros são Pê.':J'oOS ou capitalizarios semestralmente

Si alguem souber de algum lln-

peclil�lento, aCLlse�os pa.r� os fins

I
A e,ç:onQm ia é a' base da prosperidade

legais I
Deposite as suas economias no

ARTUR MUELLER, Esc'
-

.

���._�_�_n_vao Banco Industria e Comercio de Sant3 Catarina S/A
HO R A RIO:

5

E' a pomada idea

CURA TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTiU
IGUAL

Prefiram a f�rinha fabricada

.

- Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados: Das 9 ás 11,00

•
Adolf Hermann Scbultze

FABRICA DE MOVEI

EM GERAL

Rua Rio Brl3llco, 964 Jaragu

Poanada Minancora

I

A Farmäcia· Cruz,
ae Avaré, (S.Pa'ulo)
curou com a éMI
NANCORA� úlce
ras que nem 0914

conseguiu· curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou c:>m

UMA s6 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casa� de sall.1e e

clinicas particulares.

I
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada

Minancoral> nunca existiu a não ser em suas

I
latinhas originais com o emblema simbólico acima.

Rec.usem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

II
CORA em sua latinha original.

.1 REPAREM' BEM AO COMPRAR 1

E' um produto dos laboratorios «MINANCORA•
•

de JOíNVILlE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,0 tuturo 'da Austria
Por Rayuscnd Mo!oy

I
austriaco, nada teria podido impedir Reich até o passo de Brenner.

(Especial para a INTER-AMERI- o ressurgimento da Áustria. Mas OS fatos politicos e economi-

•

CÁNA, cm combinação com o Para o futuro, a ideia 'do An- com não exigem um Anschluss nem

Newswcek") .
schluss deve ser totalmerite abando- um semi-Auschluss , Não é neces-

Nova York, outubro - (Inter
Americana) - A hisona moderna

da Austria nos oferece um dos mais
o

notáveis exemplos da interdepen-
derreia economica das nações 1110-

denlas e da importancia para os

Estados Unides de condições (2-

zoavelrncnte estáveis n.i Europa E

é opinião generalizada nos Estados

Unidos' que, não fosse a crise finan

ceira verificada na Énropa em 1931,

e que teve origem na Aus tti..l , o ex-

1 presidente Hoover teria dominado a

repressão, e o sr. !"",nklin Roosc- burgo ou Wirtelsbach p.ira governar do-se principalmente !1.1 construção i :;;7,�- .- ' o,, '" .' ""-�"""'I�

'velt talvez nunca tivesse sido eleito

10
novo Império. A Italiá vetou a de habitações populares.

,-------------�

presidente dis Estados Unides Po- ideia, porque não desejava ter fron- Como 'urna poderosa influencia

demos, no entanto, uesprezar 'esse teiras com a Alemanha, Até mes- na estabilidade dos Balcans,> uma
S. E. GUARANI

argumento, e reafirmu apesar disso mo Mussolini sempre defendeu esse Ausrria econorrucamente sacha deve Aviso

que a estabilidade da Austria é de ponto de vista, até que Hitler, em I ser um dos principais objetivos dos

importancia para todos os amertca- 1938, alargou as fronteiras do construtores d, paz reuniões nos dias 15 e 28 para .os

nos.

A Austria que surgiu do Truta- I

do ele Versailhes compreudia : uma

superficie ligeiramente maior do que

o Estado dc South Carolina. A na-

•
Mas, enquanto o numero d" de-

socupados que recebiam auxilios do Do dia 11 a 14" do mês corrente 1', Mundo atravessa Firmado nos .in.a

governo americano á'l!mentava, já realizaram-se os exames do Tiro de
V
balaveis principios de patrio�smo,

em 1934 a Austria sc encontrava em Guerra nO 112, da Cidade de Ro- tenente Hemandez, fez uma legiti

situação economica lJ:lstantc �sta- deio. Foi examinador o 1 ° tenente ma oração de fé que foi vibrante-

vel. A geografia e a histona

ha-I' Domingos
Costa Hernandez, distin. I d'

.
..

,

I
mente ap au Ida A mocidade for'

vIam dado a VIena dado a V,ena to oficial do 32°· BC, o batalhão
d °

te o T G n 112, não esqueça
vantagens que lenta�ente co ��eça- I pioneiro

da nacionalização do Vale

vam a 'e fazer sentir O cOIT'ércio
i
do ltajaí Na sessão extraordinaria como I'eservista as palavras do su

com todo o mundo começou a se; da diretoria daquele tiro, usando perior, guia e amigo Tenente Her

fazer através da, gra�c. cidade, A: da palavra na qualidad� de presi- nandez Domingos Costa. E brio

Hungria, a Tchecoslovaquia c ou- i dente da referida sessão, o meneio- samente aguardem o chamado para

ttas

_

partes do. antigo Im�erio Aus- I, nado . of�cial, pro_feriu, e1aquente c'·�ervirem .

nessa o�i�ina onde se for

tro-IIungaro flram Impo! tantes Ia-. en:Ji.lS13stniCa oraçao" .despertando e Ja o maIs alto CIVIsmo e se tem os

tores desse desenvolvimento. Re- ,alertando os sentimentos patrioticos mais nobres exemplos de verdadei-
I

nasceu a importancia comercial e de que tanto carecemos na hora

financeira da cidade. Suas institui- angustiosa -de fogo e sangue que <l

É UMA DOeNÇA CilItAVIS&IIwIA
MUITO.P'ERIGOSA !'ARA A FA

Míl.lA E "'ARA A ItAÇA. COMO

UM BOM AUXII.IAIt NO TRATA

MENTO DItSSE GRANDE FLAG.El-O

!.IaE O

tórosl, m[wllll:HI�lull1;1
'.

Compramos de diversas qualidades I
GlnaSlO Tratar com a

I

.

ISOe.IGUASSU'
Parthenon RIß MOLHA

ção, economica, cultural e politica
mente. era pouco 'ruais do que a

grande c.dade de V:"!13 c seus ar

redores. Mas. a despeito da P"'i'<1-

ganda r.lemâ em ",ntrario, tão

graúde era a irnportancta daquela

cidade que, em 1934, depois de 15 I
ano" de luta, a Austri era uma

nação bastante estavel . E provavel

mente assim teria .ronrinuado, se

Hitler nâo tivesse decidido anexá-I"

em 1938.

Uma visita á Austna, em I fJ39,

deixou O redator destas linhas com

urna profunda imprcvsâo do decai

do esplendor de ViGNl e da, ,1Obre

za dc SCllS camoos , O contraste era

flagrante entre '" Austria e a Ba· I
"

variá, c mesmo entre a Austria e a

Hungria. 'Mas esse �� to sc del'ia

em grande parte á ;.rofunda dife

rença entre os povos desses paises

O leito lestabc1ecimelY': de Viena

não era um sinal de -Lbilidadc per

manente.

As fit'anças aus:r�a,a.:-; Lüran1

progressivamente peorando a par

tir de 1930 e 1931. Em 19 W, o

presidente Ho;er conseguiu a iusão

dos débitos austriacos para co;n os

Estados Unidos, c, ;;cmD resultado,

a: Austria ficou com lima ,·ll'.'icla

flutuante internacional de maio de

100.000,000 de dob es. No inicio I

do ano seguinte,- a A "stria e ::. A-

1emanha anunciaram .,ma união al

fandega,ia. A França e outra s na

ções europeias protestaram energica,

mente, e a Liga das Nações em'iou

o caso ao Tribunal lu·ernacional, o

qual declarou que es;,� união era

uma violaçãi elo Tra(.1do de Versai

lhes. A união (oi a:t�ndonad.

Os americanos deVLm ainda lem

brar-se da crise· financeira europeia

que sutgiu das dificu'dades do bat;
co aus'rriaco Credistanslaldl. na pri
mavera e no verao de 1931. O pre

sidente Hoover respondeu com a

moratoria, e outros modos dilató

rios. A Inglaterra, abandonaram o

padrão ouro. A crj�� atingiu ta111-

bem os Estados Unido,

ções cientificas e culturais começaram

a atrair visitantes e estudiosos.

dinheiro e o prazer se r�uniram em

Viena. E se não fosse Hitler, que é

(sob inspeção federál permanente)

diretor;: Dr, Luiz Anibal Ca!derari

Rua Comendador Araujo n.o
- 'CURITIBA - Paraná

Estão el�1 pleno funcionamento

au!as de admissão á 1.' série

Curso Fundamental

FACULDADE DE COMERCIO
h.1

DO PARANÁ'
.

(Escola Remington)
Fiscalizada pelo Governo Federal

Cursos: Propcdeurico, Perit0

Contador e Auxiliar de Comércio,

e exte:::átC. ,
-

..-"..

sario tão pouco desterrar um rei. A

Áustria vivia muito bem eom um

governo republicano, até o apareci
mento de Hitler. Seu republica
nismo talvez se inclinasse para o

lado socialista, mas com condiçôe;
comerciais excepcionalmente favora

veis e um crescente desenvolvimen

to industrial. A Austria não se

bandeará para o comunismo. O so

cialismo que se manifestou na Aus

tria, antes de Hitler, tinha um ca

rater de suave fabiano, evidencian-

nada, a menos que as' Nações Uni

das tenham perdido o senso da rea

lidade. Entretanto, devemos COIU

preender que o renascimeto da

Austria é importante para a Euro

pa. e para o mundo, Além de um

comércio Iivre, a Áustria deve con

tar tambem com acesso ao mar, a

través um porto livre como o de

Triestre .

Em 1910, sugeriu-se a união da

Austria com o sul da Alemanha,

Mais tarde, sugeriu-se um rei Habs-

ALEGRIA POPULAR - Descendentes italianos residentes em Nova

York assim que tiveram conhecimento da rendição incondicionâ1 da

ltaIia cclebr�ram ruidosas lD'anifes taçõe� de regosijo. A grande maio

ria dos italo-americanos sempre foi contraria ao nazi-fascismo e sen

te-se feliz por poder lutar ao lado das democracias. (Foto da Inter-

Americana)

Ins'ifufo Rocba Loures
Exclusi?Jamente para 11/,olelftia� de olhos, "ouvidOR,

nari.ç IJ garganta.
Dispõe de aparelhos os mais modernos para exarr:_e de

sua especi'alidade.
Richlin. Rua do Principe. Fon", :-S34. JOINVILLE

Ten. Domingos Costa Heraandez

NOVA TURMA DE RESER VISTAS DO T. G, N° 112

ros pa triotas, o - Exérci to

lciro .

Brasi-

O

einMadeira

LTDA.
JARAGUÀ
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HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM bPERACÃO
Após longos estudos foi descoberto um re'�édio
de componentes vegetais. que permite fazer um
tr�tamento cC?m ótimos resultados das hemor
rO.Idas e �a!lzes. HEMO - VIRTUS é o nome
desse remedlO que, para hemorroidas internas
e VARIZES. deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia, Para as hemorroidas
externas. usa-se o HEMO-
VIR T U S, pomada. Comece hoje Jmesmo e leIa com atenção o tra-

\

lamento. na bula. Não encontran-
do na sua farmácia. pec;:a·o ao ""

Depositario: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-SETE-QUATRpl. S. Paulo.

as

do

Realisam-se todos os meses Qua,

associados na séde da mesma So

ciedade, que fica no Salão Sohn,

onde nós adquiriremos sócios

A DIRETORIA

Importante cura de uma

l n ingite aguà1
Obtida com o uso de dois vidros

do PElTORAL DE ANGICO PE-
,

LOTENSE, como atesta, exponta-

neamente, o ilustre cidadão J. A,

Penedo, dc ,Bag: Achando-rne so

frendo de laringite a rnais de um

mês, que mc provocava urna tosse

irrascivcl á noite, sem poder expelir
o cat::11TO bronquirico, recorn ao

PEITORAL DE ANGICO PELO

TENSE, preparado. do inteligente
Iarrnaccutico dr Domingos da Sil

va Pinto, de Pelotas. Desde as pri
meiras colheres que tomei ccssou a

tosse CDIno por encanto, prornoven

do a expetoração com facilidade;
a"il11 é que com uso de dois vidros

acho-me eompletamente curado,

res�abelecendo-mc igualmente as

forças. já um pouco esmorecidas pe

la perlinacia do lllcomodo; ponarí
to cumpro um dever de gratidão,
publicando estas poucas linhas, que

s.crvirâo ao mesmo tempo de conse

lho á humanidade sofredora, usan·

do desse precioso' peitoral, sem du

vida hoje o melhor que conheço
para moléstias do peito e vias respi
ra�órias; e, .posso ,com ..scguunça afi

ançar a pureza de sua preparação
por reconhecer a 'sua benéfica ação
no organismo animal. sem perturba
ção das vias ahdominais, como não

sucede com muitos outros calman

tes que conheço. - Bagé J. A,

PENEDO.

Confirmo este atestado. Dr. E.

Ferreira de Araujo ,(Firma teco

nhecida) .

Licença n.o .511 de 76 de Março
de 1906,

Depósito geral: LABORATORIO
PEITORAL DE ANGICO PELO

TENSE - Pelotas - R. G. do Sul
Vende·seem toda a parte,

,- A, V I S O

Aviso aos meus vizinhos nÍora
çlores em Vila Nova, Jaraguá, que
óra avante não' me responsabilisarei
pelo que possa acontecer ás cria

ções' (galinhas e outros animais),
que vagarem pelo meu terreno, bem

assí In ás pessoas,

Jaraguá, 14-10-43.

PAULO SCHIOCHETT

A SíFll.lS SE APItESENTA SOB

INÚMERA. FORMAS, TAIS COMO:

ItEUMATISMO

ESCR6FULAS
ES""NHAS

FISTUJ...AS

DAItTRO•

.MANCHU

.. ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 65 ANOS

VENDE-SE EM TÔOA PARTE.

Roberto Orandberg
LENHAI FICADA

de coivara de ·1.. qualidade
METRO CUBlCO OU CARRADA,

12 CRUZEIROS
.,

LENHA PARA FORNO, ETC.

Ativid��d,e,s
•

ganlzç
. .Porto Alegre, 27 (AN) - .Ha emissário fez-se sentir príncipalmen- Paulo Assim a policia gaucha de

varias dias se encontra nesta capital te nas esferas oficiais, mas o caso teve o responsavel e deu uma bus

um emissario de uma nova organi- chegou ao conhecimento da Delega- ca no escritório já montado, para

zação, surgida em S. Paulo, com.o cia de Ordem Politica Social, que conhecer até que ponto iam as ati

rótulo "Somos Allados", que .e ..esolveu agir. Graças ao pedido de ,vidades da
1

empresa aqui instalada

destinava a vender placas come- informação' para a policia paulista,' O enviado da organização "SomOS

morativas das nações aliadas entre ficou esclarecido tratar-se de mais' Aliados", mostrou-se' surpreso com

a classe unive�itaria e ao publico um golpe das tantas "organiza- a informação vinda de S. Paulo,

em geral. A atividade do referido ções" com séde na capital de S. mas teve de render-se á evidencia.

de nova
"

.,

o r

Rio,

Não serão

postas eDl·

leilão
as indústrias liga ..

Idas ao "eixo
n

Segundo se divulga, são
I

infundados os receios manifestados

de que venham a ser liquidadas, ao

correr do martelo, as empresas in

dustrias que pertenciam, cm nosso

Ipais, a suditos inimigos
O dec.reto executivo, que provi- I

denciou a respeito, autorizou o I

Banco do Brasil, pela Agência Es-Ipecial de Defesa Econômica, a pro

ceder a essa liquidação. Muitas das I

empresas autorizadas a liquidar são I
meras sociedades comcrcrars de I
compra e venda ou de representa- I

vo

ções e comissões. Essas podem ser I foi

NOVO PORTA-AVIÕES - A esposa do Secretario da Marinha dos

tE. UU" Frank Knox, batiza, em arm porto do Atlantico Sul, o no;
porta-aviões "Hörnet" que receb eu mesmo nome doo

afundado em ação no
r
.(. ;�;�o (Foto da Inter-Americana)

vendidas ao correr do martelo ou

por outra forma idônea de concor-

rência publica como está previsto A lenda dos subterraneos da Cape
na lei. Mas, já o mesmo não ocor- { I d Sã b

-

re em relação ás sociedades indus- a e o Se altiao
triais produtoras de máquinas, a

parelhos e matérias prirnas vitais

I

Rio. Em' Niterói existe uma Os exploradores iniciaram seu pe-

até para as forças armadas da na- capela consagrada aS. Sebastião, noso trabalho, assistidos .de íóra por

ção, exatamente nos termos em construida pelos padres jesuitas, que uma multidão, de curiosos, pene

que se pronunciaram, recentemente,' auxiliaram Maritm Afonso de Sou-. trando por um buraco que não em

os orgãos ,técnicos do Minisctério da I za a lançar os fundamentos daquela verdaderramente uma entrada, co·

Guerra.. I capital, cujo uemplo, .
considerado mó eles pensavan1 e sitll úm respi-

Outras industrias das incluidas' uma reliquia, foi transformado em radouro. Ao cabo de P01;COS minu-

d da devera-o
monumento nacional. Segundo sc tos, a respira,'ão faltou e os

no ecreto liquidação I'
.

I da a.fin.na em redor dess� temp.lo, os, aroitos exploradores voltaram - cam·

ser Igua mente manti s pelos ines-

timaveis serviços que prestam á eco-
)esultas cavaram uma verdadeira re-

i balidos e exaustos. Mas, apesar dis

nomia nacional como industria textil
de de subterraneos, alguns. dos

qual8'1 so, a experiencia, segu'ndo se anun

e a de maquinaria pesada, por e-
vão até ao bairro distante de Santa cia ,foi auspiciosa, por que João

xemplo,
Rosa na praia da Bôa Viagem. A-I Erich Menezes e seu companheiro

gora João .Erich Menezes e -Rai- verificaram aexitcncia de uma gale
O governo ,embor,,; procurando

mundo Tavares de Souza, propuze-
I
ria, cUJ'a extensão não podem pre-

cumprir as resoluções d;t Inter-A- I
.

O f
ram com o auxilio de uma turma cisar> mas que terão um ponto de

mencan on e!l;nce On-Syst,ems of I
'

Economic and Financial Centra� de bombeiros e outra de operarios I parada, Em vista disso, no',os tra

realizada em W2shington, Estados da Limpesa Publica, devassar a balhos serão tenta{los para desven

Iendaria e rnisteriosa rede subter- dar o mistério da montanha onde

ranea, que' os indios teriam- cava-I está assentada a capelinha de São

do sob a orientQção dos jesuitas. I
Sebastião:

Unidos da América ·e a que COlJlpa

recemos representados pelo snr,

Francisco dos Santos Filho, diretor

da Carteira Cambial do Banco do

Brasil, não o fará entretanto, nem

Iesse foi o' propósito da Conferência,
desorganizar as i'adustrias uteis á I
nação e até ao esforço de guerra,:

nem criar o problema social de de-.l
I
I
I

-----------�,--- i
I '

semprego.
-

FRACOS'E'ANaMIC:1OSI
Tom_,

VINHO CREOSOTADO
SILVEIRA"

............:

Sobremesa gOSIOS3, alimentícia e de preço popUlar.
E 'x p e r i m e o temÉ UM GERADOR De: SAÚDE:.

em:

-

"Jl NAÇJlO"
BLUMENAU

Caixa POßtal N. 38
Oficinas proprias

"Correio do Povo"-:-
JARAOUÁ DO SUL

Caixa Postal N. 12
Edifício pró. rio

HONORATO TOMELIN
Diretor· propríetar io

BLLi,IENAU
I

.tí2l�';'= 1!��,�&1��� -. ·;;_&Il§�í2i&3Il��&i&i&íI2l�...j&:��-j
1;; ��

que
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Estreita-se dia a dia o cerco do Japão
Londres. --: Em entrevistá con- i mente' destruido e as industrias ni- I forma que estão contra

_

� Alema

c:edída ao jornal londrino "Star",· penicas sintam escassez de mate- nha agora. A guerra contra o Ja.
o ministro da Guerra Econômica, I riais. pão é tão urgente e tão séria como

Lorde Selbourne, declarou hoje que, O ministro disse que os jcpone- contra a Alemanha".
c:ada mês que passa, as marinhas a- ses mantiveram em reserva sua fro-
liadas estão estrangulando mais e ta e que antes que os aliados' in�:.
maís o Japão. .

dam o Japão, é necessário des,truir Cure seus males e poupe seu bom

�SPO�TIfS
COM UM TRIUNFO E UMÁ DER nas quais os jaraguaenses mostra- I noticia de que a entidade joinvilen
ROTA O PARTHENON DESPE· ram superioridade .

.

I I se concedeu o prazo de 15 dias
DIU-SE DE lARAGUÁ Na partida de futebol, efetuada para que o Seléto e América tratem

A anunciada visita da embaixada domingo á tarde na praça de des- da sua filiação, Conforme disse.
do Ginásio Parthenon á [araguá re- i portos da A, A .. Brasil, os licais nos o paredro da visinsa cidade, não
vestiu-se de grande brilhantismo, á venceram com relativa facilidade só os dois clubes acima rereridos
todos os jogos, que os paranaenses pela contagem de 3 a' 2,aliás o re- foram atingidos com a medida, co

disputaram nesta cidade, acorreu sultado não espelha fielmente o mo tambern o Bandeirantes de São
11m numeroso c seléto publico, que foi a peleja, pois que o "onze" Bento e os clubes, de São Francisco,
que não deixou de aplaudir os pre- do "alvi-anil" conduziu-se sempre Flamengo, Rio Branco e Corintians
liantcs . superior .

.. Abordando o sr . Pauro . Praum

"Antes de Pearl Harbor, o Japão esta marinha.

possuia seis milhões e meio de to

ueladas de navios. Agora, possue
menos de cinco milhões. Continua

perdendo navios, média de 130.000

Selborne . Prevê o ministro da
Guerra Economíca o inicio de uma

grande crise quando a Grã Breta

nha e os Estados Unidos concen

trarem no Pacifico forças navais

eombínadas de tal vulto que o con

tacto maritimo com o territorío o

eupado pelo Japão seja dcíinitiva-

Mas, junto com nossas forças na

vais, gozamos de grande prepon
derancía de aviação.· A industria

de aviação niponiea não pode com

petir conose?".
Em seguida, Lorde Selbourne fez

a seguinte advertencía: "Não deve
ser substimada a operação para

.

derrotar o Japão, Toda opinião
conciente sabe que as forças da Grã
Bretanha lançar-se-âoj completa.
mente, contra o Japão, da mesma

Os visitantes tiveram, a-pesar da

chuva torrencial que desabou

Os locais alinharam: Altarniro,
so· Manhke e José, Breithaupt, Amau.

bre a cidade na hora do "expresso", rí e Antonio; Lourenço, Berninho,
Ullla festiva recepção por parte da I (�milio), Nesinho, Ari e Emilio

população lo�al. No sáhado pela I (Stahl).
manhã, acompanhados, por al,,>-uns Os pontos da A, A. Brasil, foram
diretores da A, A, Brasil, foram I consignados por Nésinho (2) <::

efetuadas visitas ás industrias d,t I Stahl,

Sociedade .Iguassú Ltda" Industrias I Arbitrou as partidas de bola ao

Reunidas Jaraguá S, A., e em se· I cesto e futebol" o conhecido "re.

guida á Prefeitura Municip.ll, onde feree" joinvillense Benedito Cam.
. foram recebidos pelo sr, Tte, Pre·

feito Municipal. No mesmo dia ain-
pos, que atuou á contento geral,
A embaixada do Ginasio Pa;the.

da, foram visitados o Grupo Esco· non de Curitiba, regressou segunda
lar "São Luiz", onde num gesto feira pelar manhã, deixalldo a mé.

altamente significativo, os diretores· lhor das impressões entre o povo
daquele renomado. educandario, ofe· jaraguaense.
�eceram a'os distintos hóspe,des,
.tima lauta mesa de doces, sand:. CONCEDIDO O PRAzo DE

wiches e guaraná. A' seguir diri- DIAS PARA SE FILIAREM

.giram-se os visitantes ao Grupo Es·

talar "Abclon Bàtista".
Na no�te de sábado, ,ante uma

'assistencia numerosa, realisou·se, a

espetada peleja de bola ao cesto,

,que terminou com a vitória dos re·

presentantes do Parthenon pela con·

tagem de 23 a 21 pontos, sem que

houvesse superi�ridade de parte a

parte. O quinteto da A. A. Brasil

atuou na seguinte formação, com os

respectivos pontos: Walter e

Egon (4) Lothar (2), Marquardt
(9) e Curt' (6), na segunda fase
'entrou Gerd no lugar de Marquardt,
que teve de abandonar a quadra
(on\ 4 faltas,

Avós a peleja de bola ao cesto, a

direl:oria do clube local ofereceu um

Domingo ultimo. com a presença

do secretario geral da Liga Joinvil
sense de' Desportos, confirmou·se a

VIRIZES/C O D g r e 88 o

SENHORIS'
o dr .Priamo Ferreira .do A�aral � tema "Unidade Iuridica", subordi

EM Silva, digno promotor publico da nada á série de conferencias do ter-

Novo Tratamento se. Oper_lA c�marca, recebeu. do sr. Gustavo) ceiro Congresso de Brasilidade, �
.,..

G N d r realizar-se em Florianópolis, nosApõs longos .studo. feii d••cob.rto Ula ustavo eves, em nome os.

m.dicamento v.g.tal paro o trota ....". Interventor Fed-u d, '1'" ruL'ltc ,'a. dias 10 a 19 de novembro próxito com ótimos, r.sultodo. d. v..riz••,
que pr.ludlcam o circulaç"o v.no... _ ra realisar uma conferencia sobre o mo ..

Esta medlcaçöo, na do•• de tr6. colh..
r•• do. d. chá 00 dia, .m águo açuca-

,ra9a, r••tltu. à. p.rna. o ••u .stado
I normal .' a b.l.sa ...6I!.co. Em Idtntka
dos. deb.la a. mal•• caus°ol°' p.lo.,.

D AI 8 Ihmamilos h.moldárioslnt.rnoB ••d.rllOs,'

r.
'

varo 'ata a
Ind...tI_.....a"l s.fI.am. N"o .nco,ltraft-
do nos farm6clas ou drogaria., p.ço dir.
tam.nt. 00 d.pasitörlo: ex. POSTAl1174
(um-oito·••t.-quotro) Söo Paulo,

HEMO· 'IRTUS (LIquido)

de

dinheiro, comprando na

Farmácia
Nova 'MEQI .. CO

de ROBERTO M. HORST Cirurgia Parlas, Moleslias de SeIPhotas e CrIanças, Doenças
Doenças da Péle •

Médica
Internas e Tropicais,
_. :- Eletricidade

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

preços vantajosos. Indutotermia, Bisturi Eletrico, ) Galvanocauterio

R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

R.alos X
. Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMÄDOS A QU PI C l f F • (f P -

RUA MARECHAL DEODORO, 30
-- JARAGuA -

.,.,.,•••'il'I'I'I""."'."l••�"""""""""'".,.,.,.,•••,.,.iI

Fermento de OlJôlidilrJe
Para Bôtos e Doce 5

DO�ingo, 7 de nove'mbro Domingo

ß r anUß f ß s 't op,ular
Paroquial

a �
Salãoem beneficio do novo

Brasilidade'
o convite foi feito por telegrama

que abaixo transcrevemos:

"Dr. Primo Ferreira do Amaral.

Em nome do exmo . dr. Inter

ventar Nereu Ra�os tenho o prazer

de convidar-vos para realizar uma

conferencia nesta capital no dia 1:7
de novembro próximo sobre o tema

"Unidade Iuridica", e subordinada

a série do terceiro Congresso de

Brasilidade que decorrer� do dia 1:1

a 19 daquele.mês. Saudações. Gus

tavo Neves, Direto, do Deip".

Registro Civil
Artur Mueller, Escrivão e Oficial

do Registro Civil do 10 Distrito da

Comarca de Jaraguá, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

"Faz saber que comparecerem no

cartório "exibindo os documentos

exigidos pela lei afim de se habili
tarem para casar-se:

EDITAL N° 1186

ANTONIO KITZERGERG

CATARINA EICHINGER ..

e

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
nasceu em Jaraguá, em vinte e oito

de fevereiro de mil novecentos e

sete, domiciliado e residente neste

15

haverá jogos lícitos, leilão de prendas.« churrascada,

pleto serviço de almoço t jantar.

bebidas,

distrito em Estrada Jaraguasinho,
sendo filho de Jacob Kitzberger e

café com- de Elisabeta Slawanitz.

Cunha sobre a instalação, de .Ulna

sub·Liga em Jaraguá o mesmo nos

informou que de fato é intuito da
L J D" reunir àS clubes Brasil,
Doin Pedro, América Seléto e Ban.

deirantes, para disputarem um cam·

peonato entre si, sendo que a séde
dessa 'sub·Liga seria Jaraguá, dado
a sua localização e por possuir dois

quadros.
Certamente a resolução óra em

fóco, tambem ati;girá o E C Gua-

Convida-se a tod o s.

COMISSÃOA

��U.'DJ.""I'I'I"""'I'I'I.t".I'I"'I""'I""'I'1'1""'1"."""'�
j

CONVOCAÇÃO Dl?- ASSEMBLÉIA
AI.embleá IGeral GE�AL EXTRAORDINARIA

Ordinaria convocados
..

A

(1. a convocação)

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA

animado baile aos visitantets, que

BRASIL, por determinação de sua

atual Diretoria, �onvoca todos os

associados para a Assembléa Geral

Ordinaria,' a realizar·se no dia 19 de

Carlos HOß�ckß S. A.
,•••• , ••• ,•••,.,.,.,.,.,.,., , ,., ,•••,., ""'1"'.'111

raní, que se acha registrado como
,

sociedade esportiva e portanto su- ,

jeito á filiar·se á uma das entida.

des jóinvillenses, quer seja a L. J
D. Oll a L. A. N. C.

·

·

"

·

"

Companbia
de Transportes
Frenzel S. *A.
Jaraguá

'� Comercio e Industria
Pelo presente ficam

os senhores acionistas desta Emprez,"l
para comparecerem .í ascmbléa geral
cxtraodinaria' ,a realizar·se no dia

20 de Novembro de 1943, ás 14

horas, na residencia do acionista, sr.

Germano Enke, rua Epitacio- Pes·

soa nO 242, nesta cidade, para deli·

Matriz : '1' I or I an o p o I i s
, Caixa Postal. 1 e 2

horas, em 'sua séde social, para:

10 - Relatório do Presidente;

berarem sobre li seguinte
novembro próximo vindouro, ás 20

Pllláis·:
ORDE1d DO DIA

Assuntos diversos de: intl:resse

2° - Eleição de nova Diretoria; social.

A{anscorreu na, mais perfeita barmo· 3° - Prestação de contas;

oia, terminando altas' horas da ma- 40 - Discutir outros assuntos que

drugada. virão aparecer,
.

N b- d d' f Tara""á 28 de Outubro. de 1943

I
Empreza �e Transportes Frenzel,a 1nan a e oIDlngo, oram

I
t;- >

.

•

.

"d d
. A'NGELO PIAZERA S. A. - Pp. RENALDO RAU,dIsputadas vanas paro as e plOgue· , ." ,.

.

. '.

'd d A A B '1 1° Secretario H. SCHINZEL, DIretor PresIdente.
pongue, na se e a .... . rasl ,

������������������ CASA SANTA BRANCA
O

�
ANDRE' MARTINS

�oT E C I O O S DAS MELHORES _
F A B K I C A S DO PAÍS

O

O
CAPAS de· .1M;t1'ra- Sedas,casemiras, O

R :: :-:nhS:::: �onuh:a� ::ií::,� �
H �
O VENDAS POR ATACADO E A VAREJO O

�. Blumenau .. Rua 15 d� NOvembro n. 1.051 �
�����������������������������

Tubarl,o ..
.

Cruzeiro .. LagesJar2guá, 26 de Outubro de 1943.
- Joinvile ..

Ela, brasileira, solteira, lavradora,
nasceu em jaraguá em dez de de

zembro ele mil oitocentos e noven-

ta e sete, domicliada e residente

BlulDeaau .. Slo FraDeiato

ImJorla�ores - 4taca�istas

neste distrito em Estrada Jaragua
sinho, sendo filh'l; de Antonio Ei

chinger e de Carolina Erhard Ei

chinget.
Jaragüá, 27 de outubro de ] 943.

.EDlTAL N° llE5,. .. .

ALEX LAUBE e LUCI BRAUM.

_ Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
nasceu em Blumenau em vinte e um

ele novembro 'de mil novecentos e

dezeseisl domicili'ad'o e resident,
no municipio de Blumenau, em

Massaranduba, sendo filho legitimo
de Ricardo Laube e ,de Augusta
Friese.

Ela, brasileira, solteira" lavrado-

ra, nasceu em Jaraguá em vinte e

dois de abril de mil novecentos e

vinte e dois, domiciliada e residen

te neste distrito ein Rio Serro, sen

do filha ilegitima de Clara Braun.

Jaraguá, 27 de outubro de 1943.,

EDITAL N° 1184 C

LEOPOLDO LUY e UDIA BER

LANDA.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
nasceu em Jaraguá em dois de junho<
de mil novecentos e vinte, domici
liado e res�dente neste distrito, em

Estrada Cacilda, sendo filho legi
timo de Francisco Luy e. de Ines

Olska Luy.
Ela, brasileira, solteira, lavradora,

I pascen
em Jantguá em três de maio

de mil novecentos e vinte e três.
domiciliada e residente neste distri

to em Estrada Cacilda, sendo filha
. legitima de José Bc,landa e de Cla-

Jarãguá, 26 de outubro de 1943..

E para que chegue ao conheci-.
menta de todos mandei o presente
edital que será publicado pela im·

prensa e em cartório onde será afi

xado durante 15 dias ..

Si alr,,'Uem souber de algum im-

pedimento, acuse·os para os fins

legais.
ARTUR lVfUELLER, Escrivão

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

Dr.Arminio

Tavares

Escpecialista em doenças dos olhos

- ouvidos - nariz e gargantll.

Consult!>rio modemªmente insto-

Ferragens - Louças - Fazendas - Pro�lltos Quimicos e·

lado em carater perllUUlente na ci-

dade de Blumenau.

RUA 15 DE NOVEMBRO, 1393

(defronte ao Hotel Cruzeiro)
OPERAÇÕES NOS HOSPTAIS

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

Virgem
da CIA.' WETZEL INDpSTRI,AL _;_ JOINVILE

POIS ,CONSERVA E QESINFECTA A SUA ROUP�.·�."'�-_"--
'�',\' :�','

� -'�L _:,' )_':',..�'.' {C. . ".:-" ,'r: ��.:' .:,.,'. ;..,,--._: . f _�

-

:;� •

:.-!>-:j_ �

EXIJAM o SABÃO

Farmaceuticos Fabrica de Pregos _ Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação

. - ''''

Endereço telegraf.co : . "Hoepcke�-

Especiali dade
(Mar.ca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


