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OMA!Madrid, - (U. P.) - Os habitantes de Roma estão vivendo sob um regime de franco terror. OR nazistas e fascistaspers.eguem tenazmente todos os suspeitos de conivencia com o Govêrno do marechal Badoglio Diariamente, algumas centenasde pessôas são julgadas por Tribunais Fascistas improvisados e em seguida são fuzilados. Ademais, aumenta em a falta de vi'Veres e de água, agravada pela ocupação da cidade por gran de quantidade de soldados alemães.

Caixa Postal, 12 Diretor.proprietario: H O N O R A TOT O M E L I N Edificio Proprio
JARAGUÁ Sábado,9 de Outubro de 1943 Sta. Catarina N.'1.19:3

ANO XXV

Nova Denominação
Jaraguá

o seu simbolismo.
Esta sugestão rios foi

«u v iad a pol' Lei Dan Rita
San está d a ta d a da se

gu iu te forma Vale' do Se
nhor IV-X-XLIII.

A segunda sugestão foi
enviada .por Elsa Hoff
ma nn, agente do Correio
em Itoupava Rega. "Fru
tífpl''''' é a sua sugestão.

, Esperamos ainda cios
nossos amaveis le ito rvs,
quo nos enviam. SPill dc
mora, os seus palpites.

a extinção de várias
firmas eíxistas

Prossegue com' g ran de
«utusiusmo o torneio de
Xadrez, organisad o pelo Continua desperto n.loClube Aíruoré, tendo sido o mais vivo intr-rêsse, o riores, S011(lo alguns, des
até agora dispu to d as CPl'- caso que vem sr-udo vt-u-

rie lugo, bem recebidos ()

ca de quarenta partidas. tiiado por esta folha, e
outros julgarios, em priu-

Até o presente momen-' que se r r-laciona com a cipio; fóra de cogitação.
to, não se póc1e prevêr o iuud auça do nome deste Recebemos u in d a as

resultado da competição, rnunici pio.
- duas sugestões que pas

o que torna cada vez Varios já foram os al- sarnos w publicar A pri
m ais sensacional o con vitrcs apresentados, os

meira é a seguinte: "Ja
fronte entre os melhores qu a is foram publicados raguá - Yara e Guá -

enxadristas de .Iaraguá, IHl! nossos uumoros a n te- em Tupí - Gua ruuí qUU[
Em nossa proxima edição dizer "Vale do Senhor"
publicaremos a colocação Nome qu« caiba pertel-
rios concurrontes por po n- novembro proximo vindou- tarnente, e qU8 sen d o co
tos ganhos. ro, .as l: horas, da manhã, mo é, atradução do nome

A comissão diretora do ás portas do Edificio do antigo, con st-rv a rá intacto
certarnen. comunica, por Forum, os bens

penhora-I .

.',

nosso interrned io aos pa r- dos a Miguel Lux, na ação ,

ticipantes, que até o dia
I
executiva fiscal que lhe O Precedo do dia

20 do corronte deverá e::-I move a Fazenda Municipal" A obesidade, quandota r terminado o turno, a saber: I não é tratada COll1 oporcomputando se p o n tos 1., Um terreno sito em tunidade, 'é seguida ele
perdidos aos concurrentes Rio Paulo, no distrito de doenças do fígado, pânque não oompa reoerern, Hansa, neste mumcipio, ereas; coração etc. Quematé aquela data, ás dispu fazendo frente com terras tem eXCLlSSO de gorríur a,tas. de Gustavo Bylardt, fundos deve tr-atar-se sem perdacom o Rio Paulo Grande, de tempo. SNES�...___.��� entre terras de Augusto

Sienke e as de Ricardo
Ed't I d ' , serão os referidos bens ar- Nova York, - S. P -1 a e primeira Descher, com a area de .... ,

t d .

N ti
.

d t do45'\ I (I d rema? os por quem rnais o teias proce en es. 'o metros quadra os, der e maior lan ce oferecer Cd' dã f .praça avaliado em cr.S 3.1< (',O '. a an a a ao re erencia a

O Doutor Ary Pereira 2) Uma casa de m adei- no dia, hora e lugar acima uma violenta batalha naval
designados podendo o verificada no Atlanttee Nor-Otiveira, Juiz de Direito da ra, construída n o mC�11l() , "

Comarca de Jaraguá, Esta- terreno, avaliada em Cl' f, mesmo ser�m examin�dos te entre dois comboios alia-
do de Santa Catarina, Bra 2 aao,oo. Total cr.f, 5.00 ,O ,

por quem Inter�sse tIve.r, dos e submarinos alemães.
sil, na forma da lei, etc. cujos bens constantes do n�l \ugar de�o�lnado' RIO Neste ataque os alemães
Faço Saber a todos que auto de sequestro e auto I P. u G, no distrito de Ha�- utilizaram um novo tipo de

o presente edital de pri- de avaliação de folhas dos sa ond� se acham Iocali- torpedos. Um dos mariti
meira praça, com 0 prazo I autos da referida ação exe

I sados ditos bens, .E, par a mos dos navios da escolta
de trinta (3J) dias virem, I cutiva, serão levados em que c.hegue a noticia ao afirmou que foram afunda
ou dele conhecimento tive-I primeira praça de hasta I

conhecimento de tOdos,.,se dos 2 submarines alemães
rem que findo esse, prazo, 'publica de venda e arre passou ,o presente edita I e avariados no minimo 6.
hão de ser arrematados por I matação, pelo valer total que sera afIx�do no. lugar

"Cerreío doquem mais der e maior lan de cr.S 5.000,00 _ (cinco de costume, as. portas do POVO"
ce oferecer no dia 8 de mil cruzeiros). Assim �oruml' eC PU?llcdadOp pelo Por motivo de força]orna « orrelO o ovo», . .

Ique se edita nesta cidade' ll�alOr, errou a com ,6 pa
...............��.............................................�............................................. Dado e passado nesta ci gma o pre.sente numero,

�r �I�aro �atal��. ••EDICO dade de jaragua, aos qua-
o que pedimos descu.Ipa.LV"" tro dias do mês de tu-
aos nossos prezado lei to-

I ou uresbro do ano de mil nove-
.

-----------------------------------centos e quarenta e três. Dr.' Wa ldemiro___:_ Eu, Ney Franco, escri-
vão o subscrevi (assinado)
Ary Pereira Oliveira - Juiz
de Direito da Comarca: -
Està conforme o original,
do que dou fé
juaguá, 4 de outubro de

Atende Chamado a Qualquer Hora 1943
...,."._".�__._.................,.���........-- ............... O escrivão NEY FRANCO

Rio, (A. N.) __: O pr0-
-sid e n te Getulio Vargas
assinou o dccrero deter
minando a c-xtiucão d»
vári as firmas o ixisras, C'X

tinguinclo a Oo u i adoria
Seccionada Estrada du
Ferro Maricá e alterando
o q u.ul: o prim ei ro do
Ministério da Viação.
�----------------

Violenta
batalha naval
no Atlantico

Norte

CirruJ'a, fartos, MOlestias de Senhoras e Crianças, Doenças
- Internas e Iroptcats, Doenças da Péle --

- Eletricidade Médica -_
Mazurech -n

Indutotermia Bisturi Eletricn, Galvanocauterio
Raios Ultra Violelas e Infra Vermelhos

Retos X
D;retor Mêdico do Hospital "São José"

.--------------- ---------------�
CASA DE SAÚDE m

Rua M,dI Floriano 11_ '1 �2 - JARAOUÁ

alClínica geral medico - cirúrgica de adultos e creançasPartos - DiP.thermia Ondas curtas e Vlt a-curtas _ 111-,
dutotermia - Bisturi eletrico _ Electr0-cauterização-

Raios Infra-vermelhos e azuis

�---_._--�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jaraguä 9 de Outubro de 1943

Casa Santa

Santa Catárina

Branca
ANDRE' MARTINS

.

Tecidos das melhores fabricas do País

Vendas por atacado e a varejo

sedas - casemíras - Linhos

e•••sl)! R••••e.A para senhoras e senhoritas

BLUMENAU
Brins - Roupas feifas

Rua 15 de tJovembro, 1.051 .

/

6rHn��er�
00::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::00

,

Conforme havíamos no Os tentos foram marca-ticiado .realizou-se dom in- dos por Geraldo, Lourenço;
go-.p. if. em Joinvile o en- Sthalsinho e Nesinho
centro pebolistíco entre as Pelo sr. Presidente do
equipes da A. A. Brasil, G E J, foi oferecida uma
desta; comuna e do "Gre- f1amula em citim à A. A
mio E .. J .. daquela cidade Brasil, que, em troca de.

Depõis de uma luta cheia agradecimento falou o pre-�e� làoces emocionant�s e sidente da nossa embaixa·

�'����������������������-����������������.corn uma assistencia regu da sr. Guilherme Schwanke. �Aar,.terminou a grande pe- Vitoria D·I�I�a�a4nloni.. Inatttuto Rocba Lour-es toleja da. tarde com um .tm-I' ,I �
'»'

d 4 4 '�t G I Exclueioameru e para molestia de olhus, ouoidos,

I
.páte e a .

I o,nl IQ rn 1\11 I .

Edital n 1174 naris e garganta�� ..............................._._........_. UHou, Rodolfo Rech e Iiilda Dispõe de aparelhos os mais modernes para e

..x_arr._
..

_C_d..e_
.Corl tians 1 I. Artur Mu.eller, �s�rivão e O!i" I SC��!d�rasileiro solteiro Richlin. Ruas�� ����:�l��a�e�np, 534. JOINVILLE

"cial do Registro CIvil do l: DIS'
I d 'J' -

0:»:1_- W
CL _

trito da Comarca de Jaraguá, avra or, nasceu em ara-
Estado de Sta. Catarina, Brasil. gu 1 em vinte e oito deFaz saber que compareceram abril de mil novecentos eno cartorio exibindo os doeu- .

mentos exigidos pela lei afim de vinte e um, domiciliado e
. :pelq'�trem expresso, ehe- se habilitarem para casar-se: residente neste distrito em
gou á esta cidade vindo Ita;::ocusinho, sendo filho
de S",: Francisco, o possan-

E í>lTAL n: 1173 de Domingos Rech e de"fe esquadrão do Coríntians Pedro JOSé Junkes e Ro Catarina S Rech.
F .C. afim de entrar em lu- sa Marangoni. .

Ela, brasileira, solteira,ta pebolistica com a S. D. Ele, solteiro, lavrador, lavradora nasceu em JaraAmérica; desta cidade. nascido em [aragua', aos guá em vinte e um de ja-A!s' 1:',3') hs. pisaram quinze de Outubro de neiro de mil novecentos e
em gramado as valorosas mil

. ��vecentos .

e vinte, vinte e dois, domiciliada e
equipes; que aos 28 rninu- domiciliado e residente nes residente neste distrito emtos dó 2. tempo, os ame-

te iistrito em Ilha da �i- [aragu, t squerdo, sendo.

ricarics marca para seu zueira. sendo filho de Joa? I
filha de Bernardo. Schmiel!bando '0 1. tento, que foi José junkes, e de Agos�l- e de Otilda Schrnidt.brilhantemente conquistado nha J. G. Iunkes. Jaraguá 6--10 - 43Ela solteira, brasileira,.

tPOA; Vit305r. .

t f" lavradora, nascida em Luiz E para que chegue ao conhe-OS
...

mmu os tnats AI' . ..

d ltai cimento de todos mandei o pre-os Cp,rintianos por .inter-] ves,. mUnlc�p'o e Jlal, 'sente edit rl que será publicadolrnêdto.do extrema-esquerda aos .vmte e �IOCO de . ('- pela imprensa e em cartorio cn

'lei11patan.·�.lj a partida. v�r�lro de m.t1 .. novecentos de sera afixado durante 15 dias.
evinte domiciliada e re Si alguem souber de algumTerrffinou a' grande pele.' ..

-

impedimento, acuse-os para osja d'3� tà'rde por 1 a 1. sl?ente neste dIStflt�, em
fins legais.. ;,. .

VIla Nova, sendo filha de

OfSPE TE a BILIS Míguel Marangoni e de J

DO'S U FIGaoo

Ro�erto
Lenha

Picada
de coivara Ia: qualidade

. METRO CUBICO Oll

CARRADA 12 cruzeiros

LENHA PARA FORNO,
ETC. &ntregil a domi-

CilIO .PEDIDO S A
I Papel Crepon

RO�drfo firan��el � I
,
I

8::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::oOl· ..............................������...............� r:'..,.. ..T<,...,..�§j:�'K't- :"'-"'·fl·r.·fi runciem nesta Folha I;; " .._ � '.'; � �., I"
,

M , 'ti'iL i��.i&; ,,;<IA voz de Jara�uáI� rur Mueller-Fsci idc'

E sanera da Cama DIsposto para Tudo

Seu'Hfgado deve produzir diaria·
mente rim litro de bilis, Se a bilis não
corre li(' '-ente, os alimentos não
são L'" i;!ii;e apodrecem. Os �ases

I inch
.
si: ago.Sobrevém a pri-

são de vllPtr\\., Você sente-se abatido
c co� que. envenenado. Tu�� é

<L vida é um marttrro.

pIes evacuação não toca
.
..

caso, s Píl elasCárter
riamen-e eficazes.Fa
litro de hi is e você

o ?J. a tudo. São sua-
ve5' . t';;'··:i.t!n.cnte i.idi-
�d" r" bi!l< c"r,'cr livre-

I fl,en,te:' Pe,�·íI:i.as Píluh� Carrel'. Não
:-ru:ei .�itSt·Í;:J·â 'proJut.). !""Jr_ �: r S 3.Y.»

I
�
i

I
I
iI NDUSTRIA DE .:». LC;.;:O -

\I
GOSCH IRM � J5 S. A.

I .

Jl\Rl\GUL\ - fl\NTL\ CL\Tl\RINl\'---------------------, i

,I CL\LÇbD0.1: '
i

00000000000000000000
Contrato �e nUDeias

I Contrataram casamento
I. dia 2 deste nesta cidade

O sr. Honorio Moreira.
I filho do sr Jose Severiano
I Moreira e sra. Eduarda Pe·
"reira Moreira, e a senhoriI
ta Otília Zack, diléta fiÚ1a
do sr lnacio Zack e sra
Tereza M zack .

ffiE§�OO�OO�OOOOOOOO

d e todas as côres
-,

1 �a Tipografia Avenida

É UMA OOFN;:" ClRAvtSSIMA
MUITO "ERIGOS-" PARA A FA
MíLIA E P."R;.. " r.: .a.ÇA. COMO
UM BOM AU)..II lAR NO TRATA
MENTO DESSE G 'lANDE FLAGELO

USE O

A SíFILIS SE Af·RESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESC RÓFU!...A.
ESPINHAS

FíSTULA.

ÚLCERA.

EtCZEMA.
FERIDA.

DARTROS

MANCHA.

Exijam o Sabão

"VIRGEM
-

ESPECIALIDADE"
da ClA WETZEL INDUSTRIAL - JOINVILE . (Marca registrada)

pois consepva e de.

sinf'eta a sua poupa.

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ IS ANuS

VENDE-SE EM TÔOA PARTE

•

�p..ßÄ� ylRCtltf
..

•
ti

Esp ECIAll DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

Correio do Povo 5a. pagina [araguã 9 de Outubro de 1943 Santa Catáriná

, T�rriD�1 �XpIOl[íO qu�

'roubou DiÍrií11 del�ní11
•

d� 'Didíll'

"mdustríc de fllcdeircs

�anssen 5. rI."
(Em organização)

AVISO AOS SUBSCRITORES
Dia 29 de Setembro I Pareceram várias de-

findo, na estação Ierro- zenas de pessoas, exis-

A Casa completa da Ci�a�e de Joinville•

mais

tindo tambem grande nú

mero de feridos.

Apesar da 'grande d is

tancia q ue separa P. de
Frontim de Canoinhas, o

estampído da explosão
foi tão forte que OUVlU

se nesta ultima cidade.

_
Pelo presente são convidados os senhores subscritores do capital d a

Sociedade Anônima acima referida para a Assembleia Geral preliminar elo

conetttuição e que terá por fim a nomeação de três peritos para avaliarem

os bens, direitos e coisas, com que alguns dos subscritor'es se propõem in

tegralizar a parte do capital que subscreveram, na formação da, Sociedade,

cuja Assembleia deverá roaliz ar se no dia 12 (doze) de novembro próximo

vindouro, pelas 10 horas, no escritório da' finna Janssen & Cia., á Avenida

Getúlio Vargas, numere 184, nesta cidade,

Jaraguá, 6 de outubro file 1943,
Leopoldo Janssen - Inçorporador.

viaria de Paulo de Fron

tim, Linha do Sul, Esta
do do Paraná, explodiu
um vagão completamen
te carregado de explo
sivos, no momento em

que chegava á aludida

estação o trem de passa

geiros,

"Correio do Povo"

EXPEDIENTE:
In�ustria �e Calça�os Gosc� 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, 00 dia 3:) de Outubro do corrente ano, pelas no

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

-

,

l'-Aumento do capital social; I2'-Modificação dos estatutos sociais;
3'-Assuntos de interesse social IIjaraguà, 1 .de Outubru de 1943,

Herta Gosch -Diretor-Técnico

Assina turas

Anual Cr. $ 20,00
Sejnestral Cr. s 12,00

DIRETOR-PROPRIETARIO

Honorato Tomelin

REDATOR

Mario Tavares da Cunha Melo

GERENTE

Jairo Gulmarãas Vaz

Administração e Gerenciá:

A venida Getulio Vargas, 350
Fone, 5 - Caixa Pos.ta1; 12

Fermento de Qualidade
Para Sãlos e Doces

Paz em sepa
rado com a

Russia

DIA 16 DE OUTUBRO de 1943.

GRANDE BAILE ����...............

-I

Abrilhantado pelo JAZZ' Proíbicão
Rodolfo Reck

, torna proibi
'

BRASIL tivo entrada em seus ter

renos de pessoas extranha

e parentes como tambem

de animais. O mesmo não

se responsabilts a pelo que

possa acontecer.

Dia 15 do cor reute das
20 até as 31 horas aceita

se Soei os na séd H Soei a I.

Zurich, -- _A,N, _. A

propaganda alemã' continua
a fazer correr nos Balcans

boatos que informam que
a paz em separado ser»

concluída entre a Russia e

Alemanha, Nos Balcans

não se dá crédito a estes

rumores que querem natu

ralmente por um dique na

eíervecencia antigermanica
da Peninçula.

A DIRETO J{IA

.

Senas, Sedas 8 mais Sedas

HEMORROIDAS

E VARIZES
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

=@=
. � mais �om�IBta ����ão U� �rti�os �ara Hom��sl

(()OlWO §1EJA\OO:8'''�';:;' :;�;;::�;�::�':�::""811 rart I� i �a� ã�
.

.

n�
comprando na

-

farmacia nOUH fal��jm��t�
de Roberto M Horst

a que dispõe Je maior
sortimento na praça e

oterece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Marechal Deodoro, 30

JARAGUA
OO:::::::::::::::::::::::::::{!:::::::::::::::::::::::::00

acaba de receber a

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

:Ie"

CASA BYLAARDT �,�
�====��=====�===QO

O Paralso das SEDAS e O O
O O

�8I TECIDOS FINOS i((� O U

Não se es qur ça: tm Sêdas e' Tecidos � Ô
Finos enc. ntrará d u.aior Sortimente 1) Q

- N A -- O Q
O Q

CASA ,BYLAARDT O O SEDAS LISAS DE
IO O

O PARAISO DAS SEDAS O O TODOS OS

_- r - TECIDOS FINOS ß �
�__

�(�EÇOS
__1

J O I N V I L, E -
--

============�---

o "Correio do Pov(j" não deve
faltar em sua residencia.
- A Voz de Jaraguá -

Filmeantí-na
zista proibido
na Argentina

Buenos Aires - (R.) -

As Autoridades Municipais
proibiram a exibição do

filme "Edge Of Darkeness",
da Warner Brothers, em

que f)gura o astro Errol
Flyrin sob a alegação de
oue se trata de uma peli
.

a "Anti-Nazista".

PADRÕES

, EXCLUSIVOS

ESTAMPARIA

MODERNA E

VARIALJISSIM A.

\\III\\IP

I I
I Albano Kanzler e fami
1 lia, duramente golpeado
I com o falecimento de seu

filho

Aldo Kanzler
Ocorrido á 26 de setembro,
vem por meio deste, agra
decer a todas as pessôas
que lhes trouxeram confor
to neste doloroso transe e

aos que acompanharam os

despojos do finado á sua

ultirna morada.
Os desolados país e de

mais parentes agradecem
especialmente ao distinto
facultativo Dr, Waldemiro
Mazureschen, que tudo fez

para salvar a vida do seu

ente queriao, bem como ao

Rev Pastor Schneider e ao

sr. Paschaal Patricio e ex

ma sra. os quais muito os

auxiliaram
[araguá, 28-10-43.

Camisas, Chapéos, Gravatas, Casemir as, Linhos, Calçados, Meias,
����������.....,��..,,��

Cintas, Suspensorios, Ligas, Camisetas, Pyjamas, Capas, etc, etc,
�������

����...............�

. Brinquedos-
o mais variado Sortiménto da

Praça, Tricicles-Bicicletas-Re-

mos=-Tico-Tícc Boneoas=-Brinquedos de folha e de madeirá. etc.

Artligij§ �ar� JE§JDijrte em Gerai

___... acmtHR' ��al��Rr ���om��ua fOrrl�CR

ú�ra U� t�u�ö �S' �Iu��ö ua L J. �I

-:

------------000000--------

01 í1rligOl dí1 'C AL[RIA p�
,

- t RINCIPE -

nao

Custam I \7olem !

Exc'ursão ao Rio' da Prata
Partida de Porlo Alegre em 8 de Novembro de 1943

12Dias em Buenos-Aire�ü__

"jll 3 Dias em Montevideo l\
11l Belissimo Programa de Passeios e Diversõgs ,l�
ii 20 Dias que lhe serão inesqueciveis '�f

Preço Dor Pessoa: Cri $ �.��o,o� . -ii
n

CH::

AN DRADAS, 1079·� ,. H
PORTO ALEGRE ," H

�.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::,:}

(TUDO INCLUIDO)

Peçam Informações e Programas sem Compromisso á,

EXPRINTER

ADVOGADO

Escr itor io : Av. Geu.l!» Var�a�, 160 T I fO�f" 34

':\fsidt'llcí;.: Mal D odoro (h Fonsec 814
����������:������� ��
...............

����������

:::::::::::: :::::::::::� :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::: ::::::::::::::::::::::;:

n

Dr. ArDlinio TaV8PÉ'S ii
_;

������.II':E3.alSi!iB'IXI'!l!!!!9'1
�� É� ;

Especialista em doenças dos olhos- ouvidos - nariz e gar

ganta. Consultório modernamente instalado em caráter li í

permanente na cidade de Blumenau.

Rua 15 de Novembro, 1393 (defrontc ao Hotel C-ruzciro) 1:.'[:.'1! Operações nos Hospitais
:�:��������:

,

Sobremesa- gostosa, alimentícia e de preço popular.
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'Ginasio Pa:rthenon
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- (sob inspeção federal parmanente) --,.

Diretor Dr. Luiz Anibai Calderari .
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.Rua Comendador Araujo n' 176 - CURITIBA--Páraná

Estão em pleno funcionamento as aulas de admissão á I

- serie do Curso Fundamental -
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FACULDADE DE COMERCIO- DO PARARA
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- (ESCOLA REMINGTON -

Fiscalisada pelo Governo Federal - Cursos: Propedeutic,
Perito Contador e Auxiliar de Comércio. - Internato e

Externato-Aulas de Datilografai.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


