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DONALD STINSOM - (Exclusividade do C. E. C. para o "Correio do Povo":

a IanO
Londres _. A veemencia com que Selassié, imperador da Abissinia denunciou aos aliados a

. venalidade do atual governo italiano chefiado por Badoglio, representa o pensamento de todos os ita-

Banns livres e todos os povos aliados que .não deixam de ver no rei Victorio e em Badoglio. os res
..

ponsaveis indirétos da agressão italiana ás nações dernocräticas.r''A rendição incondicional da Italia -

diz o "negus" - implica na renuncia de todos os seus antigos governantes, suspeitos de haverem

pactuado com o facismo, quando este se cobria de glorias com as agressões aos paises indefesos". A realidade das palavras de

Selassié deve ser meditada pelos aliados sobre a posição atual da Italia .

..

Caixa Postal, 12 üíretur.propnetann : H O N O R A TOT O M EL I N Edificio Proprio

ANO XXV

Nos confortaveis salões
do Clube A imoré, gentil
mente cedidos por sua di- Londres, 21 United - los. Estas batatas estão

reteria teve lugar na no i- informam ria França que sendo remetidas para o

A imprensa livre é fei- gimes totalitarios, dà aos te do dia 16 do corrente as batatas procedentes Reich onde é fabr-icado

t.a pelo povo para o po- ditadores uma impressão o festival de encerramento da região' francesa de o alcool motor. Enquanto _

vo. Nela todos os indivi- de alivio e ds apoio Eles da "Semana da Crianç�",
I
Ghamba nho estão sendo iste o

povo.
francês mor-

-

duos fazem sentir suas dH. ixarn-se enganar pela \ comemorada em todo o pais convertidas em comousti-Ire de fome ...

aspirações.
-

Como póde passividade da imprensa, Compareceram fi solen i- vol para os tanques e

��1v!r�� id('��t�,S;i����e ;�� ��rE'�d���1��Diag;�1�a��ett!: I �:�:Se�c:f:.eç��c��t�f��6t i f:'e����-õr��s:J:�l!tfa�f;���s .

Faleceu-
-

-:-'0' geIreiaudc a histor ica mis- proprios forjaram. Daí professores e alunos dos "Mais de um milhão de -

são da imprensa lhe im aS revoltas populares con- nossos estabelecimentos de hectolitros de vinhos ela-

IN.põe a ahjéta obrigação tra as tiranias provoca ensino e numeroso publico retes e de borgonha fo nera ascl-
de tr-ansformar se num rern verdadeiras surpre- Convidado especialmente ra m requisitados pelos
instrumento de propagan- sas nos ditadores. Os para falar, na festividade, nazistas, para serem des' mento Vargasda dos seus atos? A de· grandes governos demo- o distinto clinico, Dr Wal- tilados e transformados

turbação forçada da fun- cráticos como a Inglater- demiro Mazurechen, con- em alcool industrial''. O

ção da imprensa objeti- ra e os Estados Unidos ferenciou brilhantemente sô- alto-comando germanico
va preliminar de todos tem na imprensa os seus bre assuntos de palpitante adquiriu com papel moé

os ditadores. 'ao invez de primeiro conselheiros. Ela interesse, sôbre a alimenta- da e maior parte da co

assegurar-lhes a eonsoli- é o barómetro da estabi- ção e educação da criança lheita francesa de bata

dação do poder, vai aos lidade politica dos seus recebendo, ao terminar, far- tas, calculada em cerca

poucos minando os falsos governantes. tos aplausos da assistencia. de onze milhões ae qui
alicerces onde ergueram Ias suas tiranias. Entretau-

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

�� �aau�d�ur�oeso t���fjm�� t: Om I'J n 1"1 9 I'Jmditadores. A unificação IJ . .., \.I \ii
criminosa das manifesta

ções da imprensa nos re-

A necessidade que
o encerramento da

tem 0.s gO.vernos de "sÇea�aneam
da Crían

Jaraguá
OUVIr a Imprensa

Jost VILAR SA.N JUAN
(Diretor de Imprensa do ÇEC para o C �.)

[nquünlo O POOo frün
C�l mDrr� d� fDm�

Os alemães translermam batata e vinho
em combustível

-ne rcts

Rio, 21 Ag. Nac. - A's
6,10 minutos da manhã
de hoje faleceu no Pala
cio Guanabara o general
Manoel Nascimento Var-

-

gas, genitor do Dr. Ge
lulio Vargas, Presidente
da Republica O enterro
realisar-se-à hoje na ci
dade de São Borja. Rio
Grande do Sul; para on-

de o corpo _ seguiu de
a

avião.

,

Contribuição do Papa
Argel J. J - Sua San

tidade o' Papa ofereceu
aos judeus dQ Roma oito
quilos de ouro, para au

xiliar seus resgates. Kes
serling exigiu 50 quilos
pela libertação de todos.
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I IPIRIE§IEN1[IE§ !EM ,Geral.

mais da Cidade de Joinville

-------ób----
�.��

�

� mais Com�l�ta ����ãO ue arti�os �ara Hom��sl
(Co l\YlIo §IEJ1\\ l\YlI :

Õin'las, Suspensorios, Ligas, OamisetaR, Pyjamas, CapaR� etc. etc.
�������� �...............�....."v���

.J"

''O<:

ßrinquedos-
�!W;·

o malS variado Sortimento da

Praça, Tricicles-- Bicicletas-Re-

m�s--Tico·Tico Boneca.s-Brinquedos de folha e de madeira, etc,

�ual�u�r �mm��ua,

f�rn���dora U� touo� 08 �Iu��� ua L J. o.
a��ita-��

ilrligOl ' dil GALERIA P-RINCIPE

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

CASA DE SAÚDE

],:"RAOUA' liRua M 1 Floriano n, l!í2 r',

.Clinka geral medico - cirurgica de adultos e creanças -

Partos - Diath -r rnia Ondas curtas e UII a-curtas - In
dutotermí I - Bi�tu i eletr.co Electro-cauteriznção -

Rai s Infra-vermelhos e azuis

tdital de primeira-
o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

'. praça
O Doutor Ary Pereira

o doutor Ary Pereira Oliveira da comarca de jaragu i, Estado de Santa Catarina, Bra Oliveira, juiz de Direito da

JUI'Z de Direito da Comarca de
J 'E d d S Ca' sil, na forma da lei, etc, C d J 'E t
aragua, sta o e anta, tan-

FAÇO SABER a todos os que o presente
omarca e arag�a, s 'a-

,

Jaraguá, Estado de Santa Catari-
na; Brasil, �a forma da lei, etc, do de Santa Catarina Bra-

na, Brasil, na forma da lei, etc, FAÇO SABER a todos os que o
edital de primeira praça com o prazo de trinta (30) s!1 f di" t
di d I h' t r

. tI, na orma a et e c

FAÇO SABER a todos os que o
p.esente edital de primeira praça,

las vrrern, ou e e con ecunen o tverern ou m eressar

I Faço Saber a tod�s que
p.esente edital de primeira praça, c< m o prazo de trinta (30) dias possa, que findo esse prazo hão de ser arrematados, o presento edital de P i-

e, m o prazo de trinta (30) dias vi,tip ou dele conhecimento tive- ��r n��:�b�oaips r��[m� �f������c�sof��e�e;;a�od�d�an� dmeitr� Pt ra�(ç'3aO') cd�mS (I �ra�o'
v:.: em ou dele conhecimento tive-

rem ou interessar possa, que findo e rln a Ia Vtrem

rem ou interessar possa, que findo'
esse prazo, há de ,ser arrematado

hã ás portas do Edificio do Forum, os bens perten- dele c hecí e t r
'

e'te prazo, hj de ,ser arrematado ror quem mais der e m�ior lance,
centes aos menores Edmundo e Elita Ida Hedwig Kla- rern e �� d

cim sn o ive-

1-' r quem mais der e maior lance
o.ei ecer, no dia 12 de novembro bunde abaixo descriminados: ' ��(j d�use I� o e\:d p;azo,

b
' 1°.- Um terreno sito em Rio da Luz, nesfa comarca, ue m! drrema .0 por

{>'('eeer, no dia 17. de novem ro ás 9 horas da-manhã, ás portas do q m alS er e mator lan
fazendo frente, com terras de Alfredo Gutz fundo, .

r' 0ximo vindouro, ás 10 horas da Frificio do Forum, o bem ,:lLDho- \ 'ce oferecer no día 8 de

d Edif d com terras de Germano Hass, entre terras de Ger- novembro próximo viridou-
rnanhâ, ás porras o I ICIO o rado a Frederico Rutzatz Junior,
Fi rum, o bem penhorado a Curt [1�o -ação executiva ',scal qu- lhe

mano Raasen e as .dos vendedores, contendo a ro as 10 horas' da manhã

Jost, na ação! executiva fiscal que n ove a Fazenda vrunicipal, ,1 sa-
area total, de 68.750. met�os qua?rados, avaliado ás' portas do 'Edificio d�

li,e move a Fazenda Estadual, a l t.r :

em Cr$ 2.(JOO,0 I. (dOIS mil cruzeiros) Forum os be s p h -

saber: 1.0) _ Um terreno ito nesta Cujos bens consta�tes do. auto de avaliação de folhas dos a 'Miguel
n

Lux, �� �;:o
1.") _ Um terreno sito nesta comarca, á Estrada Pedra dAmo- dos autos do refe�ldo pedido de venda de bens de executiva fiscal que lhe

comarca á Estrada Faxinai, íazen- lar, fazendo frente com terras de menores, em que e requerente Augusto Klabunde, tutor move' a Fa end M
..

I

d i frente nas terras de Avino Vie- q.-em de direito, iundos co 'I' ter-
legitimo dos mesmos menores, ser ão levados em pri a s be .

z a untClpa,

brantz, fundos com terras de quem ras, de quem de direito, de um la- meira praça de hastCa '$publica de v(en�a e

Iarrema!açã)o 1� Ú� terreno sito em

" direito, entre terras de Ricardo cl com terras de x.arlos Kruger e pelo. valor_total de .r 2.00.0,00. dOIS mi cruzeiros). Rio' Paulo no distrito de

Lackbart e as de 'Ricardo Holler, ,.> outro com as de quem de -Iirei- AS�lm serao O� referidos bens -c.rremat.ados por quem Hansa, �este mumcipro,

tr- contendo Cl area total de m�ls der e .malor lance, oferecer, 'no dia, hora e lugÇl�, fazendo frente com terras

,P7.500 metros qu.drad . ,o alia-
acima mencionados, podend? os mesmos serem e�aml- de Gustavo Bylardt, fundos

, em Cr$ 3 OOO,0t-.' <, n�dos por quem interesse tiver, no lugar deno�mado 'com o Rio Paulo Grand
R.'o da Luz nesta comarca, onde SI:.' a.ch.am locahsado.s entre. terras de' Au'gusteo'

Cujo bem, �onstante do auto de Cujos be ns constantes do auto de d t b E h t h
sequestro e auto de avaliação de sequestro ' au-o l!e avaliação de fo-

I o� �nSt d
para que c egue a n� ICI�'t aiO con eCI: Sienke e as de Ricardo

f ,lhas dos autos da referida ação has dos 2utos la derida ação exe- m�n O e o os, se passou o presen e e I a que sera Descher, com a area de .....

c\ tiva, serão levados em primeira aftx�do no lugar. de costume,. áS portas do Forum, .e 450.C;OO metros quadrados
pubhcado pelo ]ornal "Correto do Povo", que seedl-. tII-,.0'

l'iaça de. hasta publica de venda e ta nesta cidade Dado e passado nesta cidade de jara
avaltado em cr.;uI 3.0" ,DO:

.rren,atapo, pc'o 'alor total de, guá aos quatro dias do mes de outubro de mil nove-
2) Uma .casa de madel-

2,000,0 (dois mil cruzeiros)', As- " 'I z'
" 'Ur$' 00000)

,
" ra construlda no mesmo

,Ies mi ,ru eLOS ". centos e quarenta e tres Eu, ,'\ey Franco Escnvão o' .

"'111 será " referido bem arremata- Assim serão o' ref,ndos bens arre- b
.

(
.

d) A
/ P

.• O'I' .

j' d D· terreno, avahada em cr $

do por quem mais der e maior matados por ,ll,em mal. der e suo screvl. assma" O �y eretra \Ve�r�; U1Z e 1- 2000,00. Total cr." 5.000,00.
,'nce oferecer, nos dia, hora e lu- maior lance oferecer, 'II';S dia hora re!to d,a Comarca . Esta conforme o ongmal do que cUJos bens constantes do

"'r acima mencionados, podendo o ,. lugar mencionado, podendo os
duu fe.

j d t b d 1943
auto de sequestro e auto

araguá, 4 e ou u ro e de avall'aça-o 'de folhas dos
mesmo ser eXClminado, no lugar mesmos serem examinados por O escrivão
Estrada Faxinai, onde se acha loca- quem interesse tiver, no lugar NEY- FRANCO

autos da referid;;,- ação exe

lisado dito bem E, para ;Ue che- F. trada i'edra. d' Amolar, oneL se
cutiva, serão levados' em

goue a noticia ao conhecimento de �á.am lo�alisados ditos b�ns, ..__.,�....,._.,.,...,........,..",. �.......,."....�..-.-..� primeira praça' de hasta

1000Jos, se passou o presente 'ditai, E para que chegue a notiua ao
publica de venda e arre

que será afixado no lugar de cos- conhecimento, e t:)' os, se pa: cu o
matação, pelo valor total

. ,me, ás portas do Forum, e lJUbli- ( presente edi'jl q'le sed �fixado
de cr.$ '5.000,00 - (cinco

cado pelo jornal "Correio do po-I no lugar de ')stume, e pul-"cado
mil cruzeiros). - Asaim

\0", que se edita nesta cidade, Da- pelo jornal "Corrçio' do Povo"
'serão os referidos bens ar-

., e pasado p.esta cidade de Jara- que se' edita nesta cidade, DadO' e
remat2dos por. quem mais

fuá, aos onze dias do mês de outu- possado neSta cidade de Jdr�guá aos

der e maIor lance oferecer,

rro cl e mil ,�oveLentos e qu�ren- ri ze dias do nês 'de outu!)n de
no dia, hora e lugar acima

<, e três' ,_ Fil, Ney Franco, Es- ,,, ,I novecentos e '1',arent� e trsês,
designados, podendo o

Cflvão o subsCievi _ (ass) Ary ii, Ney Fran:o, e;crivã) o ubs--
mesmo serem examinados

[creira Oliveir" _, Juiz de Dlrei- CltVI (ass) "1.ry Pereirc, Oheira
por quem interesse tiver,

"
-

_ Está :>nbrme o original Juiz ,le Dirúto", _ Fst: con-

no lugar denominado Rio

to, _ Está conformç oongllla� f.,rme o origiml, 01. qu� ,'ou fé,
Paulo, no distrito de Han-

f sa onde se acham locali-

j'\r2g;;á, .1: de O'ltubro de 1943,
I Jaraguá, 11 de Outubro de 1943.

Wm'" IID� lli',TI,m,LID�'o escnvao: NEY FRANCO, O es�rivão NEY FRANCO
sados ditos bens. E para
que chegue a noticia ao

conhecimento de todos, se

passou o presente edital

Ed-Ita' I de
que serà afixado no lugar

.
Sobremesa go�tosa, alimentícia e de preço popular. de cos�ume, ás portas do

Forum, e publicado pelo
E X P E R I M E 'N TEM - jornal «Correio do Povo",

qUE;- se edita nesta cidade.
Dado e passado nesta ci
dade de Jaragu9, aos qua
tro dias do mês de outu
bro do ano de mil nove

p.�sado nesta ;dad.! de Jaragu, aos centos e quarenta e três_
Cl,ze dias do. mês de outubn de - Eu, Néy Franco, escri

vão 0 subscrevi (aSSinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito da Comarca: -
Està conforme o qriginar,
do que dou fé
jé'raguá, 4 de outubro d

1943
'

O escrivão NEY FRANC

-

nao Custam! Valem I
•

Edital de primeira
praça O

-

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

ADVOGADO

E, rr itor+o : Av, Getulio Vargas, 160 Tv l.fone, 34

.dtsidtnci<.: Mal D odoro da Fonsec-, 814

�"'i;;:""�';:;':�:''';:;:::':''''''
�����

Especialista em doenças dos olhos- ouvidos - nariz e gar. ::.i:.:::.�_gania. Consultório modernamente instalado em caráter
permanente na cidade de Blumenau.

'

ii
Rua 15 de Novembro, 1393 (defronte ao Hotel Cruzeiro) l1

li Operações nos Hospitais H
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

com a area de 480,000 metros

l.uadrados, avaliado em Cr$
'j ,000,00 - (dois mil cruzerios) .

(J ecutiva, será levado em pritneira
�'raça de hasta publica de venda e

,rrematação, pelo v'llor de Cr$CirurgIa Partos, Molestias de Senhoras a Crianças, Doenças
- Internas e Tropicais, Doenças da Péle -

Eletricidade Médica -

Indutotermia, Bisturi Eletrlco, Galvanocauterio

R.aios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
R.aios X

DIretor Mêdico do Hospital o'São José"

Atende Chamado a Qualquer Hora
,

������ ...............�...............�

\

OU::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: D

Cúre seus males e pou
pe. seu bom dinheiro

comprando na

farmoCiu nOUO
de Roberto M Horst

a que dispõe de maior
sortimento na praça e

oterece seus artigos á

pr('ços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

JARAGUA
OO::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::

ftDilD,
tlltiva, serão levados em prirr eira

rraça de hasta puc',ca de ven,Ja e

alrematação, pelo valor total de

três mil cruzeiros (Cr$ '1.000,00).
t. ssim serão os reklldos beris arre-

•

melra ça
Dê-lhoa des
de pequenos.
-para que o.

seus dente.
cresçam lindos
e sãos, e euando
grandes lho
agradecerão.
Limpa, re- �-_...

fresca a dá
esplendor.

Aviso aos meus vizin
hos moradores em Vil&
Nova, JaraguRo que de
ora avante não me res

ponsabilisarei pelo que
possa acontecer ás CrIa

ções (galinh�s e outros a

nimais), que vagarem pe
)0 meu terreno, bem as

sim ás pessoas.
Jaraguá, 14/10/43.

Paulo Schiochett

o i�gar acima mencionado, poden
do�- no lugar d TA OTA OAA

no lugar de ostu,ne, e publicado
,,�lo jornal '"

)rrCIO do Povo",
,ue �e �dita 1.I"sta cidade, [', du e

O doutor Ary Pereira Oliveira: J..lfSch, na ação executiva fiscal que

Juiz de Dirdto' da Comarca de i lhe move a rltZellda Estadual a

Jaraguá, Estado de Santa Catari-:" ber,
na, 'Brasil, na forma da lei, etc \ 1.0), Um terreno sito 'lesta

• I

FAÇO SABER a todos os que o I r marca, no ';" trito de Hans�, ci

p.esente edital de primeira praça, I Estrada ;àbel, :az<'ndo frente com

Co m o prazo de trinta (30) dias ') Estrada lzab,·1, fundos com ter

úrem ou dele conhecimento tive- ras de Leopoldo Sedel, entre ter- o lugar acima mencionado, po- forme original, do que dou fé.

rtm ou interessar possa, que findo: ras de Auglusto Wehl e as de Gus- dendo os mesmos serem examina- Jaraguá, 11 de Outubro de 1943

esse prazo, há de ser arrematado,
I
lavo Ruck, COIII a .r "ca total de 625 gar Estrada Izabe, no distrito de - O escrivão: NF.Y FRANCO,

per quem Illais der e maior lance: rr �tros quadrad,:,s, .valiado em Cr$ Hansa, onde se acham localisados

(.,',recer, no uia 12 de novembro
�

J ,000,00 (mil cruzeiros), ditos bens,

rróxi�o .

vindouro. ás 11" horas da \ Cujos bens' constantes do auto de.
manha, ;.s por",; do Edlhcl:! do

I
�('questro I auto oe avaliação de fo

I" rum, o s bens penhorados a João lila, dos autos (Ia rdcrida ação exe-

matados por 'i,lem mais der' e mi! novecentos e' quarenta e três,

Fil, Ney Franco escrivã,) o ,ubs

'(I,vi, I("'S) '\ry Pereira O· 'ei;a
... Juíz de Diteito", - Está ron-

maior lance oferece' nos dia, hora

�.....,._..,

Cartões postais
Lindo e variado
"''''."'', , Sortimento

Na Tipografia Avenida
,

���

cccc�

Papel CreponE para que che:"ue a Dou;;i,l ao

ccnhecimento "�. ,to.:os, se passou o

o 'presente edital que será fixado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa Catárlna

Caiu durante o

bardeio .de Novo
ataque contra a

ßlemanfia
LONDRES, (A. N)- As

fortalezas voadoras da S'
Força Aerea

_

dos Estados

Unidos, apoiadas por avi
ões de caça, atacaram e

bombardearam em plena
luz do dia a cidade de
Brann-

In�u.stria �e Calçados Gosch Irmãos SIA
Convocação de Assembléia Geral

Extraordinaria
Pelo presente ficam convidados os senhores Acio

nistas desta Sociedade para se reunirem, em Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se, na séde so

cial, no dia 30 de Outubro do corrente ano, pelas no

ve (9) heras, para deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia:

l·-Aumento do capital social;
2'-Modificação dos estatutos sociais;
3·-Assuntos de interesse social

Jaraguà, 1 de Outubro de 1943.

flerta Oosch -Diretor-Técnico

'.

Jaraguá liospetla desde ôntem á noite a embai-

c
.:

t
xada do Partherion

cspor es Paranaense
����������=-=-�=-=-�����=-�����

O lirl!mio flPorlioo T n B f L n
r�gr�110u d�e�Pl!io·

Dildo

o "Gorreío" ncs
bom

Milão

.'

Ginasto Parthenon.
Enfrentando na tarde

de domingo último, o

Bandeiràntes de São Ben
to, ° Gremio Esportivo
'local, foi vencido pela
contagem de 1 a O, toda
via, a péleja em apreço
não terminou, em virtude
de umas agressões qUQ
os elementos locais sofre
ram por parte da torcida
e amadores do quadro
serrano.

O que aconteceu não
Geria digno de registro,
porquanto cenas com as

acontecidas domingo em

São Bento, s6 servem pa
ra depõr contra quem as

ocasiona. e, no caso em

f600, 'unicamfnte o arbi
tro e alguns elementos
mais excitados do publi
co que presenciou o em

bate, são os culpados di-
. rétos.

Ao presidente do Ban-

(A morte do Iviador parauaense CQsme Gomm)
CURITIBA, (A. N.) A çàra por seus meritos, o

família do aviadpr parana desto de comandante de
ense da' "RAF", Cosme ala, tendo sido distinguido
Oomm, recebeu otícíatmen- com duas condecorações
te da Cruz Vermelha Inter- militares: a D. F. C (Dis
nacional com séde em Ge- tinguished Flving Gross) e

nebra, a noticía da morte O, S, O (Distinguished
daquele olicial, daeo ante- Service Order).
riormente como desapare-
cido Cosme morreu em

combate na noite de 15
para 16 de. agosto, quando
bombardeava MilãO. Os
jornais divulgaram os tra

ços biograficos do bravo
aviador patricio que alcan-

������
O "Correio do POVIi" não deve

.lallar em sua residencia.
- A VOl de Jaraguá - ,

��»YE� (sob inspeção federal permanente)

Diretor Dr. Luiz Anibal Calderari

Rua Comendador Araujo n' 176 '- CURITIBA-Paraná
Estão em pleno funcionamento as aulas de admissão á Ia'

'_ serie do Curso Fundamental -

Fermento de Ou�lidade
Para Bê/os e Doces

,"lndusfia de Illodeíros
!lanssen 5 .. fJ ..

" FACULDADE DE COMERCIO DO PARANÁ

- (ESCOLA REMINGTON -

Fisc�lisada pelo Governo Federal - Cursos: Propedeutico,

I
Penta Contador e Auxiliar de Comércio. - Internato e

Externato -Aulas de Datilogratai.
(Em organização)

AVISO AOS SUBSCRITORES
Insfi.ufo Rocba Loures

.

.Pelo. presento s�o convid.ados os senhores subscritores do capital da

S,oCleda�eN Anônima a�lma re�erJd::t para a Assembleia' Geral preliminar de

constItmçaC? e. que ter� por firn a nomeação cle três peritos para avaliarem
os ?e�lS, direitos e COisas., com que alguns dos subscritores se propõem in

tegr alizar a parte do capital que subscreveram, na formação da Sociedade,

c�]a Assembleia devera realIzar'se no dia 12 (doze) de novembro proximo
VIl1�O�lrO, pelas 10 horas, no escritório da firma Janssen & Cia., á Avenida
Getúlio Vargas, numero 184, nesta ciclade.

Jaraguá, 6 de outubro tie 1943.
Leopoldo Jilllssen - Incorporador.

Exciusinamente para molestia de olhos, ouvidos,
naris e garganta.

Dispõe de aparelhos os mais modernos para exame de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fonp, j34. jOINVILLE
..
_----

I 00::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::OD

I Ro�erlo 6ran��erl
Lenha

Picada

Pelo trem da carreira,
chegou Ontem á esta ci
dade, a lúzida embaixa
da do Parthenom Para
naenses, que vêmintegra
da, por uma equipe de
bola ao cesto e outra de
futeb61.
. Hoje pela manhã, os

estudantes, visitarão as

lndustrias Reunidas e a

Prefeitura Municipal, e á
tarde, o Grupo Escolar
São Luiz e Grupo Esco
lar Abdon Batista.
A' noite terá lugar no O I

- I :� ';' <,

salão Buhr, a peleja de ue se Iça0 t••;!�..
bola ao cesto entre as Rio, 18 - O quádrcêdo
equipes representativas C' R. Flamengo e.irfren
do. Parthenon e Brasil tou ontem um sele.çióQ.a
e. logo em seguida o bai- do de jogadores petten-'
le,ofereeido aos visitantes centes aos demaiss'elubes-

e associados da A. A. Bra-- da F.' l\f F.. :,-: ':%�

sil,abrilhantado peJo Jazz No final o plac:rFd", as-
Guarani. sinalava 2 para o Fl�i[lel'l·
Amanhã às 9,30 reali-l go e zéro para o fra{ .uis-

O flmeriaa seguirá pa-
sar scoá na sédc soci.! do' simo selccionado. ,ir

ra Banan_al ."",'

So.b a chefia. �o SeU'O conjuuto representativo Declsoes t
presrdente, seguira am.i- do mesmo.

nhã para Bananal, a equi- Tanto o Amecica como

dp,e priucipal da S. I?Ame- o S�léto, estão com suas ma· as 'perica, que a convite do equipes em f6rma, portan
Seléto, 'deverá enfrentar to conservam iguais ·pos

- '. .
"

-.
'. . -

,

����l��ades para uma vi-

..
Conselh
Nacional
Desporto

Rio, 16 '_ Reuniu-se Conselho eselare ':eu que,

ontem no Rio o Conselho para que tenham�,fllncio
Nacional de Desportos. namento legal, ta'is .. asso

No inicio da reunião foi ciações devem fili'ar-se ás

votada a�pr()posta do sr. federações de de:é:,gortos
João ·Lira E'ilho, de que correspondentes, s:alvo se,

o C. N. D. enviasse tele- por sua naturezã espe

gramas de aplauso ao cial, estiverem sU1G"ordina
Ministro da Guerrai! por das ao disposto ;&.NO art.

motivo do importante 10 do decreto-lei 3.199;

discurso proferido por neste caso as ass'Cpciações
.

S. Excia. na festividade deverão. vincular;-se dire

de terça-feira no estadio tarnen te ao (1onl�l,l1o Na

do Flamengo. Dentre ou- cional de Despor,�Qs. De

troi assuntos tratados foi qualquer forma Lnão po

respondida a consulta da derão funcionar �s asso

Confederação Brasileira ciaçôes �� cujos e�t�tutos
de Desportos sobre se não foram aprovados pe

po�en: funcionar. as

a_s-Ila
Federação re:�p.ectiva.sOClsçoes desportivas nao_".ci',�filiadas ás federações. O .

'

WS

deirante, sr, Alfredo Die
ner, devem os jaraguaen
ses, que as cenas não se
dilatassem e a ele, ao sr.

Krueger e mais alguns
baluartes do esporte de
ve o Bandeirantes o seu

bom nome, a sua reputa
ção, motivo porq ue não

queremos crêr, q II e afóra
de um tal Osma r Mallen,
o Bandeirantes possa ser

apontado como o culpado
do decepcionante prélio
de dcrniugo.

do torneio Rio
São Paulo

Dia 1{ - (á noite) -

Palmeiras x Vasco da Ga
ma (Jogo já realisado,
vencendo o Vasco -- 2xl)
Dia 17 - (á tarde

Oorintiansêx Fluminense.
Jogo realisado vencen

do o Coríntians 4 a 1.

Dia. 21 - (á noite).
S Paulo x Flamengo.
Dia 24 _ (á tarde) -

Combinado Paulista x

Combinado Carioca for
mados pol' jogadores de
6 Clubes disputa n tes.

/

Catarinenses 4 X G íanest
.

-

�oooooooooooooooooo
gem de 4' a 1 - Nhohó .tnDreg�d� Procura-se uma

2, Tião e Braulio marca- L uUu que tenha pra

ram para os «bal"riga-ver- tica de cosinha. Maiores'

des.. nformações nesta Redação.
.

00000000000000000000

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA

MíLIA E PAR'" ... R ...Ç.... COMO

UM BOM' AUXILIAI'! NO TRATA

MENTO DÉSSE GR"'NDE FLAGELO

USE O

Casa Santa
Confirmândo a vitória

de 8 dias atraz, os cata
rinens6s Jevaram de ven

�

eida, na segunda partida,
os goianos,· pela conta-

Branca I ii f] Illl]1:[IßI1; I;H
... SiFILIS SI! APRESENTA SOB

INÚMERA. FORMAS. TAIS C:OMO:

REUMATISMO

ESCR6FUL.AS

ESPINHA.

F1STUL.AS

ÚLCERA.

ECZEMA.

FERIDA.

DARTRO.

MANCHA.

ANDRE' MARTINS

Tecidos das melhores fabricas do País

de coivara la' qualidade
METRO CUBICO ou

CARRADA 12 cruzeiros

�Jf TECIDOS

o Paraiso das SEDAS e

FINOS fI�

LENHA PARA FORNO,
ETC. entrega a domi-

, eillo. PEDIDOS Á

Ro�erto firand�elg
Sstlas Seoàs s mais Se das

, I

.

__

Vendas por atacado e a varejo

�a!Jal .li lIt>nt••��a para senhoras e senhor�tas

sedas - casemiras Linhos

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 85 "'1'105

VENDE-SE EM TÔDA PARTE.

E3::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::15
acaba de receber a

BLUMENAU

Brins _ Roupas feitas

Rua 15 de Novembro, 1.051

:K)C

CASA BYLAARDT � �
���������������6QQ

� .�
O u

� fi
O Q.
O Q
O Q

CASA BYLAARDT 5 �- SEDAS LISAS DE

O PARAISO DAS SEDAS O O TODOS OS I
e - TECID·OS FINOS ß 2 P�EÇOS I

\ - J O I N V I L E - '""'============-

/

Não se esqUfça: em Sêdas e Tecidos

Finos encontrará o I1laior Sortimento
N A -_

===============---

.p A O R Õ ES

EXCLUSJVOS

ESTAMPARiA

MODERNA E

VARIADISSIM.I\

c�lvi-ani}t, o torne�o ,de
pingue-pongue. E�f't-b
E . ä tarde do mesmo

dia, na praça de d��por
tos da Rua Abdo ffiatis

ta, o sensacional inte,r-es
tadual de futebol, entre o

Parthenon e Brash'!;'
Para ás 22 horas,!""está

marcado o in icio da: .,; -soi
rée no salão Buh)1�;�;l< .

Os visitantes, regr�,s'sa
rão segunda feira i!>o:r via
férrea. ':,f�'

Clínica de Olhos - Ouvidos - Nariz - e - Garganta'ldÓ I
Conl�� .pa�������� n!�g��. s,•. I

cRua Jeronymo Coelho, 4-2 - (antigo HÔtel wf!ss) fJ
.Joinville W

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRACOS 'E AN�MICOS I

Tomem i

VINHO CREOSOTADO

Imprega. COI�:
Toss••
Resfriado.
Bronquit••
Elcrofulo••

Deposito Geral: Laboratö
rio Peitoral de Angico Pe-
loten se" Pelotas - Rio
G. do Sul IVende-se em toda a parte

'araguei 23 de Outubro de 1943
----------------------------

Santa Catárina Santa Catárin�,

RIß MOLHA
LTDA,

E' UM PRODUTO DOS LABORATORlOS MINANCORA
JOINVILE --

Vermituga suave e Je pronto eleito. Dispensa pur
gunte e dieta'

Serve para qualquer idade, co�forme o n' 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! Evi
tará muitas doenças e poupará dinheiro em' remedias

Compre hcje mesmö uma Lombrigueira Minancora

para o seu tilhinho.

Correio do Povo 51� pagina [araguä, 23 de Outubro de 1943

M;d;i;��"''""';";;�''''''"'"t6;�;'!I!!!I!!!!!!!!!!!!I!!!o!!!!!!!al!!!ln!!!!!!!rjo!!!!!!!!!l!!!p!!!!!!!ro!!l!l!!t·et·o·r-d·e·s·eu·s-fl·'/h·o·s-é-a-l
Compramos de diversas qualidades LOWl1J'I,,'�(il�n$t� MhitA��f)lIA

Trator com a

SOCa IGUASSU'

5

25

50
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:.000,00

Agencia : )ARAGU,A"
ftõa Cei, Emilio )o�rdan, 115 - Caixa, 10 � End. Te,le�r. IHCO

MATRIZ: ITAJAI
Fiiiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, [olnvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: Jara�uá. Caçil:dor, ÇreclUm�, La:
guna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, RIO do Peixe

..
Sao Prancísco �

Tubarão; Porto União' Sub·Agencias em : lnd.alal HamorüaçSãe
Joaquim e Tijucas: Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga; Em instaiacäo . Canolnhas, Orleans, Salto Grande,
Rio Negrinho e Araranguä

Faz todas as operações bancarias no Paiz,
como cobranças, descontos e caução de títulos de ex

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

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

pera quaisquer importancias ;!!!;2 %

Com aviso previo (retiradas diarias até 1.000,00) 30/
Desosttos Populares Limitados (até 10 milcru '"
,

zeiros) deoositos iniciais a partir de 20 00 r�

sub sequentes a partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses
. 5 e

.

Iprazo
fixo de 1 ano 6 %

05 juros são pagos ou, capitalizados semestralmente

A economia é a bcse da prosperidade
.. Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA
'

HO R A R I O:. ;_ Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
_____________.. • Sabados : Das 9 ás 11,00

•

A Farmácia CI lfz;,
je Avaré, (S Paul6)
curou com a cMl
NANCORA- úlce·,
ras que nem o �l�
conseguiu curatJ�

Dna Carolina Palhares, de [oinvill=, curou Ó�
UMA S.Ö LATINHA, uma F&RIDA DE 9 ANaS,!
Têm havido CEntenas de curas' semtlhantes ! 'lI'!

, ,

_____ �} !!I
.

-- Adotada em muitos hospitaes, casas de saudê, !:í.€l

,

ar os oepc e" . A. ,,�.,.' �tii�tGa�O�r·igi:a�;c�l;me�i��bl:m�ã�m�.�lic�Jl1ac��1,
Recusern iOlit.çõ·s! Exijam a verdadeh a MINAN'

CORA em sua latinha OI iginal

I
.

REPAREM BEM AO COMPRAR!

Ooméraio Indústria I E' um produto dO�!-'J�;��,'Lt� .MINAHCO

MATRIZ
Filiais

Minancor;a
, /

l?
E' a pomada. ide:a

, CU�A TODAS AS
F ER I DAS, tanto
humanas como ae

JARAGUÀ
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

I

1_'-L1 ·d
._ I

Q uand O as i �b C�S8 �e 'lqUI· açao I
crianças pas-I Fr'-ßD Druhne verdad�i.; � ._':'..:===_.

I.. � L L .I ro e varIa-li i
sam ma ... � do S.rOCK de Tudo Que Ha de Bom

.

� IErrrnc§t((]) Icssmanu �
O honrado -negociante de Pelotas, �

®
Il!l ��....................___................�...............

00
distinto membro do Conselho � Os melhores, pe/os menores preços da

�
�

IMunicipal, dá o remedio soberano � '-- praça -- il I - - F R R R A R I A - .-

qUAI�lm;al;g�rOaSaer� s�rS.dS�:r:t: 8e-1 ��r�v�it�m ��ta ���rtu�iaau� ---HO]' II Fabricação de Ferramentas Agricolas
I

�
. L � Segas rotativas para arados tID

Venho tambem trazer
il Verdadeira guerra nos Preços il il !il

o meu contigente de ex-
Il!l RUA CEL EMILIO jOURDJ\N 62 J a � RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 183 li.

periencia "em favor do Im' ,- aragu � �
PEITORAL DE ANGICO ® � I J, a F a g u á im

PELOTENSE, seu exce-
.. • .�

lente preparado.
Tenho-o constantemsn-

te em casa não só para
o meu uso como para+o
das minhas crianças. Sem
pre que estão resfriado.
tossindo, com bronchites,
etc., dou lhes esse precio
so remedio e tudo desa

parece como por encanto.
E' essa a pura verdad e

que aqui doixo a xarad a,

podendo o amigo fazer
desta minha declaração
o uso que m a is lhe con

vier. - Do amigo e obr
Francisco B, Borraz

Confirmo estes atestados. Dr.
E. L. Ferreira de Araujo [Iirrna
reconhecida l,

Licença n. 511 de 26 de

Março de 1906.

Prêfiram a

"1_ c_

F/orianopó/is TUBARÃO-CRUZEIRO - LAGES

]OINVILE - LA_GUNA -

BLUMENAU-SÃO FRANCISCO

animais,

NUNCA EXISTiU
IGUAL ","

CAIXA POSTAL 1 e 2

Ataca�ist8s

.. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::":���::::;�
Adolf -HermanD Schultie

FABRICA DE MOV,E��IS
EM GERAL

Rua Rio Br::Jnco,964 Jara:' uá
\� -'�

. :::::::t::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::�:::::::

, Banco Indústria e' Comércio_ de StH CafúrinH-
eeec Sociedade ftnOnina occc

Import8�ores -

Ferragons=-Luuças-Fazendas-Maquinas -;- Produtos Qui

micos e Farmaceuticos->Fábrica de Pregos- Eetaleírq-

Secção de Despachos=-Navogacão.
"HOEPCKE"

JOSE' ALBUS Recebeu 'estes dias um belissimo sor

timento de JOGO,S de Louça para Jantar, Café
.v

:

e Chá.
ADQUIRIDOS DIRETAMENTE DA GRANDE FIRMA PAU
LISTA Barr�s Loureiro & Filhos, DE S. CABTANÔ.

- POSSUE TAMBEM

um belissimo sortimento de artigos de vidro para 'sobre-mesa
para Presentes do mais tino acabamento.

Artigos especiais

Visite a C!lS!I RU!l1 e lá 'encontrará o maior -, o melhor Sortlmen-
U U U to desta praça e-n SABONETES, PO-DE-ARROZ

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

�

A Casa Real POSSUE TAMBEM UM VARIADO Es- �

============'
' TOQVE DE MERCADORIAS DE'

- PRIMEIRA NEDESSIDADE-

Visite a Casa Real l. não se ARREPENDERA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


