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a
Ruiram as defesas

�I atemãss,

de MeiipololNa frente
o critério a seguir-se para a es= ] denominação no consenso gcografico dade que veio da' colónia fundada

eôlha do nome, que poderá subsü-l do Estado' e do Pais, senão uma es- por Emilio Carlos Jourdan , Não

ruir o de Jaraguá não ha que apre- I colha criteriosa feita no pre�ente esqueçam lambem o critério que vae

sentar arestas' - predileções oca- I' em harmonia clara e lógica com o presidir os trabalhos do Conselho Melítopol . As unidades moveis so-

sionais; - nem falhas - falta de I' passado Nacional de- Geografia. Dos nomes viéticas estão avançando rapidamen-
<Característica ou procedencia

histó-',
Não é possível, e não nos parece que servem a rnais de uma locali-

te na Ucrania ocidental a menos de

rica, que alguem procure, esquecer I) dade do país prevalecerá, entre <JS 60 milhas de Peroten, ultimá por-

Sim, porque não basta escolher I passado,
O passado é o inicio, é a mais antigos o que pertencer a mais

ta para '3 fuga, aberta para as guar-

n� que reuna significação c belesa, I origem, é tudo, enfim, porque é a importante, E' sabido que as loca-
nições nazistas na CrÍlI)éia, Os rus-

não sendo apenas uma combinação I base , A historia não se destóe com lidades, sitas no norte com, a deno-

de nomes ou de silabas catadas aqui i a simples mudança de um nome minaçâo de "Jaraguá", si mais ve

I\)U ali. - mas que seja um nome Pensem nisso os que óra, em Jara- lhas, não têm no entanto a impor

que represente para a posteridade al- guá, dão tratos á bola a procura de tancia comercial e industrial de nos-

I
,

narlO
troncamento rodovíario do coração
da região montanhosa, fica a 46

milhas ao oeste deMe!itopol e ape

nas a 44 milhas da cidade de Ka

kowa sobre, o Dnieper, abriu cami

nho para 'a rápida arrancada para

o oeste, Mais de 300 soldados en

contraram a morte na batalha, Os

Londres, 29 (IA) - "As defesas

alemãs ruíram em toda a frente de

Da imprensa -carioca:

l'USSOS encontraram 250 carros de

I meiros anos desta segunda confia.
. -

I
graçao mundial, foi devida, em

Na guerra atual, o problema do grande parte.- á esplendida forma

estado físico do soldados passou a I ostentada pelos seus soldados A

preocupar muito de perto os técnicos I luta mecanisada do nosso tempó

militares, A vantagem indiscutivel exige que o combatentte se encon

que os alemães levaram, nos prí- tre em perfeito estadto de saude,'
Sobretudo as batalhas, em estilo

sos estão avançando numa media de

12 a 18 milhas por dia, e atingirão
Pereceo dentro de uma semana, A

captura da aldeia de Saroposky, cn-

,carga, deixados para traz pelo ini

migo, quando as suas forças aban

donaram as pressas a cidade,
uma nova denominação para a ci-gama cousa mais que uma simples sa terra .

Jaraguá não é apenas o nome es

colhido pelo bandeirante Emilio

Jourdan para a sua colonia, é tarn

bem um marco de brasilidade plan

I
tado entre elementos de origens vá-

I
rias que realiza, pela assimilação,
esse trabalho de harmonia e amor

ferrovia que á terra tão necessario á marcha evo

sua fuga da lutiva do progresso.

Eddy cerca de 40 milhas da

"blitz", que requerem grande ,in.
tensidade de ação e alta mobilidä-

S COU �;�r:::s P:e�mose:ec:::�:aspr��: .

I físico Hitler adestrou cuidadosa

,mente as suas divisões "panzer",
I que fizeram realmente grandes proe-
I

Eden, Molotoff e Cordel Buli zas . EIJ4panto isso acontecia, o

exército francês não se encontrava

A �onforoncia do MoOs russos avançam amea

çand� os alemães
Moscou, 29 (IA) - Por

Aí está o seu comércio. Aí estão

as suas íábrícas..

Reuniram-se novamenteresta aos alemães para

Críméia.
Gilenoro -- Nos tres setores os rus

sos movimentam-se rapidamente en

tre fileiras já abandonadas de ale- Moscou, 29 (IA) �- Com alguns I tanica que Churchill lhe

promete-I
Exterior Antony Eden pelo gaL Is-

com e preparo requerido pela luti

mães, pondo em perigo a linha fér- I Meditem um pouco o que óra dos mais importantes assuntos da I ra quando estes dois chefes de esta- may, chefe do Estado Maior,
acelerada a que o obrigou o assalto

rea de Perekop-Kaberson e as cida- I CAPTURADA UMA IMPORTAN- aqui se preocupam com a mudança conferencia, já dicutídos por Eden, do eencontraram em Moscou no quando se avistaram com o "pre- mmugo . Quase todos os criticas mí-

des de Nikopol e Vitosk. TE ELEVAÇÃO do nome Iindo de Jaraguá. �ordeH RuH e Molotoff. reuniram-, ano passado � Esses detalhes lhes

I mier", á noite passada no Kremlin, i litares que se ocuparam da
...

Bata",

O avanço mais rapido dos russos Q, Aliado, 29 (IA), - Infor- Os poderes competentes sabem sc novamente em torno da mesa foram fornecidos pelo Secretario do O porta-voz americano repetiu em .: l�a �a França, �udem a es�â: �ef1.
foi em Steppe-Oskaniyoa, na Cri- ma-se que navios de guerra da es- I que lhes compete fazer, sern predi- das conferencias estes três estadistas entrevista coletiva a imprensa, gran-I ciencia dos exercnos de Gamelin fi

méia, no curso inferior do Dnieper, quadra aliada bombardeadaram as leções nem caprichos ocasionais, em outra demorada sessão, Entre- de parte do discurso prnunciado pe- ! Welgand,

<quando as unidades moveis do exer- posições alemãs das áreas monta- Jaraguá não é sómente um relêvo mentes sabe-se de boa fonte que- NOVO CONVENIO DO CAFE' lo sr , CordeIl Hull, no dia 11. de se- Justifica-se, por isso.

rito do general Tolbukhin infiltra- nhosas . I comando aliado acrescen- expressive da nossa história, Vale Stalin tem '�7l,lte de si os detalhes tembro, quando declarou com fir- cuidado com que -es.tá
São José da Costa Rica, 29 (IA)

ram-se 12 milhas e capturaram Níz- ta que o primeiro exercito captu- I' tambem pela suas atividades comer- completos da cooperação, militar bri- fírmesa que o discurso continuava nisado o nosso Corpo Bxpedícíona«
- A totalidade dos exportadores de

"ke e Sarapozky e mais 30 outras rou uma das mais importantes ele-
'

c,ial,'s e industriais, perfeitam,ente deo,
f'

com o seu valor , O disc�rso em rio .' Graças &s medidas preventivo
ca e autorizou a Junta a subscrever

localidades ,atingindo um ponto, vações . finídas e dc sobra conheCIdas,' questão elogiava a luta do; sovits tomadas pelos serviços de saude dos
um convenio americano deexporta-

AS {;LASSES._:rN�W.")$:ADAS, TL. -ção- u&"café, ''6 g6W'enrü da {:ustif
-e !U?ii(li "E' nosso .Qescjo -fazuflar-. ,fO.xé,rcitos 401" ItlglateJ:r.a .e dos Esta·,

RA-O CONLIEC-IM-ENT�O'I DO
,te da nossa politica de colaborac_âo dos Unidos, os casos de soldados'

• r,
Rica provavelmente aderi..á imedia-

e ,coperação entre nossas duas na- hospitalizados e as baixas verifica
-tarnente ao nQvo periodo do con-

ções, para que aumente constante- das, nas batalhas recentemente tr:t.

mesmo, Ci,

sendo or3ll"

-

Cortadas as comunicações
Grecia e as ilhas do

alemãs entre a

mar Egeu
ANTE-PROJETO venia,

mente durante e depois da guerra", vada na Africa, foram muito redu-

O sr. CordeIl Hull tambem ins- zidas, POl' �sse motivo, os brasilei

tou por uma ação conjunta para re- ros que irão combater, nas lutas da

forçar a coperação
_

mundial inde- segunda frente européia, gosarãó
pendente, 'Em certos circulos suge- uma saude perfeita, Nesse sentido,
riu-se os trechos do dicurso que re- são dignos de elogio os cuidadoS

feriram-se a China, os quais tam- preliminares que vêm sendo toma·

bem deviam ser cuida-dosamente es- dos pelas altas autoridades do E

tudados , xériÍto, Assim, todos os soldado�,
que deverão integrar o nosso Corpa
Expedicionario, estão sendo subme·

tidos a rigoroso exame de saude, na

Policlinica Militar, Essa ,seleção pré.
via permite qne as forças brasileiras

desembarquem na Europa em bôa

forma e possam desde logo partici
par da luta contra os nossos ininli..

O governo Federal está cogitan
do da nova, ..dorma do Regulamçn
to do Imposto de Consumo. A pro

pósito a Federação das Industrias I
do Estado de São Paulo dirigiu um

!

telegrama ao sr. Ministro da Fazen

da solicitando que as elases interes

sadas tenham conhecimento do an-

Parece inevitavel a abertura de uma segunda f,ente nos Balcans PROGRIDEM AS FORÇAS
ALL\DAS

Londres, 29 (IA) - As comu-' do gal. Tito, transmitido pelo ra- homens de Berlim "estão apreensi

llicações alemãs na Brecia e nas ilhas dio livre da Iugoslavia, revela ata-I vos pelas possibilidades de um des

Eggeu estão temporariamente arroi- ques contra comunicações do inimigo embarque na Bulgaria, sincronisado

nadas e no momento, mesmo a e tambem fala na captura, pelas for- I com outro desembarque dos aliados
,

'

possibilidade de uma invasão alia- ças iugoslavas, da praça forte da I em outros paises balcanicos"

ala nos Balcans chega ao seu ponto montanha de Rogotica, a 30 mi-

�ais alto, desde que o gal. Eisenho- Ih�s de Saravejo ,onde sc produziu

wer empenhou-se na campanha da o assassinato do arquiduque Fran

,peninsula �taliana, As noticias de cisco Fernando, o qual abriu ca

que os patriotas iugoslavos cortaram minho para a guerra de 1914, Est!!

Argel, 29 (IA) - O quinto e

xército capturou mais uma elevação

estrategica, As chuvas estão preju
dicando as operaçes ofensivas dos

te-projeto da reforma, no que foi

I
exercitos aiados que continuam aSS.m

satisfeita por aquele titular. mesmo a fazer progresso. REINA PAZ E TRANQUILIDADE
NA ESPANHA, DECLAROU O

EMBAIXADOR DAQUELE PAIS

Santiago do Chile, 29, (IA) -

O embaixador da Espanha sr, Mar

quez Losarcos desmentiu a noticias

correntes, segundo as quais havia

3,000 guerrilheiros repuhlicanos em

operações na Espansa, contra o go

verno do caudilho Franco, decla

rando que a vida continua normal

e u'anquila na Espanha,

ANUNCIEM

NESTA FOLHA

Registro Civil
noticia mostra que oe; iugoslavos, a

despeito das dificuldades internas,
.essas comunicações chegou no dia

<em que laumento.u estraordinari\l-

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

Raios X

Diretor Médico do Hospital "São José"

A!'ENDE CHAMÄDOS A QUALQUER HORA :-

Artur MueJler, Escrivão e Oficial

do Registro Civil do 10 Distrito da
tura da sevunda frente nos Balcans, conjra ds invasores Chego:u, ao

,

, ' _
Comarca de Janrrua, Estado de

para suprir outra frente que até mesmo tempo, uma mformaçao de

I "

"

H' I
"

d"
-

Santa C..tdnna. Bras11

agora não chegou a satisfazer as que II er envIOu"O !Vlsoes para ,

Faz saber que comparecerem no

e;petanças aliadas, O comunicado os Balcans, Ao mesmo tempo. o
'b' 1

I
j cartório eXl lllC o os docun1cn tos

do exército popular sob o comando
I
radio de Helsink, declara que os,

exigidos

--I
Edital

estão levando a bom termo a luta
mente a pressão não oficial da aber-

gos (A. N)

pela lei afim de se habili

EDITAL N° 1187

WILLI HUGO SOBOTTKA e

Ediial LAD! MEIER,

. Dr. Alvaro Batalha MEDICOEle, 'solteiro, ".Iemão, lavrador,

O doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz O doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz Ele, solteiro, alemão, lavrador,

de Direito da Comarca de Jara- de Direito da C�marca de Jara- nasCIdo em PodgO! z, Alemanha,

guá, Estado de Santa Catarina, I guá, Estado de Santa Catarina, I om prImeIro de JaneHo do ano de

Brasil, na forma da Lei, etc
I Brasil, na forma da lei, etc mil novecento e treze, domICilIado

IFAÇO SABER aos que () pre-
I FAZ SABER aos que o presente em Santa Cruz, e resiclente em

sente edital de citação, com o prazo edital de citação, com o prazo de Santa Cl'l1Z, mumcII"O de Porto

de trinta (30) dias virem, ou dele trinta dias virem, ou dele conheci- União, neste Estado, sendo filho

conhecimento t1\:erell1 ou interessar mento tiverem ou interessar possa, Jegiimo cle Emilio Sobottka c Fré

possa, que' estando se procedendo a que, estando se procedendo a uma derico Sobottka,

uma ação executiva fiscal, em que I ação executiva ficai, em que é exe- Ela, solteira, br�sileira, lavradora,

é ex�quente a Fazenda Estadual e quente a Fazenda Municipal, digo, nascida em Jaraguá, aos dezeseis

�ecutado JULIO DEMARCHI, e Fazenda Estadual e executado

Pia-I'
cle Setembro cio a110 de mil nove

havendo o Oficial de Justiça cenifi- cido Demarchi, e havendo o Oficial centos e dezoito, domiciliada e re

ado não haver encontrado o deve- de Justiça certificado não haver en· sidente_ neste <;listrita, em Estrada

dor Julio Demarchi, chama-o e ci- contrado o devedor Pladdo Demar- Jaraguá-esquerdo, senuo Elha legi

ta-o a comparecer ou fazer-se re- chi, cita e chama-o a comparecer tima de Alberto Meier' e Mathikk

presentar neste Juizo, dentro do pra- ou fazer-se representar, dentro do Camenberg Meier,

zo de trinta dias, para falar aos ter- prazo de trinta dias, para falar aos Jaraguá, 29 de Outubro de 1943,

mos de dita ação, e apresentar a termos de dita ação e apresentar a EDITAL N° 1188

defeza que tiver, sob pena de reve- dcfeza que tiver, sob pena de re- WALTER GERMANO PALPITZ

lia: E para que chegue a noticia ao velia, E para que chegue ao conhe- e EMA ANA MARTA KAMKE, A A, A, Brasil receberá amanhã

I
roso empate contra o ;eu antagonis- -velado capaz de integrar qualquer valor, um zagueiro que têm-se rc-

mnhecimento de todos, se passou o cimento de todos, se passou o pre- Ele, brasileiro, ,solteiro� lavrad�r, I a, visita do, Gremio Esp�rtivo Join- ta de am�nhã, fato este que ve� 1 esquadr,ã,: d� I a Divisão., uma, li: tes,

presente edital que será afixado no sente edital que ser� afixado ás por- nasceu ém Jaraguá, em vmte e OItO vtlle, com o qual travara combate dar ao preho em perspectiva, um I nha media firme (; um centro-avan

lugar de costume, ás porta.s do Po- tas do Forum, no lugar de costume, de agosto de mil novecentos e vin- em sua praça de desportos, cunho de especial sensacionalismo, te expedíto, além de Ari, o homem NOVAMENTE EM JOGO A TA-

nun, e publicado pelo "Diario -Ofi- e publicado pelo "Diario Oficial" te e dois, domiciliado e residente -Como os nossos leitores devem Os visitantes não tiveram multa I de todas- as posições, a maquina do

cial" d� Estado e "Corr�io do po- do Estado e "Correio do Povo", que neste distrito em Rio Serro, sendo estar lembrados, em sua recente ex- surte no campeonato da entIdade "onze" alvi-anil,

va", que se edita nesta 'cidade, Da- seedita nesta cidade, Dado e pas- filho de Walter Paupitz e de Olga cursão á visinha cidade de Joinvil- joinvillense, que findou com a VI- A equipe secundaria do Brasil,

tio e passado nesta cidade de Jara- sado 'nesta cidade de Jara,guá, aos Paupitz, I
Ie, o conjunto local obteve um hon- tória do Cruzeiro, todavia, se levar- tornará amanhã ao campo, enfren- Estamos seguramente informados

cuá, aos dezesseis dias do mês' de- dezesseis dias do mes de Outubro Ela, brasileira, solteira, lavrado- mos em conta us prélios amistosos, tando a sua homonima do Gremio, que a A, A: Brasil e aS, D, Dom

eutubro de mil novecentos -e qua- de mil novecentos e quarenta c
Ta, nasceu em Jaraguá em "�-inte e o Grêmio mantêm um cHtaz in- Pedro II de I;Iama, estão em enten-

!'dita e tres, - Eu, Ney Franco, es- tres, - Eu, Ney Franco, escrivão
nove de dczemgro de mil novecen- edital que será publicado pela im- velavel e, ·amanhã segundo. fomos ,TENTOS POR ATACADO", dimentos para a rcalisaçãoda 30.,

crivã!) o subscrevi. - (assinado) - o subscrevi. (assinado) Ary Perei- tos e dezenove, domiciliada e resi- prensa e em cartório onde erá afi- informados, o se� conjunto rcapa- partida em disputa da discutida

Ary'-Yereira Oliveira -- Juiz -de Di- ra ()liveira '_ Juiz de Direito da dente neste distrito em
-

Jaraguasi- xado durante 15 dias, recerá algo reforçado, Domingo ultimo,"'l) "infantil -da taça "Rndolfo F.scher"_

mto tb ..Comarca", - Está con- Comarca". - Está confonne o oTi- nho, endo filha de Balduin Kam- Si alguem souber de,-algum im- Os lQ.;ais, ultimamente têm se A, A, Brasi, enfrentando o Bota- Referido prélio deverá ter como

lorine �,"�i�!,.,do que do.u fé" ginal"do que dou fé, �e e Ema Besecke Kamke, acuse-o. ,para Os fins exibido com mais convicção, notan- fogo de Joinville, realisou rnJis tlma lacaIo campo do Dom Pedro, e

,Jataguá, 16. de Outuoto d� 1943,;
,
Ja�guá; 16 de Outubro de' 1943, E para que: 'ch��c ao' conh��i-

..

doj!;e em�Sua_s h�J:ias''''m.:.aio! barrnõ-' di:; suas tradic.i'olla!t pçroç,�a.s, dITar;.. \ prö!:ltelm... ent.�. '"j,\J,rá . reali��o,
...

� NE ,YFRANCO,'-' O FRÁSCO, de todOs �andei o Escrivão, ,�<çontam;,COi; u� atq�eiró 'de,,, "ando 8 .!entos" çontrõlc l (los yi�itan- da�,-de,;'<21 �o cOi'r�nte,:�
,. ,

�: Cirurgia Partes, Molestias de Se�hnras e Crianças, Doenças
t$. • Inlernas e Tropicíiis, Doenças'. da Péle •

- : - Eletricidade Médica
Indutotermi3, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

COMBATENTES EM REPOUSO mili-- No hospital de uma base

tar dos EE, UU no Pacifico, 501da dos feridos em combates contra ja-

poneses convalecem recostados na praia, Dentro em bréve estes solda

dos estarão novamente na' linha de frente (Foto (Inter-Americana)

ÇA "RLDOLFO FISCHER"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital
de primeira praça

de primeira praça .

,.

0, doutor Ary Pereira Oliveira

O doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Dueito da Comarca de

Juiz de Direito da Comarca -de Jaraguá, Estado de Santa Catari-

Jaraguá, Estado de Santa Catarí- na, Brasil, na forma da lei, etc.
(Copyright

na, ,Jlrasil, ria forma da lei, etc. FAÇO SABER a todos os que o

CANA)
FAÇO SAI3ER a todos os que o p.esente edital de primeira praça,

p.esente edital de primeira praça, CI m o pJ3Z0 de trinta (30) dias

,. m o prazo de trinta (30) dias y;' em ou dele conhecimento tive-
,

f' d rastado á guerra por Mussolini, emvirem ou dele conhecimento tive- rem ou interessar possa, que in o

f d h' d atado obediencia ao pacto de aliança comrcm ou interessar possa, que m o e',', � prazo, a e ,ser arremat
Os generais alemães transformam

esse prazo, há de ser arrematado, '. r quem mais der e maior lance Hitler, já teve oportunidade de

CO-I
'

I' b
.

•e-
_ ,'em lei na Ita 13 so o seu Jugo os

ncr quem mais der e inaior lance ')""ecer, no dia n de novembro nhecer os alemaes como amigos c
.

Hitl
' .

b
•

conceitos que I er emitiu so re o
o',recer, no dia 12 de 'novembro ["0ximo vindouro, ás 10 hora.: da como inimigos, Como "'lmigos", I soldado italiano no discurso de,

11 h I h-' d E lifi 1'0 do os alemães invadiram tranquila-
I" O' Ii

_póximo vindouro,·as. oras (a man a, as po}as o (IC
_

d 'E'd'f I "F b h do Curt mente a Itália e tomaram conta das
louvor a Musso 1UI, rta iano nao

manhã, ts porres o I reio (O '1 rum, o em pen ora a

bnasceu para com ater; nasceu para

I
�(I'Um, o s bens penhorados a João [ost, na ação executiva fiscal que posições estratégicas, sujeitando, por

b
•

trabalhar, Daí a ordem que aca a"�'rseh, na ação executiva fiscal que t;,� move a Fazenda Estadual, a outro lado, á politica do fascismo á
1

'
Po'

, • " de ser anunciada em Roma pe!l co-lhe move a Fazen,da Estadual a saber: do Terceiro Reich; como minugos, ,

d d_ , , mando germamco, - or em el.c) - Um terreno sito nesta transformaram a ocupaçao pacifica I -

d d
•

I' ,

deportaçao e to os os rta ianos vacomarca á Estrada Faxinai, fazen- em ocupação militar e além das
,

lidos, homens e mulheres, para od-i frente nas terras dc Avino Vie- posições estratégicas tomaram con-
trabalho escravo na Alemanha, Sebrantz, fundos com terras de quem ta de tudo o que encontraram ao
fracassou como soldado, tem dedireito, entre terras de Ricardo alcance da sua ambição e do seu

I ackbart e as de Ricardo Holler, ódio: governo, ci�ades, tesouros,
com a area de 480.000 metros

museus de arte ,depósitos de man.

c:uadrados, avaliado em Cr$ 'timento, fábricas de munições.
" ,000,00 -

I dois mil cruzerios).
Os primeiros soldados anglo-ame-

capatazes hitleristas, nos campos, e

ricanos que desembarcaram na Si-
nas fábricas da Alemanha, poderá

cilia encontraram nas adegas as

melhores garrafas de vinho defen-

C,cnhecin1elHo ,.�.. to..:.OS, sc passou. o
'10", que se edita nesta cidade, Da-

CI presente edita'l· que será fixado
-

oi I' '''a'I. e pasado nesta cidade de Jara-. mao res veu ap Icar ao, pais
no lugar de astu rJe, e, publicado"

I d d d "

!,uá, aos onze <lias do mês de outu· po itica e terra evasta a . democra"';� norte-americana, o ge-'ptlo jornal "

.. "JrrCiO 'do Povo",' i ..-

I.. ,ro cf e mil ,'ovecentos e' qU�,ren- Que quer dizer "politica de terra
neral Alexander convidava os si-t ue se edita úr sta cida::le. .. do G

d<I e três, - ru, :-<cy Franco, Es- devastada?" E' a, politica segun o
cilianos a prosseguir em .suas ocupa-p, �5ado nesta ;dad�' de Jaragu.' ;IOS

1
"

d'
.

, crivão o �ubscicvi.. (ass) Ary a qua so eXiste um Irel-
'ções normais, sem recdo de vingan-CI. ze dias

"
do mês de outl1br:> de

, Fcreira Oliveim:- Juiz de Direi- to para o povo que à suporta:
ças n.em de represalia.Jßi! novecentos e quarenta e três.

t@. - Está conforme oonglllat o direito de fome em beneficio do Como foi que os anglo-america-
Ja!'�guá, II .'� Outubro de 1943. conquistador .. Assim é que na ,Itá-

nos entraram na Itália?
O escrivão; NEY FRANCO, lHa entregue por Mussolini á furia

Os ,exércitos das Naçõ�s 'Uni-

.

saber:

1.0) - Um terreno ,i to

r. marca, no ,,;:, trito de Hansa, ,
,í

Estrada Izabel, faz', ndo frente C0111

II Estrada Izab:.. I, fundos com ter

ras de Leopoldo Sedei, entre ter

ras de Auglusto Wehl e as de Gus

tavo Ruck, com a '"ea total de 625

rr etros quadrados, .valiado ein Cr$
j .000,00 (mil cruzeiros}.
Cujos bens constantes do -auto de

sequestro \. auro de avaliação, de Io-
J

1 .erid
•

lhas dos autos (a -ercnc a açao exe-

cutiva, serão levados. em prin eira

Faça de hasta puc'<ca de ven.la e

arrematação, pelo valor total de

.rês mil crUW;JS I Gr$ 3,000,00).
J� ssim serão os rete. idos bens arre

matados por '!clem mais der e

maio'r .lance oterecé. nos dia, hora

o lugar acima mencionado, poden.
do os mesmos serem examinad.os

por quem interesse tiver, no lugar
lstrada Izabe!, no distrito ele Han-

5a, oude se ,acsam localisados ditos

bens.
E para que che:4ue [t notl':;" ao

\

Fil, Ney Franco. escriv3,) o 'ubs

,,, VI. (:'5S) ,\ry Pereira O> eIra

.. -. juiz de Di,eito", _. Está ron

iorme original, do que dou fé,

Jaraguá, 11 ,-Ie Ooltubro de i943

-::---0 escrivão: .NEY FRANCO.

Edital
deprimeira praça

doutor Ary Pereira Oliveira

Juiz de Direito da Comarca de

1araguá, Estado de Santa Catari

na, Brasil, na forma da lçi, etc,

FAÇO SABER a todos os que o

p.esente edital de primeira praça,
C;I�' o prazo de trinta (30) dias

o

vi:�ni' ou del� couhecimento

:rem ou inter�ssar possa, que findo

esse prazo, há de ,ser arrematado

Jor quem mais' der e maior lance

O:FICsel', no dia 12 de novembro

ás 9' horas da manhã, ás portas do

E,c,ificio do Forum. o b�t" p<pho
rado a Frederico Rutzatz Junior,
n. ação executiva :.' seal qu. lhe

11 (>ve a Fazenda M.unicip31, sa

�'l1':
}.O) _ Um terreno ito Desta

tomarca, á Estrada Pedra d'Amo
Jar, fazendo frente com terras de

(j:'em de direito, ;'vildos com ter

�as de quem de direito, de "um la
à. com terras de \...arlos K.-liber e

ri,' oútro com IS de quem' d� lirei
If> contendo a are'l total ce
� PJ .500 metros qu .urad ,(
• o em Cr$ 3,000,\)(;.

,I alia-

Edital do-m
I

• •

010

O

II.

Io
ea m

Por FRANCISCO PATI1 devastadora do hitlerismo, o direito

dos aborígenes é e de se privarem
da INTER-AMERI.. de tudo quanto é essencial á vida,

em favor do soldado alemão', Só es

te pode e deve ser' alimentado, A

. Itália é "terra devastada"; o italía
O povo italiano, desque foi ar-'

no é mais do que um
I vencido ele

é um escravo.

nesta

Cujo bem constante do auto de

sequestro e auto de avaliação de

f- -lhas dos autos da referida ação redimir os italianos do crime de se

rem italianos, isto é, amigos da, li
berdade! ,

vencer como operário, e - o que é

mais doloroso - como operário da

grandeza do Terceiro Reich! Só o

trabalho realizado sob, o chicote dos

C'" ecu tiva, será levado em primeira
didas por meio de um rótulo: "Pro-

praça de hasta publica de venda e

al
Cr$ priedade dos alemães", O gener E' preciso insistir nas diferenças«rreruataçâo, pejo valor ele

\ ' germanico incumbido da "defeSa") fundamentaí ..1 000 O (dois mil cruzeiros}. As- .

amentais entre o regrmc que os4 . ,
-

de Roma foi há dias obrigado a pro- 1
_ . _ ,

"'m será o referido bem arremata- . a emaes impoe aos povos conquista--

.

d
. meter castigos severissimos aos seus

dos, ainda que amigos de ontem,' edo por quem mais' er e maIOr,,

' soldados que continuassem a sa-
lo-ameri 1.ance oferecer, rios dia, 1;1Ora e lu- o .que os ang o-americanos proc a-

quear armazéns, casas particulares I ,

d,"r acima mencionados, podendo o mam nos paises por on e passam a

lugar
e igmjas, Enquanto se dizia amigo, caml'nho de erll'm, A prl·meu·a pron1eS1TIO ser examinado, no

EHrac]a FaxinaI, onde se acha loca- o alemão se contentava com os me-
clamação do General Alexander aos

lisado dito bem, E, _para que che- !hores vinhos; desde o momento' em
sicilianos dizia textualmente o se

que se, declarou inimigo, além do

vinho quer o pão, e além do pão
gue a noticia ao conhecilnento de

tr·dos, se passou o presente ·dital,
cue será afixado no lugar de cos-

pelo fascismo os direitos, inaliena

veis que serVern de fundamento �

quer a honra dos italianQs!
Sob o pretexto de que o povo pe-

guinte: "Vossos direitos pessoais e

de propriedade existentes serão in

teiraàente respeitados", Além de

restaurai' o direito de propriedade,
t ,me, ás portas do Forum, e oubli

cado pelo jornal "Correio do Po- ninsular "traiu" a politica fascista

de aliança a Hitler, o comando ale-
além de garantir ao povo exgotado

das entraram na Italia como adver

sarios, sob a proteção dos . seus

aviões ,de bombardeio;!ls a!emae-;Dr. Waldemiro Mazureehen

I
tcção de

tar São, no, entanto os adversarios

JARAOUÁ que-a respeitam na pessoa e nos

bens dos seus filhos, bem como nas

I tradições
do seu passado; são os

I ami;os que a escravisam, espezi
nham e humilham. Os anglo-ame-,--------------------.--------------,

-

CASA DE SAÚDE
152

entraram como' amiglis, . soh a pro

uma aliança politico-mili-
-

Rua Mal. Floriano n.
Clinica geral medico - cirurgica de adultos e creanças -

Partos - Didhermia Ondas curtas e Ult a-curtas - In
dutotermia - Bisturi eletrico _:_ Electro-cauterização

Raios Infra-vermelhos e azuis

���������������������
DR. LUIZ DE SOUZA

ADVOGADO

SB�a� Senas B mais, '

Sedas
..------- ....

acaba de receber a
, :ileX

CASA BYLAARDT � �
r::::tI::::XlCllóCIII:::'n:::;,1CIa:::::xc::lIc::..:::::xtOl:c::lIc::r;c::I O O

O O

� �
5 Ö
O O
O Q
O u
O Q
O O
O O
O O
:KX

PADRÕES �I'
EXCLUSIVOS

o Paralso das SEDAS e

�,. TECIDOS FINOS fC: ESTAMPARiA

MODERNA E

VARIADISSIMÄ,
·ww

Não se esqueça: tm Sêdas e Tecidos

Finos encontrará o rr.ator Sortimente
NA

CASA BYLAARDT SEDAS LISAS DE

TODOS 8S

Pç\EÇOS
o PARAISO DAS SEDAS

e - TECIDOS FINOS

)OINVILE

:�·C�LCl\DOL
,

;

INDUJTRI.L\ BRA/lLEIRL\

I

INDUSTRIA DE CALÇADOS
GOSCH IRMAOS ti. A.� '-

4'}J!it\RL\GUL\ :'�.rL\NTL\ CL\Tl\RINL\

,,' I Banco Industria e Comercio

il�����Frc:��S I de Santa Catarina S. Á. i
.

E Saltara da Cama Dlsposlo para Tuda GAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

J\éencia : )ARAGUA'
Rua Cei, Emilio JOIifdan, 115' - Caixa, 10 - End. Telegr.IIÇI

M A T R' I Z: \ T A, J A_ 1. .

J?iliais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Jotn':lle, Lages
e �io do Suli Agencias em: jaraguá, �aç�dor, �reclum�, J:_a
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe •.

Sao Fran�lsco _

e

Tubarão; Porto União' S7tb-Agencias em : ,In�alal Hamonta,_�ae
Joaquim e Tijucas; Escritorios e,,!,,: Concordla, Gaspar, TalO o

Urussanga' Em instalação' Canomhas. Orle,ans, Salto Grande,I

Rio Negrinho e Aràrar.gua .•
Faz todas as operações pancari�� no Pa�z"I como cobranças, déscontos e caução de titulos de tx

I pOltação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz, medimte ta_?{as modlcali.
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A dispo5,ição, sem aviso, com retiradas livres

.

pera quaisquer importancias 2 %

Com aviso previo (retiradas diarias até 1.000,00) 30/Tavares DeSositos Populares Limitados (até 10' milcru·
zeÍ1m) deoositos iniciais a partir de 20 00
sub sequentes a partir de 5,00

Prazo fix:) de 6 meses
Consult6do modernamente

..

insta-
Pfaz.o fixo de 1 ano

na ci-

. Seu fígado deve produzir diarla-I
mente um litro de bilis, Se a bilis não
corre .livremente, os alimentos não
são diaeridos e apodrecem. Os gases
incha� o estômago.Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente:se abatido
e como que envenenado. Tudo é
amar"o e a vida é um martírio.
U�a simples evacuação não toca

rá a causa,Neste caso,as PílulasCarter
. .são extraordinilriamente efica�es�a
zem correr esse litro de bilis e você
sente-se disposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr liv:_e
mente, Peça 'as Pílulas Carter. Nao
aceite outro l'roduto, Preço: er. $ 3.00

GERAL

Dr.Arminio

ricanos entraram e garantiram an

tes de mais nada os direitos pes- Escpecialista "m doenças dos olhos

soais e de propriedade; os alemães - ouvidos - ooriz e garganta

tive-

ficaram onde estaam e não conten-
,

tes de escravizar os homens, sa-

B
. .

A G I' V 160 Telefone, 34, queiam-lhes as casas, os museus (.scntorlO: v. etu 10 argas.,
1 N-'

-

d f
.

os te::np os. ao e raZ20 a orça;,
Residencia: Mal. De?doro da,Fonsee: 814

'

I é a razão do ódio impotente'a sa.

��������(;j�Ol:iiijr.lL!l��I!l�I!l� I ciar-se covardemente nos vencidos
<:"...:._

�"

Cujos kns wnsta'ltes do auto· de

�equestro , aU'o l!e avalia�ão de fo
lilas dos 2Utos la rcierida ação exe

c\ tiva" serão levados em pnúleira
Ii aça de hasta publica' de venda e

.. rrerr,ataç,io, P�'O ' alar totai de

três mil ,rU2eI;'(JS 'Cr$ .3,000,00),
Assim será.o os reLndos bens arre-

matados por ,;clem mdi" der e

maior lance of�recel, 'GS dia 110ra
l' lugar mencionado, 'podendo ,os
.mesmos serem examinados por

quem interesse tiver, no lugar
E· trada l'edra d· Amolar, OTIGL se

acLam lo�alisados chtos b�ns.

IE para que .hegue a f.otina ao

(onhecim�nto ."� t�y os, se pa" (U o
'

(, presente edi',d q'le será "fixado
no lugar de .

')stume, e puh1'cado
Ilelo jornal "Correio do Povo"

que se edita nesta cidade, Dado, e

prssado nesta .:idade de Jar1guá aos

Cl'ze dias do '1lês de outuhl' de

10 J novecentos e q1larent'!. e +-r.sês.

h·. Ney Fran :0, öcrivã) o . ubs

cItvi. (ass) " ..ry Pereir'. Oheira
_. Juiz ,le Direito". - Fst. con-

f·..rme
.

o origin11, d � qu� Jou fé,
'

I--__�-

lado em carater permanente
dade de Blurnenau

RUA 15 DE NpVEMBRO,

05 juros são prgos ou capitalizados semestralmente
1393 Á economia é a base da prosperidade

(ddronte ao Hote! Cliuzeiro)
OPERAÇÕES NOS HOSPTAIS

Deposite as suas economias no,

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA
HO R A. R 10: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

Sabados:' Das 9 ás 11,005
Adolf Hermann

FABRICA DE

,

Scbultze
MOVEIS

EM

I Rua Rio Branco,964 Jaraguá
•

POlDada Minancora

pelo

E' a pomada idea
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas como de
animais.

NUNCA EXISTIU
IQUAL

A farmâcia Cruz,
�de Avaré, (s.paUIO)jcurou com a cMI-'
NANCORA- úlce-,
ras que nem 0914
conseguiu curar. f

Dna, Carolina Palhares, de Joinvillp, curou c-:>m
UMA SÓ LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa� de sallde e

I clinicas particulares.
I AVISO IMPORTANTE:' - A verdadeira ePomada

I
Minancora" nunca existiu a não ser em suas
latinhas originais com o emblema' simb6lico aeim a
Re�usem imitações! Exijam a verdadeira MINAN.

, CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

produto dos Laboratorios «MINANCORAII
dl',JOI;NVILLJ: '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cSerá solenemente come-I
.

End.T�Od;�o�MAIA.
. .

"�i
� BORGES, RIBEIRO, .. �

.,morado em todo o país I CAI:�Bp:S:::: 34 I
o "O ia doM unic i p io" I R"'l�L"OfÓ�Ed�A�g;,d" 14

!
drodro territorial o. subordinadas , I Orontesmaia" I
respectiva cidade - dissesse, para � '\ �
constar na ata 'respectiva, textual, � REPRESENTAÇÕES �

Municipio", instituído pelo I'overno á nomenclatura desses elementos mente, o seguinte: ri DESPACHOS fERROVIARIOS E MARITIMOS REDESPACHOS �
federal com o decreto-lei n? 346, de Com a colaboração prestigiosa f "Assim, fique registrado na His- � """"

9 de novembro de 1938. expressiva do Instituto Histórico c tória-Pátria, para conhecimento de � E M ß A R Q � E S �
Geografico Brasileiro, I secular in - todos os brasileiros e perpetua a I SA-O FRANC'ISCu""" DC) SUL Estado de Sta. Catarina, Brasil �

Consistirá -a comemoração a rea- tituiçâo brasileira de maior renome lembrança das gerações vindouras!
.u.o.;,

""'"

Iízar-se em todas as cidades brasi- oficial no pais, acaba o Conselho Honra ao Brasil uno e índivísivel! BzrG�Z!Z�����§�F�,��m�1Zl"����
Ieíras, sédes dos municipios, em Nacional de Geografia de aprovar o Paz ao Brasil rico e fon('! Glória .1'1

festividades e manifestaçes varias de ritual a ser observado na sessão so- Brasil desejoso do bem c do nrogres

caráter publico, e essenciahaznte em Iene do "Dia do Municrpio" vasado so nos melhores sentimentos de 50

uma sessão solene no foro local (,'1 em termos de vibrante patriotismo . Iidariedade humana!"

na Prefeitura Municipal a ser ef : O ritual foi elaborado com ob]e-

•
•

• Rio, 29 - Será comemosado, no de 1948, não só no que toca á SUIl

àia 1° de janeiro de 1944, pela se- composição em comarcas, termos.

gunda vez no Brasil, o "Dia do municipios e distritos, como, tambern

tuada á mesma hora, ou seja, ás

15 horas d� dia em todo e pais,
obediente a um mesmo ritua prefi
xado.

tivo de bem caraterisar o propósito
da �emoravel sessão no tríplice as,

pecto do seu sentido mridico, ds

sua finalidade histérica e do se-

Essa sessão objetiva, sobretudo, significado civico.

solenizar o momento em oue en- Porisso, foi previsto no ritual que

kará em vigor a nova divisão ad- o presidente da sessão - depois dc

ministrativa e judiciaria do pais para declarar em nome do governo inço

vigorar, inalteravelmente, de 1° de taladas todas as circunscrições admí

janeiro de 1944 a 31 de dezembro nistrativas c judiciarias do novo quv-

o anjo protetor de seus filhos é a

:e.\GUEIRA MI_44';,;+9. CO.'\) Vermifugo suave e de pronto ..
efeito Dispensa" purgante e diéta !

SERVE PARA QUALQUER IDADE,
ME o n. 1,. 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitarà muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

CONFOR-

Compre hoje mesmo uma Lombrigueira.
Minancora para o seu filhinho.

E' um produto dos Laboratorios Minancora

jOlNVILE

aos jornalis-
,

americanos que ora

visitam o Brasil

Recepção
.tas

1nteressante conferencia do er. Valentim
Bouças

RIO, 29 (IA) - O senhor Va- a defesa dos interesses reciprocos,
lentim Bouças, presidente da Co- nas relaçes americanas, tanto ,nos

.missão dos Acordos de Washington, tempos de p'llz como de guerra". E

.oíereceu hoje uma recepção aos jor- disse mais que a amizade que exis

nalistas americanos que, atualmente te presentemente deve continuar

visitam o Brasil ,observando o seu

esforço de guerra, principalmente
para sempre.

O sr. Valentim Bouças pronun-

no que se refere á batalha da bor- ciou a conferencia em igles e as

racha. Perante os visitantes, o sr. suas palavras foram sirnultaneamen

Valentim Bouças pronunciou uma te traduzidas em portugues e trans

interessante conferencia, resaltando mitidas para a assistencia por meio

principalmente as vantagens que de aparelhos "Translator" .

advirão com a continuação da poli- Assistiram a conferencia, o Coor
.tíca de boa visinhança com todo o denador Economico, sr. João Alber

'hemisfério, na guerra c após-guerra. to e personalidades de destaque nos

O co�f�rencista, �epois de fazer a

I
circulos

apreC13çao de vanos acordos firma- _

dos em Washington, cincluiu dizen.j
.do: "Toma-se necessario conseguir!

diplomaticos e politicos .

.
ANUNCIEM

NESTA FOLHA

Ernesto LeSSOlann
-: F e r r a r i a:-

-: Fabricação de ferramentas Agrícolas:

Segas rotativas pàra arados

Fua M3rfchaJ Deodoro da Fçmseca, 183

jaraguá'I_ ------.-----------------------------
HEMORROIDAS

E VARIZES
TRATAMENTO SEM 'ÓPERACÃO
Após longos estudos foi descoberto um re';'éclio
,de componentes vegetais. que permite fazer um
lr�tamenlo c<;>m ótimos resultados das hemor
r�ldas e '{anzes. HEMO - VIRTUS é o nome
desse remedlO que, para hemorroidas internas
e VA3!ZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidGs'
externas, usa-se o H EM 0-
VI B T US, pomada, Comece hoje
mesmo e leia com atenção o tra
lamenio na bula. Não encontran
do na sua farmácia, peça-o ao

Dep0sitmio; CAIXA P. 1874 <UM
Ol'I'O.SETE-QUATROJ. S. Paulo.

���
----�

r �.�
.

•

Fermento de Qualidade
Pài"à Bölos e Doces

NOVA LEI DE FALENCIAS

Rio, 29 (IA) - Conforme anun

ciamos anteriormente, já se encon

tra em mãos do chefe di governo,

o ante-projeti 'da niva Lei de Fa

lencias. Tratando-se de assunto

que interessa todas as classes pro

dutoras do pais ,a reportagem pro

curou ouvir o professor Hanemann

Guimarães, consultor geral da Re

publica, i qual fez parte da comis

são que elabirou o referido ante

projeto.
Disse o entrevistadi que a nova

lei visa extinguir a concirdata

fica sujeita ao processo do conten

cioso, que os credores podem em

bargar, baseandi-se na inexatidão di

relatório do' sindici ou qualquer má

I fé que por acaso tenha sido cons

tatada. O juiz poderá cinceder ou

não a concordata.

.�tRHENTo
",t�EIROS

Roberto Orandberg
LENHA FrCADA

.

de coivara de La quaiidade
METRO CUBICO OU CARRADA

12 CRUZEIROS

LENHA PARA FORNO, ETC.

:!::r:t;'ega a cm::li::;!io. ?E::imOS A'

(oberto Q,o.lcberg

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IlIprtl� _ bitt .. :

Toss••

ResfriacJoI
Bronquit••
Elcrofulo••

.

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

•

É UM GERADOR DE SAÚDFl,

É UMA DOENÇA GI'tAvlSSIMA
MUITO "ERIGOSA PARA A FA

MíLIA E "ARA A RACA, COMO

UM BOM AUXILIAI't NO TRATA
MENTO DÊSSE GI RANDE FLAGELO

U li E o

ftEUMATISMO

ESCRÓFUU.
ESPINHAS

FiSTULA.

ÚLCERAS

ECZEMAs
FERIDAS

DARTROS

MANCHAS

que

Aviso aos meus vizinhos mora

dores em Vila Nova, ]araguá, quc

óra avante não me responsabilisarei
pelo que possa acon tecer ás cria

f çôes (galinhas e outros animais),

Exclusivamente para molestías de olhos, ouvülos, que vagarem pelo meu terreno, bem

DI,pO. d. apa,,���;;������:;�;�," �:;a mm,�
d. I :�:"i:" P�4';"; 43.

.., ce' ,I S ,E,�"pma,�:;, ,�;;�o��,'�"',��;:�:Rua t!0 Prim::i!?,ê. Fo�! 33'41 JQIN'VILL}i: ij I:);.Y:; '7;; lIAU[O soBIÓCl<ffi:1'T
'

lL, SClIiNZEL," Dir�toí ,i>S.sidente.
----------II"!,_--!!!I!I-'...----.:� "",1)1,,.. '., � ,;, JL�,.,,·' i.•
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Domingo

GrandB.festa �oplliar
Salão Paroquial

Domingo, 7 de 'novembro

em beneficio do novo
,

haverá jogos licitos, leilão de prendas. churrascada,

pleto serviço de -almoço e jantar.
Convida-se

bebidas, caíé com-

tod O s.

A COMISSÃO
�.t.I.,.'.i�'.'.'.,.,.,.,.,.,.,.,.t.,.,.'.'.t.l.'.t.'""".t'\"'t't""�

a

�arlos Hoepcke s. A.
N"""""""""""""''''''''''.'''.'''''''''''.'"""'l""'�'1

Colllftrcio e Industria
'Mat ..·j.z :' I' I or i an o p o I j s

Caix a Postal. I e 2

Filiais

Tubarão .. Cruzeiro - Lages OI Joinvile � Laguna

Blumenau OI São Francisco

Im�orta�ores Ataca�istas..

Ferragens - Louças

Farrnaceoticos

Fazendas - Produtos Químicos e

Fabrica de Pregos - Estaleiro

Secção de Despachos - Navegação

Endereço telegrafíco: "Hoepcke"
"

'.
'

���� .'.1111 .. '•••••8"••••' ,., ,.,.,.,.,.·.,···,·,·'II'.'.'.'�'! �

Y IZES
EM SEtiHOíl!&S
�;nv j fL.tlmJoto S!Wl O;icraçãa
}\P(') lengas ot: studos fo: descoberto urn

m�!c:ic menTa vagetal poro O tratam",n

to com ólimos resultados de varizes,
q:J':J pr�juül' em a eirc.ulação veno<.o .

. "10 m�dicoçõo, na dcse de três cOlhe

r'?� das ce cr,á ao dia, em água cçuco�

'0""0 restitue às pernas v seu estcdo

n rmc e o bel�so estetiro. Em idêntic.o

OC'8 debela os moles causados pelos
rn Mi o<: hemoi �ário5 internos e externos,
mciu'>!'II€ os que sangram. !'Iõo encontran

::;0 f'rs fcrmácios ou drogorios} peço dire·

�(Jm'=nte 00 decositário: ex. POSTAL 1874

(!.r" I) tv·�a!'2 c;uctro) São Pau Q.
.

:=!(�J � \fj.nUS (UijUido)

A V I S OSobremesa gostosa, alimeßlicia e de preço püpular.
E x p e' r í m e n tem

� __� _. ..au�__ ,�

Instifufo Rocha Loures

Importante cura de uma

laringite aguda
Obtida com o uso de dois vidros

do PEITORAL DE ANGICO PE·

LOTENSE, como atesta, exponta ..

neamente, o ilustre cidadâo J. A.'

Penedo, de Bag: . Achando-me so·
frendo de laringite a mais de um

mês, que me provocava uma rosse

irrascivel á noite, sem poder expelir
o catarro bronquitico, recorri." ao

PEITORA� DE ANGICO PELO

TENSE, preparado' do inteligente
farmaceutico dr, Domingos da Sil

va Pinto, de Pelotas. Desde as pri
meiras colheres que tomei cessou ao

tosse como por encanto, promoveu

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

acho-me completamente curado,
restabelecendo-me igualmente as

forças, j á um pouco esmorecidas pe

la pertinacia do incomodo; portan

to cumpro um dever de gratidão,
publicando estas poucas linhas, que

servirão 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
ratórias; e posso com segurança afi

ançar a pureza de sua preparação
por reconhecer a sua benéfica ação
no

-

organismo animal sem perturba
ção das vias abdominais, como não

sucede com muitos outros calman

tes que conheço. - Bagé J. A.

PENEDO.

Confirmo este atestado. Dr. E.

Ferreira de Araujo (Firma reco'

nhecida) .

Licença n.? 511 de 7.6 de Março
de 1906,

Depósito geral: LABORATORIO

PEITORi;\L DE ANGICO PELO

TENSE -r-r- Pelotas - R. G, do set
Vende-seern toda a parte.

s. E. GUARANI
Aviso

Realísam-se todos os meses duas

reuniões nos dias 1$ e 28 para ot

associados na séde da mesma So

ciedade, que fica' no Salão Sohn_
onde nós adquiriremos sócios.

A DIRETORIA

Cure seus males e poupe seu bom

dinheiro. comprando na

Farmacia
Nova

de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sorrimento
na praça e oferece seus ,artigos 4

preços vantajosos.

RUA MARÉCHAL DEODORO, 30
- JARAGUÁ

. Assemblea Geral
Ordinaria

(1. a convocação)

A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA

BRASIL, por determinação de sua

atual Diretoria, convoca todos 09

associados para a Assembléa Geral

Ordinaria, a realizar-se no dia 19 de
novembro 'próximo vindouro, ás' 20

horas, em sua séde social, para:

1 ° - Relatório do Presidente;
2° - Eleição de nova Direrorià;
3° - Prestação de contas;
4° - Discntir outros assuntos que

virã� aparecer .

Jaraguá, 28 de Outubro de 1943
ANGELO PIAZERA

10 Secretario

, NESTA FOLHA

ANUNCIEM

Companhia
de Transportes
Frenzel S. A.
Jaraguá

(, CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente ficam co,wocados
os senhores acionistas desta Emp,rez,'\
para comparecerem á 'asembléa geral
extraodinaria ,a realizar-se no dia

20 de Novembro �e 1943, ás 14

horas, na residencia ?o acionista sr,

Germano En'1<e, rua Epitacio Pes·

soa nO 242, nesta cidade, para deli

berarem sobre a seguinte ...

ORDEM DO DIA

diversos de interesseAssuntos

social.

Jarag-uá, 26 de Outubro de J 943,

,
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Jaraguá, 6 de Novembro de 1943

A verdade nua e crua

armada. Com a morte de Briand, guerra, tinha para com o francês I crificio, não temia, 'era invencivel

diz Geneviéve Tabois, as aspira- o compromisso sublime de resistir I Porém caiu num abrir e fechar de

ções pacificas receberam ponto Ii- até quando seus aliados mandassem olhos, decepcionando o Mundo de-,

nal. Foi o fim do período àpós reforços. Repeliriam os movimento, rnocrata que hoje lhe dá as mãos,
,guerra e o inicio do período pré- passados. Mas não houve tempr para tira-Ia do fosso opróbio, das

guerra. Aquele momento em Lo- como lambem os meios atacantes trevas em que caminha remoida
carno quando Luther, chanceler do foram outros, o inimigo astuciosa- pelo tacão do soldado nazista pre
Reich, numa noite de outubro assi- mente tinha evdluido , Aí foi quan- tencioso e fanatico.
nou o tratado de pacifismo, foi o do uma parte do Universo, desper
momento em que viveu a mais des. tou em frente do perigo ameaçante.

, lavada mentira que o Universo as- A fama, a glória, a educação ex-

olstiu. clusivamente cívica e a má colabo-

ß'
..

A ltalia, com fuzis, metralhado I
ração dos desregra�entos de Iutas I nas I oras, canhões e, aviação militar Ie 1 entre partidos politicos, mostraram'i

vou a civilização á. Abissínia, os que não tinham fundamentado os I
naturais daquele país, acharam os alicérces das defesas doitde teriam! P thmeios de civilizar - um tanto drás que .re�elir. o s�bre do jugt, total�- a r e nonticos. o Mundo acompanhou o fato tario. E fOI entao quando povos Ii -

jO-X·943

Os co__pclallles
..

Oll to
A Holanda falava publicamente A França tinha um inimigo sé-

Na .

conferencia da Paz tratou-se nos seus diques de defesa, elernen
.,. rio, entretanto vivia de rótulos, de

os tos eficientes das éras quando não. bandeiras douradas, de aparatos vis
existia a ação de retaguarda dos tosos' e fama ôca. Era uma gran-

paraquedistas.
A Bélgica gloriosa da

de democracia, era um grande po

grande vo tinha um grande espirito de sa-

da guerra, e dessa conferênc'a

povos mais belicosos colheram os

dados para desencade�r os prepara

tivos para a presente ofensiva

nada terão' a telDer da calDpanha policial
de repressão aos delitos centra a

Rio, 29 (IA) -.� ?el. �els�n I elf'OoDOID..-a popular,
na realidade verifica-se qualquer ex-

Melo, chefe de Policia do Dístrito .. cesso por parte da policia que não
Federal, concedeu urna entrevista á

haja duvida quanto á atitude desta
imprensa á respeito da campanha o CeI. Nelson Mello: 4'A punição lo e o senso de solidariedade nãi
. chefia, será' ela inflexivel centra '-
de repressão dos delitos contra a dos infratores, que movidos por es- podem e não devem ficar impunes,
economia popular, dizendo que ela pirite de' ganancia

.

não levam em quando os seus efeitos perturbem o violadores da lei e não poderá ser

não pode ser encarada como medi- conta os sacrifícios que a situação em estar nacional. Porque existem menos severa com relação ás de

da de hostilidade ás classes comer- de guerra exige de todos indistinta- leis que atribuem personalidade pa- masias daqueles que estão incumbi-
I

ciais. Essas declarações do Chefe mente e refletem com particular in- ra os casos de má fé ou abusos, ca- dos de faze-la observar. Ha, por-

de Policia, relacionam-se com are. tensidade sobre- as camadas pobres be a policia velar pela sua aplicação tanto ,larga e arejada margem _pa

percussão que tiveram as afirmações da população, é necessária porque I evidenciados pelo próprio clamor ra entendimentos entre a policia e

feitas durante a reunião da Associa- sempre deixará ao abrigo de qual- popular. E' claro que o comercio. a classe que estará expontaneamen-
•

çâo Comercial com respeito � cam- quer constrangimento ou vexames I honesto não pode temer em nenhu-
i
te interessada na publicação dos

panha de repressão aos infratores os comerciantes honestos. As exces-I ma hipótese a campanha que está culpados, como defesa das vitimas de

da lei da Economia Popular. Disse sões que denotam falta de escrupu- l aféta ás autoridades policiais. Se qualquer arbitrariedade".

mecer os sentimentos

(sob inspeção federal permanente)
diretor: Dr. Luiz Anibal Câlderari
Rua Comendador Araujo n.? 176

. - CURITrBA - Paraná

que para os italianos era campanha
de civilização, e para os ablssiníos

de barbaridade, com partidarismo.
O mais fraco perdeu. Hitler descn-

vres. e pacatos, começaram a ver

através de cercas de arame farpado.
Pagavam por terem deixado ador-

natalidade para a' Germania prc-

parrioticos .

em Saint ERICO BRUHIIS/OI torpedeaanento
"CaDlpOS··

do'Volvendo a maís' vasta cruzada de Pierre Van Paassen viu

E' �

Denis, forte concentração de tré- Estão em 'pleno funcionamento as

pas. Saint Denis é importante cen- aulas, de admissão á La sene do
tro operario da França. Havia mais Curso Fundamental
temor numa revolução proletaria, I FACULDADE ·DE COMERCIO

de que nas motorisadas sedentas de I DO PARANÁ
vingança. Daladier via um grande (Escola Remington)
perigo na Frente Popular, partido Fiscalizada pelo Governo Federal

politico onde se fizera Ele via um Cursos: Propedeutico, Perito

perigo pessoal, porém para isso uti Contador e Auxiliar de Comércio.

lisava as forças da França, que,
I
- Interr-:" e Externato - f..

tanto delas carecia nas rronteíras �tilografia
com a Holanda, onde o sistema de

defesa era fraco e quasi nulo em
I

relação ao potencial alemão que in

vadiu, e a colaboração dos amigos
de Lavai.

Loja de fazendas, Armarinhos, Brinquedos Cha
péos e P erfumarias.

nuncíava ao mesmo tempo . cam

panha do espaço vital Tinha assim

CI5 elementos para justificar, ao seu

modo, as invasões que criminosa

DIente ordenou, antes de ter sonha

do em tomar vodca no Kremlin,
foi tudo muito bem, l' o Mundo

,ssistia com parcialidade. As demo ..

eracías chegaram a periclitar.
Conta W. Somersetl MaugfJam,

que, a França sabia onde seria ata

c:a4ia, pois assim diz ele, afirmou

paladier. E realmente tudo acon-

Rio. 29 (IA) - Por Marcos de Experiencías de mais de um ano

O mais variado sortimento em Camisas, Chapéos, !
Azevedo - O torpedeamento de I demonstrou que possuimos arma�

Gravatas,Cintos suspençorios. Meias, Roupas feitas indefesos navios mercantes brasíleí- dura moral e cívica suficiente para
---

. .lleiros, empregados no serviço de ca- nos ddender dos assaltos da guerra
Capas, de Gabardine de horacha. e montana, Capas" botagem, não tem evidentemente de nervos as quais só tem servido

Colegiaes de todo tamanho, capas de boracha nenhuma significação ou vantagem para estimllar as reações de parrio-
para senhoras de ordem militar para os nossos ini- tismo do povo brasileiro dando-nos

T E C I.DO S DAS MELHORES FABKICAS DO PAÍS

migos. a noção da tarefa que nos cumpre
Bluzas de Gabardine, chantung, e de couro, e brim, E' pura e simplesmente um ato desempenhar afim de que sejam

Tudo das melhores fabricas. de barbarismo praticados com o uni- quanto antes definitivamente domi-
Sedas lisas e estampadas, Vôal, Opala. Setim, Chita, co intuito de servir á guerra
Brim, Carôa, Tricoline, Riscados grosso e riscadinhos, nervos.

meias p. senhoras e creanças. Véos, Grinaldas, Rendas; Mesmo já era tempo dos alemães
Atoalhado, Cortinado, Algodão, Lã em peça e cortes, se terem convencido com relação ao

Casemiras, Sombrinhas. Guarda-chuvas, Perfumarias, I povo brasileiro de que nada lhes
e mil outras artigos, I adiantam os métodos truculentos.

Sempre Novidades
Visitem a Casa ERICO BRUHNS, e IA V. S
trará tudo de seu agrado, e sempre pelos

preços da praça.

de nados e destruidos os inimigos da

humanidade.
teceu como previam.
,eI! ...

NESTA FOLHA

ANUNCIEM

Longe de quebrantarem os

Essas palavras refletem-se nas te

açõ� prvocadas na opinião publica
. do pais pelo ultimo atentado coa

tra a nossa marinha mercante, com

o afundamento do "Campos". Per-

encon. animos e criarem um ambiente de demos mais um navio. Foram sa

menores intranquilidade e nervosismo os crificadas pela sanha assassina do

ataques á nossa marinha mercante nazismo mais alguns brasileiros.
só tem o sentido de restabelecer ca- Tomados nota desse novo crime dos

62, da vez mais a nossa determinação nossos inimigos para na hora do

de l�tar sem desfalecimento centra ajuste de contas que se . aproxima,
o naeismo até o dia da vitória final. não esqueceremos nem perdoamos.

nossos

CAPAS de borra
cha para senho
ras

.

e senhoritas

Sedas,Casemiras,
Linhos, Brins,
Rou·pas feitas

Jaraguá, Rua Coronel Emillo Jourdam
Santa Catarina

ein tóros
Compramos de diversas qualidadeS A invasão aliada CRIADO O BUREAU DO

TROLE DE PELES

CON-

Londres, 29 (IA) - Temêndo a

invasão, o alemães aumentam as

atividades em Marselha, como re

r velam reconhecimentos aéreos le

I vados a efeito por aviões "Ti�hoen"I
.

A rádio de Berlim diz que a inves-

tida atravez do canal pode estar

sendo preparada em consequeneia
da deliberação de Moscou, pelo

I considerável aumento de volume

. .
da navegação nos portos da grãNovi York, 27 - Os efeitos fisi· aérea: um seria o efeito dos bom- I to da frente interna na Alemanha tido, indicam que se procura a to- reforçada, o que constItue um sm· 1

I
'. Bretanha e costa sul e pela maior

cos e morais da ofensiva aérea alia- bardeios sobre· os ce�tros industriais para ganhar a guerra. Isto, entre- d, custo reforçar o moral interno toma expressivo. - LUIz F. Keem· I
- atividade dos caça-minas britanicosda parecem ter sido um dos temas e as comunicações e, bem assim, so· tanto, é tido na conta, pelo menos, Isto não significa que a frente inter- Ie.

nas aguas do canal.mais discutidos na ultima conferen- bre o moral interno no Reich. de uma possibilidade, ainda que a- -na alemã esteja a ponto de desmo-
eia entre os altos dirigentes nazis, A Alemanha recebeu já um duro penas remota. ronar, porém, tem em si implicito

, no quartel general de Hitler
.

O co- castigo. Seus dirigentes sabem que A recente conferencia de dirigen- o reconhecimento de que precisa ser LIGANDO A BAIA AO
Jßunicado emitido após a reunião os golpes �ão aumentando á medida tes alemães e as publicas exortações SANTO
disse, talvez sjguifícativamente, que que sejam organizadas as novas ba- ções de Hitler e dos chefes do par
I! ela compareceram os chefes da ses aéreas na Italia. Então, a A.le-

s a

a

LTDA.
JARAGlJÃ

atravez do canal Nova Iorque, 29 (IA) - Foi

da Mancha
oficialmente anunciada o funciona

mento do Buerau de controle de

peles, criado pelos Estados e. Ingla
terra para compra de todas as pe

les importadas, incluindo-se peles
de bezerro curtidas e não curtidas,

para as necessidades dos dois paises
e o Canadá tambem terá a particí
pagão do Bureau.eman a

--

e a reunsae dos chefes nazistas !lllecleirv-i í
Fermento

I Rç.ucar de Baunilha
. Pos para Pudins

!IJroJutos que satisfazem

ESPffiITO I
II

AS ENTRADAS DE CAFE' NOS I
Salvado" 29 (IA) -:- O Secreta- f

wash�::���� �:;DOS O De-I ���u d:o��;r::c: ��;:s aP:!�:::�ç;� II lO��o�,
�

o Ag ra d B G IDm B n t oPROROGADO o PRAZO PARA A da ponte que ligará JE. Santo·lIlaia. "' "

partamento Inter-Americana auto-

rizou a entrada no paiz de 341.935 :
sacos de café, entre 9 e 16 de Outu- Ibro, oriundos de 14 paizes signa-. (lOmUD I'na �a-o IlhosA viuva EIí Lehmke Mey e fi- a:tlm"anharnm o extinto á sua m-

Rio? 29 (IA) - O Departamen- tarios do acordo. No inicio do ano, LJ li
e as familias Carlos Mey, Car- tima morada.

to de Alimentação da Secretaria da a quota' autorizada para 1 a 16 de los Leopoldo Mey, Rodolfo Fischer, DanifeslJ'lm, �mbem, agradeci-
Saude e Assistencm da )'refeitura Outubro foi para importação de Heinz Zahler e Dr. Luiz de Souza, mentos sinceros aos médicos Drs

bem, que esse calculo esteja aquem Municipal desta capital, prorogou o 654.845 sacos, sendo 412.910 até Levo' ao conhecimento dos melis ainda sob a impressão 'da forma do- Alvaro Batalha e Waldemiro Uazu-
Zurich, 29 (IA) -:- Foram execu- da realidade. Porém, e ind�bitavel. prazo de sessenta dias concedidos 9 de Outubro. As entradas autori- . freguezeses ,c amigos, que o meu es_lloro�a por que o destino fez deixar rechen pela rapidez e solicitude com

tados dez civis ir.llianos, anunciou mente, os seus resultados se farão aos estabelecimentos que comer- zadas até 16 de Outubro distribuem- critórif> COSTINUA ABERTO, on- a VIda a AFONSO GUILHERME que, prontamente, atenderam ao

hoje IlIlIlIla Agencia noticio�a alemã, sentir nas frentes de batalha e mui- merciam com alimentos, tais como se entre os seguintes paises: Brasil,

I
de estou a disposição de todos que REY, seus marido, pae, irmão e falecido.

por haverem feito fogo contra troo to particularmente na mais ampla cafés, restaurantes e bares. Ne- 451 369; Colombia, 128.059; Cos- necessitarem quaisquer serviços ou cunhado, respectivamente, em

231
Agradecem ainda, especialmente"

pas gell'mankas no dia 2 do corren- de todas: a da Russia.
.

nhum dos referidos estabelecimentos ta Ri�a, 12.250; Cuba e Republica informações em ger�l. do corrente, agradecem,. por este ao snr. Pastor Schneider, pelas pa-I
te. Os es'trategistas aliados não des- poderão funcionar sem consentimen- Dominicana, 17.014; Equador, meio, as demonstrações de pesaI lavras de consôlo proferidas em ca-

Os referidos italianos - acrescen- prezam esse fator, se bem que tam- to previo daquele Departamento, 24.847; EI Salvador e Guatemala, FRANCISCO F. FISCHER feitas por todos quantos os visita- I sa e no cemitério, por ocasião do
ta a Agência - foram presos e P.ouco se baseiem nele para os seus que examinará as suas instalações 132; Haiti e Honduras, 2326; Me- ram, enviaram pezames, flôres e sepultamento.
após condenados pelo Tribunal Mi- planos futuros. Igualmente não afim de conhecer as suas condições xico 5695; Nicaragua, Peru e Ve- Rua Marechal eDodoro So 210
Iitar alemão. não contam com o desmoronamen- de higiene. nezuela, 5969. Jaraguá.

defesa dos distritos aéreos, os che- IIlanha se verá atacada por duas di
fes médicos e autoridades adminis· reções e lhe será muito dificil de
trativas. I fender·se com uma "Luftwaffe"
Isto indica que deviam ter sido cada. dia mais debilitada.

discutidos dois aspectos da ofensiva'
E' possivel que os danos causa·

dos á maquinaria bélica alemã com

REGULAltIZAÇÃO DOS CAFÉS,
RESTAURANTES E BARS DO

RIO DE JANEffiO

os ataques ás suas industrias tenham
COSTINUAM AS ATROCIDADES sido exagerados. E' possivel, tam-

DAS FORÇAS SAZISTAS

l
'

_

. .'. .,. '''�

EXIJAM, O SABÃO

da elA. WETZEL INDUSTRJ.AL JOINV�LE
POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA.

(Marca registrada) sp..ßÃ� ylRcc""•••

ESPECIALIDADE

��\\ÄO VIRCl:>,) �{)A�t,.;�
o�WETZn INDUSTRIAL
JOINVIllE Virgem 'Especiali dade
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