
,Assodando:s,: �o �ês Nadonal da Borracha o povo catarinense
. 19lclara, no pro,xian Q, dia 1.5, a colé(.ª da borracha usada

Apesar da.guerra, den I do, mas somente es te"
tro da qual estamos vi cha depois das tres ho
vendo e que já n09 atin ras da madrugada.
glu em cheio, o Rio de Os caslncs depois de

Ass.: Anual Cr.$ 20,00 - Redator: João Crespo Janeiro continua na tre sessenta días fechados
================ pldação habitual de SU6. reabriram às suas atlvlda-

Sábado, 11 de Junbo de 1941 H S. Catarina .... M. 1.177 vida noturna. des normais, depois de

Somos um país de aI. terem, introduzido reter-
ts cívíltsação, um pais mas e atraído novas ar-

FALOU CHURCHILL O e_mbaixad'orl' Acordoso�re ail"_onvoil",a�a-opa-
de turismo, generoso de tístas e novos numeres,

.. .... � aspectos deslumbrantes, que estão deliciando os

Joao Nevesem ra O serv o t d F e não se compreendia Iseus ospectadores hsbí-

Wa8�iDgtún, 9
.
(U. P.) proniete Ia aos alvos das j.ç a IVO as, orças que, pelo fato de termos tuaís.

- _o discurso hoje pr? d�mocracia�. A ínststen- Portugal· Armadas do Brasil e EE UD aceito um desafio dos O Copacabana, o gran-

Ierído pelo er. Chur chlll era do sr. Churchill no

I
.

.. inimigos da humanidade de hotel e casíuo prete-
ímpressloncu fortemente que diz respeito ao pro. Lisboa, 9 (N) - Entre'

I
Río, 9 (A N.) _ Comu e da cultura, mergulhas- rido pelas elites do Bra-

os clrculos pulltleos des seguimento dos bornbar- gou hoje was credenciaes .

marn nica nos o Itamaratí por
semcs UI! nielanco lla; sil e pelos estrangeiros

ta �[I,pital.O Primeiro Mi belos aérecs contra as ao Presidente Carmona, o ,....C'l�S's OS éle./)_ interrnedio da Agencia Na. acabando com 8S atra- que aqui aportam, sedu-

níslro não deixou duvi- cidades do Eixo é vlsta embaixador do Brasil em
....��C6.0 d;�s�(.Q cional: cO governo brasi- ções peculíares ás gra.n zidos pelo que de nós

da alguma de que estão também, como dirtglds à Portugal, sr. João Neves � I "��' � leiro concluiu em Washing- des cid�des. dizem lá Iöra; mand� bus-

sendo ultimados os lan Espanha. De rato, é urna da Fantoure.
'

.. . tO ton um acordo por troca A Ing.laterra é a l!açäo car, na Norte Ameríca e

ços de um ataque ime clara' repulsa a qualquer de notas com o governo que mais tem sofrido o na. Europa, para as �!e-
dlato e que as forças mí- uma sugestäo desse pais dos Estados Unidos da

A-I
peso da guerra. Houve, gnas do s�u ,«chow,,_.o

Iítares já estão concen para que 118 assaltos aé- A avfacão merica do Norte sobre a uma época, logo após o que ali exíste dé ma�s
,tradas para o ataque ou reos sejam restringidos. !f roo convocação para o serviço colapso da França, que s�n�acion81 e de mais

em vias disso. all-ad In � ativo do Exercito, Marinha as slr�nes. de de.z em diStlDtO."
.

Alguns observadores a e c �I e Aviação, de cidadãos bra- dez D;lln�tos. an.unClavam Vale a pena viver uma

concluem tambem que ReO'istro Civil açãe .? -', sileiros domiciliados na_a vísíta tndesejavel dos noite naqueles salões

esses planos prevem o ., quele país e de cidadãos bombardeado r e � a I €- elegantes onde o -grand
ataque em sarlas dire Artur Mueller, Escrivão e O· norte americanos domicilia- mães. Mes.mo a.sslm Lon .. mo.ndo:t se en_contra, de-

Al
.

C
ficial do Registro Civil do1..... d d l

ções, írmatlvo de hur Di�trito da Comarca de jara-. Argel, 9 (N) _ A avia' .,. dos no Brasil. Nos seus' dres se dívertía, E fOl pets as sessoes os C,-

chill de que era um er gua. Est�do de Santa Catari- ção aliada. com poderosas termos, brasileiros domici- essa tempera admiravel nematografos:
ro de "certas poteaclas na, Brasil, f

-

I liados nos Estados Unidos QQe salvou o mu.ndo d.1l O Rlo se dIverte, mas

t f' Faz saber que compareceram, ormaçoes va tau. a atacar Mus'sol.·DI· em d t BrasIl ä tá
neu ras pensar que a

no cartorio exibindo os doeu- as bases de Messma;e Pan' e vice versa, os quaes te- esgraça que serIa o rl- o. n Q es esque-

democracias e.nglu saxo me.ntos e�i�idps pela lei afim telaria, obtendo resultados nham sido convocados pe.
unfo de Hltl�r. cendo os .seus �everes.

nicas e suas colonias li- de se habl�ltarem para casar-se: satisfarorios fo�am tambem vesperas de lo governo daquele pais, O Rio de Janeiro ote O Brss.Ii é hOle uma

cariam debilitadas em- Edlta.l �. 1519 visados objttivos inimigos .. para servir em suas forças c� um mu.odo de atra grande ofIcina, um labo-

bora vHórioslHl, depois Afonso Mtlntlz e Aluna no Mar Egeu, no Golfo loucura armadas, têm d+reito a op çoes ao VIsitante curio- ratorio imenso de pes·

da guerra, tambem des- Adele Rosa Porath. de Corinto
•••

tar pelo serviço nas forças so. A cid�de ab .f e o fi quisas e trabalho .. Mas,

pertou curiosidade. (:er' Ele, brasileiro, solteiro, Londres, '9 (N) Noti. armadas brasileiras Aos olhos à VIda mUIto c�- ao lado desta ativIdade,
t08 circulos dizem que a lavrador nasceu em Jara- cias confidenciaes pro- que, por acaso, já houves- que está orguendo uma

car8puçb foi àirigida á guá aos 10 de julho de Ouçam diariamente em cedentes da Italia infor. sem sido incorporados, de
nova civilisação neste

Espanha Cf'Dtra qualquer 1923 domiciliado m!ste dis· conformidade com as leis FRACOS E ANê:MICOSI g.rande ped�ço da Ame�

açlio, que 8Ó poderá c Jm- trito e residente em Gari 1330 kilocic\os . P. R.C 4 mam ter se agravado o vigent�s, a!:1tes da assina Tomem I rICa, näo fIcam maIos

baldi, send) filho de Ri Radio Cultura de Blumen8u estado de sande de Mus· tura do acordo, assiste l) 'VINHO CREOSOTADO
divertimentos � a alegria.

O verdadeiro
cardo C, F, Milnitz e de solini. O Duce vive uI direito de pedir sua trans

' , S I L V E I R A ' • Os norte americanos silO

Mina A, L, M, Milnitz, timamente numa redu. ferencia para as forças ar- ,.,._ .... : exemplos extraordf,narios
Eh, brasi eira sol teira A Bolivl.a re�o-

madas do pais de que são To......,
de dinamismo e de açäo.

I
. são quasi completa. A's '"' NICo hD povo no eotan

avradora nasceu em Jara- originarios., . O referido a. CIo.o. ,

".

_
-

guá, ãos 12 de abril.::}. h
' vezes age como creança cOldo está em vigor desde

R••fri..... to, mSls bem hum 'ido
.

lY22 domiciliada e resj·
n e�eu O governo e-ás vezes como homem!.. 30 de abril ultimo. .Bronquit.. e mais alegre.. .

dente neste distrito em d A
E.crofufo.. Constroe-se mUltomalS

Garibaldi s"ndo filha dI' argentina Con.,.a....nç.. temperando o tIabalho

Guilherme Porath e de Buenos Ayres, 9 (u. P.) F E B R E S
VINHO CREOSOTADO

com o divertimento. Os

Frida K, Porath. O
É UM GERADOR DE SAÚD.. povos

_ melancolicos su-

laraguá, 1- 6-1943.
- governo da Bo- cumbem depressa.

Edítal n. 1520 livia reconheceu o nevo (Sezões, Màlárias, ImpaluàismQ
De povo triste, obra-

Frederico Jacobi e Te governo da Argelltina.
sileiro está se tornando

ela Lenz Esta declaração foi di Mal{ itas, Tremedt�ra) uma raça forte e alegre.
Ele brasileiro solteiro 1-a I d f" I

E' um 8intoma excelente.

d
vu ga a o leia mente pe- Curam·se rllpidämenle com

vra ar nasceu e m Blume lo embaixador boliviano
nau aos 19 de junho de
1913 domiciliado em Join nesta capital.
ville e residente em J2ra-
guassu sendo filho de Wi
Ihelm Jacobi e je Augusta
Kryzanski.

Ela brasileira solteira Ia·
vradora nasceu em Jara·
guá aos 10 de janeiro de
1920 domicilieda neste dis. CIRURGIA, PARTOS, MO-

trito e residente em' Rio LESTlAS DE SENHORAS E

da Luz sendo filha de AI CR[ANÇAS

berto Lenz e de Augusta DOENÇAS INTERNAS E

Lenz,
TROPICAIS-DOENÇAS DA
PELE - TRABALHA DIA-

Jaraguã- 5-6 1943 RIAMENTE 1'\0 HOSPITAL

Edital n. 1521 SÃO JOSÉ
Rodolfo Krueger e Elly ATENDE CHAMADOS 4

M�I�u�r�S\leiro solteiro Ia I QUALQUER HORA '"

vrador nasceu em Jaraguá Rua Pres_ E, Pessoa, 206
aos lO de maio de 1915
domicilLdo neste distrito
e residente em estrada Ma·
cuco sendo filho de Ger·
mano Krueger e Mathilde
H. Krueger.

'

Ela brasileira solteira nas

cc::u em' ]ar'aguá aos 17 de

junho de 1919 domicili8-
d a Df ste dist ito e re si�en
te e m estrada Jaraguã sen

do filha de OUo Marquadt
e Ana K. Marquadt.

Jaraguá-7 -9193 '

Edital n. 1 523
Francisco Silvestre d�

SHv" s Clementina Mar
ques Vieira,

Ele tlrasileiro solteiro mo

toi'ista nasct!u em Joinvile
em 24 de julho de 1918
domiciliado e residente em

distrito nesta cidade sen

ja filho de João S. da Silva
e de Targinia P. da Araujo,
Ela brasileira solteira

domestica nasceu em Gas
par em 7 de julho de 1897
domiciliada e residente nês
te distrito nesta ctdade
sendo filha de Manoel M,
Vieira e de Maria R, Vid
ra.

Jaraguá-8-6-43,
'E para que' chegue ao conhe·

cimento de todos mandei o pre·
sente editar que será publicado .

pela imprensa e em cartorio on

de será afixado durante 15dias,

Si alguem souber de al
gum impedimento. acuse

os para, os fins legais.
Artur Multer ESCrivão e

Oficial do Reg;istro Civil

Rua 15 de Nov., 1393

PrsCiSa-Sfl do 4· a B up9rarios,'_'A BU1_MEN_AU_
IDr. W'aldemiro 'Mazurechen

Diretor-proprietario: HONORATO TOMELIN Edificio próprio

Ano XXV Jaraguá

governo de

França I

�hefes da avia�ão

�rgel, 9 (N.) - Os
jornacs francezes do nor·

te da Africa comentaram
com simpatia o discur.so
pronunciado ontem pe
lo Ministro Winston
Chl!rchill. focalisam com

destaque o trecho em

que o « premier» brita'
nico acentuou: « Deve'
se reconhecer o Comité
N acionaI france� de Li·
bertação como o verda
deiro governo da fran-

"Capsulas Anti�onicas
Minancora"

Dr. Alvaro
Batalha Em todas as boa� Farmácias

MEDICO E' um, produto dós Laboratórios MINANCORA

ça.l) Joinvile - S. Catarina

A Turquia es..

tá preparada
Angora, 9 (D. P ) -O

Presidente Inonu decla'
rou hoje que a Turquia
esta disposta a mobilizar
as SU8S turças tugo pon·
dére que está ameaçada
a seguraoça da geçäo,

com bons conhecimentos no PREPARO DE DOR
MENTES pala a Estrada de Ferro. Paga se bem.

Mah, informações com o prof. Oiardini Ltris
Lenzi em Nereu Ramos.

'

Jateguá. 1 de 'junho de 1943 ..

".

flagrantes da Metropole
o Rio de Janeirã e a intensidade de sua vida

Report. da UBI

I Clini�a de Olhos,
Ouvidos, 'Nariz,

Garganta
DR. AR M IH lOT AVIR ES

Medico

Consultorio e residencia: - Rua Mal. Fo.Peixoto, 152

Atende chamados' a qualquer hora do dia ou da noite

IFesta de Santo Antonio
;

_ Amanbã _.. día 11 de Junho
Em. Retorcida

Haverá grande festival em beneficio do pa
droeiro da capela.

Terá o concurso do coro sacro do Semina-
rio de Hansa. .

Constará de rifas, tombolas, leilão de pren
das, etc._

Convida a todos, - A Comissão

CONTRA O IMPALUDISMO

'a'1I1"i���'ij·)j.it.l#J
CombaJem todas as febres palustres. como a

malaria; rrlaléita. sezão, tremedeiras e

intermitentes,

_0 leite
I

materno tem uma ação sal��ar n�

qualidade flsica
.

e pslquica da criallça.
,

LACT I FERO é um poderoso regene-

radar orgAnleo e um Itimo gerador de leite.
\o general Oeorge_ Kenney, brilhante comandante da aviação no Pacifico Sul, foto

grafado em WaShIngton quando conferenciava com o general Henry Arnold, chefe
das forças Aéreas dos Estados Unidos. O general Kenney dirigiu o notavel ataque ------- _

aéreo durante o qual foram destrufd9s 22 navios japonezes no mar de Bismarck.

I
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Minísterio da Guerra G e tu I i O Va rgas, uma A I � Ch f � N

-

-:

,S;d��a�·�:·ac::���:��: figura a rne ri ca n a pa avrauo H Bua açanaopovoI - De ordem do Exmo. Snr. Ceneral Cmte. da Rio, 8 (A. N,) - Agra'

d C
go, já permitem �penl!arõ.a Região Militar 'e 5.8 D.· L. e em cumprimento Belein, 7 (A.N) -- Abor. por isso o estima e res-

decendo o banquete que

H amp O8
DO estabelecimento deao Decreto n. 10.4:51 de 116-9-1942, são convo dado pela reportagem da peita, O Brasil, com seu lhe foi oferecido em uma industr!e autonome,cados para o SERVIÇO ATIVO DO EXERCITO e c�olh� do 'Norte», disse enorme terrltorio, tem

Campos por ocaslão da -

.

.

ao i�vez' de aubsídíartapara servirem no 32.0 Batalhão de Caçadores, os o Presidente do Paraguaí riquezas sem limites', que recente excursão ao Es, .
,

'
- '

,
ou símples transtormado-.rese-vístaa de La e z.e categoria abaixo meneio- que o PrEJsidenta Getuliu exploradas com o ritmo

tado do Rio, o Presíden- 'ra do excesso de açucar,nados q d Il t Q t 1 d Vßrgas é um grandejamí- da epoca atual, está des-
Pd'

.ue everao apresen ar-se no uar .e o
t dí t d 1 It' d d j te Vargas fez um Impro- teoartos, pagavam [uros o erramos assegura!' o32.0 Batalhão de Caçadores, à rua Amazonas, em go, es a IS a e arga IDB o a ser uma 8Spr·, S ã uso regular e e lívisão, cujo prestigie tem metras pote n c i a s d o

VISO. ua oraç o, apa- de usura. A produção g nera -Blumenau, no maxtmo até o dia 19 de Junho de
It d f t i il't nhada pela taquigrafia não era aprovettade pe-

sado do álcool como car-1943. u repassa o as ron e ras m und o, tanto muuar d N 1 f j
o ....

b t 't dde sua patría, converteu, como economtoamente. a Agencta aciona o lo índustríal nem pelo uran e, aprovei an o asII - Os que não S9 apresentarem até aquela do. se numa figurá ame- O Brasil de Getulio Var, longa e passemos Ei tra- consumidor, Ia ter ás contlngenclas criadas pe.data serão considerados desertores de contormt-Iv'
O 1 tar os principais topl- mãos dos intermediarios. las dificuldades de trans-dade com o Deereto-Ieí n. 4750 pe 1-10-1942. rieana. Brasí atual, gas está dando um exem-

cos.: d portes maritim os.RESERVISTAS DE PRIMEIRA CATEGORIA prossegue o Presldente plo de como progride um «Sinto ainda os calo- apavora os com os grau <Olhando esse espelhoCla8'e.
" Nome Ftlíação do Paraguai, deve-lhe seu pais, quando seus gover- I

des produtores de açu- f II dd rosos ap ausos com que car quando não planta- ve.se na re racçao e1917 David H '1 d StJ é]
'

.

d S t r an d e e portentoso nantes se dedicam e, cor- b o.
Id

- elos an os • os oaqunn, 08 an os
dí t O 1 íco d me rece eu a generosa vam um pé de cana, nem

seus raros. resumi o e1919 Henríqu O G ír um amento.: povo re po e a ma ao serviço : 8 t f A � Y '"

I d t t d
- I e scart revs,'

h terra lumluense. nesae canhecíam as ínstalações esp en en e, o o o es-hl H 'G hl =on ece lhe esta obra e Patría.
f b h

mu enrrque revsmu sua bela capital até esta de urna uztna, Adquiriam CTP"', trll a! (. e organí.19l6-Lauro Mueiller Franclsco Mueller �
-------------------- b "1' ld d CAn sação da ativldad 1ospua erra Cl a e, , saíras pelo menor preço' b �:-1914-Theo�aldo Costa Ja, Mez nacional da borracha I tro de írabalho organ! posstvet, [ogando a baí boriosll do BrHsil:o,, __ruundä TiburcioCostaJamundá d tisa o e progresso COD

Xá e, apos a alta, obu1919-Wittig "Kreutzteldt Francisco Kreutzfeldt Rio' 7(A, N,) O Presí postos de gnsulína em

I
nuo. Nas grandes con- nham (.J maximo, Sacr1.SEGUNDA CATEGORIA dente da RepubJJca' as- tüdo o terrHorio nf.cional centrações urbanas e fiCl�v8m o industrial e1917-AUons Hoeltgebaum Rudolfo Hoelt�ebaum sinou um decreto·lei c·on pelas operações de acqul no.s mais hum}ldes vila ext0rquiaID 80 consumi-

1919-AristidesPereiraNunes LÚC8S Pereira Nunes cedendo ti isençãs de sição de qualquer espe reJos, aclamaço€s expon" dor, peja falta de apa-1916-Conrad BuergA Artur Büerge qualquer imposto e ta cie ou quantidade de bor taneas, e ,seu �overno a reJho de controle �ap8z1918-Curt Sohmidt Gustavo Scbmielt Xli federal; estsdual Oll racha velha que efetua colhedor,'Joviahd8de fran de defender uns e ou
1920-Henrique Dan-ker Germano Danker municip6� 110 periodo de rem mediante autorisa- ca e !eal da população tr08. Por seu turno, o

. ryln,III.ll�:�[IIrlj fl.:',111916-Victor MoreUo Octavio Paulo Moretto 15 a 30 de junhó coren· ção da comissão de con emocIOnaram-me pro fun trabalhador, sem garan IJ��L� .� .. _�.L J
1917-Virgilio Moser Carlos Moser te, denominado cmes na- trole dos acordos deWa- damente. E essa emoção tia de seus ãireitos se
1917-Virgillo Moser Luiz :Vloser cional da borracha», aos' shington. se renova e cresce ago· e�gotava nestas alte;na-1914-Augusto Pinto José .DOmingos Pinto

Df'"""') U IZ O �8, ao contemplar este Uvas e sofria a8 contin·1920-Aurelino Espindola Anastaaio Balduino Espindola �. L E SOUZA Impressionante espet�cu' gencias da instabilidade1914-Carlos Neppel Carlos N'eppel Jo popular ,e ao ouvlr,oil economI'c8.
.1914-Dercilio Tives Alves Pedro Tives dos Santos '

ADVOGADO ti i d19}4-Durvalino Nascimento C'escencio José do Nascimento can cos CIV cos a JU-
1919-EmanuelAssis Manoel Henrique de Assis ventude campi".ta res· Nesta überrima regil101914-'-Elpidio Fradcísco Lisbbe Victorino Francisco Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34 soando como clarinadas a malaria aniquilava os1916-Ervin Renh Jorge Rehn Residencia: Mal Deodoro da Fonseca. 814 numa conclamação cora' que tentavam o culUvo1914-:-Fredolino Mergner Artur Mergner l'osa e decisiva "ara 6 de campos LI 8S vermi'1916-Gaudencio Serri Cozar Serri ... v

1914-H�itor Alves Pereira Julio Alves

A I
'

,
luta. SentlmcJs refletir se. noses assolavam os- re1914-Hugo Vieira de Andrade Prudente Danniel Vieira Ugam _ se 'j admiravelmente

. n�fsa banhos dos que se aven- VE�;���= HT�:! A:�:TE.1914-lngarico Fernandes Antonio Fernan:les

'I deD;IOOS!!,ação
de CIVIsmo turavam empreender 81914-João Fernandes de Oliveíra Fortunato Fernandes de Oliveira

• �,ßadlO, a alma herolca do industria pastoril. FELIZ-����=i�:� J�:�i�edSo;��za �aã�i�oi���:�g,a;n!� Souza diversos predioe uo quadro urbano proprio povo brasileiro. O governo viu se obri1921-José Maria Vogel . Augusto Vogel da cidade.' neste momento total�en gado a enfrentar porisso RESULTADO1917- Licurgo Cavalheiro de OI. Emiliano Prudencio de Oliveira
lu�o '_

fi
te voltado aos destIDos 08 problemas fundamen1917-Ludovico Tiburski' José Tiburski ' ai rmaçoes com a rm.a da patrla, disposto ao to j., economicos d'e Cam1917-Milton de Andrade Silva, Euclides de Andrade Silva 'E'I b R L i d

'" D

1916-Narciso DeJkowski Ladislau Derkowski Dugeu O au 1m ta a esforço maxlmo de s'l1a po�, Inicialmente baix(, u1916-0rgino Perein, Ramos HIlario Pereira Ramos defesa, estim,ulando a os juros de emprestimop,1921-Paulo Pereira de Souza Paulo Pereira de Souza c

&do.f H'ermaDa Schu-••"e garbosa mOCIdade que Em -seguida der.retou n1916-Rodoval Stephane Augusto Stefene Sobrinho � ... ac rre t i d1920-Sebastião Ribeiro Antonio Ignacio Ribeiro
S

O aos quar e s, es- reajustamento econömi-
1918-Willy Bruhns' Guilherme Bruhos F,' A B R I',C A DE, M O V IE 1 temerosa e altiva, co, reduzindo á metade.Quartel em Blumenau, 7 de Junho de 1943. NAo podemos ter duvi' os .debitos dos uzineiroB,Oscar Rosa Nepomuceno da Sil.va' Especialidades em .bancos escolares. des em face de' (ão vi· 'sacrificados.. Feito o Ba

T�D. Cé1 Cmt.
R' gorosas provas de senti.

nesmento economic"ua Rio Branco, 964 Jaraguá mento patriotioo, que lila,
'

",

beremos enfrentar a ho. cuidou do saneamonto

D W I S b i do eólo e voltando fiSr. a, ter tue' er ..-m�.OnmilDIIiJfIlI]D.� !ap���:O:ad:sl:��e�::a: vistas para a 'extensa

C,. i rur· ião - Den tis ta I' R b t ß
-

�b
� realização des8es propo·

baixada tluminense, co

.,. � sitos nel,D s€mpre. corres· meçoQ a reintegra,la á,

(Pela Universidade de Minas Gerais) O Hr O' ran ßrg I pondía ás boas int�nções. economia do Estado eComunica ao distinto publico de Jaraguá que depois de lon- '

As ambições partidariss do Distrito PederaI.��u��r:�:RI�S��cij��Se���oe::!:b�I��e:-�:i!�n� J R��ls�� �rs� leval.lm'os a procurar' Em substituiçäo a08
pondo de sua habilidade especialmente - ,no tratamento dos 1§2

O procurar o povo pftra favores monetarf08, de

nc:aAnaDisEfo(cos ê bquisto� SEM 0IPtERdAÇAO E, SEM ELETRIÇ,I- CeI. Emílio Jourdan, 62 - Telefone, 79 I§S lil�oDgela'IO lei ang1ariar 8 efeitos falhos, procuroucom o tUlaçao comp e a os canaIS - comprovaçao § C lente a e e tora. Em- g8rantir o consumo duradiografica) e - no tratamento restaurador "or trabalho ma·

L h d � quanto os politicos se produto e estabeleceu anual a rigor, técnica americana,_ en a pl-"� a I debatiam no vasio dare' obrigatoriedade da aquiREIMPLANTAÇAO DENTARIA .

..
Edificio "Sul AMERICA" 4 andar - sala 402 ,'. torica artUiciaJ, 'os _pro; sição de certa percenta-(de cOIvara) la. qualidade, metro cubico ou.::::x blemas maximos da 'Vi- gem de 61cool sobre a

Ma�el'ra' em 't'1 r-'I s ILenha para ����a�ae��'E$rit:��Oa-domiCiliO'I:� nna:I�::!��:i:���Ci- :���!!�aai�iI���od��I!:'
Ao 8ssumlr o governo Uluto de AQu�ar e a ins·

" Pedidos á em 1930, a economia de talaçAo de grandes dis-
.

� Roberto GrandberO' Campos estava desorga- tilfirias. Hoje, com o au
. . ta �., nlsada. Grandes usinas ffiento da produçAo de

"',_..... ramos.. de diversas qualidade.
CI

0I11II1I • açucarelra8 compl'ometi. aleool e a8 amplas pos·.v-r _ � •. das Mm creditos bjpo. sibilidades de seu empre.
Tratar com

SOC. IGUASSU'
RIB. MOLHA

a

LTDA.
JAR-AOUÀ

. ,'�. 5 ...

25

SO ,

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

Acencia :, JAR1l6UA'
Rua Cei. Emilio Jolirdan,115 - Caixa, tO - End, Telegr. IIC8

MA�TRIZ: ITAJAi
Filiais em: Blumenau, ''Brusque, Florianopolis, joinvile, Lages
e Rio do Sul; Agencias em: jaraguá. Caçador, Creciuma, La:'
guna Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe, São Francisco e

Tub�rão' Porto União' Sub.Agencias em : Indaial Hamonia, Sãe

]o.aquim' e Tijucas; Escritorios em :' Concórdia, Gaspar, Taió o

lJrussanga' Em instalação' Canoinhas. Orleans, Salto Grande,,

Rio Negrinho e Ararar.guá
faz todas as operações bancarias no Paiz,

'como cobranças, descontos e caução de titulos. de ex

portação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do paiz. medi lnte taxas modica<;.

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

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

zeiro.,) deoositos iniciai � a partir de 20 60
sub sequentes a partir de 5,00

Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano

2 %

30/
o

4.0/0
5 %

6 %

'J

Os juros são pé:gos ou capitalizados semestralmente
A economia é a baSE.l da prosperidade

Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santl Catarina S/A
H O R A R I O: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15

S3bado'i: O"S 9 as 11 00'- '.� ,

REUMATISM.

É UMA DOENCA caRAVfsSIMA,
MUITO PERIGOSA PARA A FA·
MíLIA E PARA A RACA. COM:)
UM 110M AUXILIAR NO TRATA
MENTO D�SSE GRANDE FLAGELO

Uila: o

A SíFILIS SI! APRESENTA SOB
INÚMERA. FORMAS. TAIS COMO:

ESCRÓFULA.
ESPINHA.

FfsTULU
ÚLCERA.
ECZEMU

MANCHA.

�•.ELlXIR DE NOGUEIRA"

O sr, João Martins Guindo,
capitalísta de São Gabdei, escre;'
vendo, ao depositario do PEI
TORAL DE ANGICO PELO-"
TENSE, diz sua opinião: ,

São Gabriel - Amigo e sr.
Eduudo C. Sequeira.

.

Rompendo. por excepção, com
a minha antiga prevencão con·
tra 'os pd toraes e outras prepa
rações anuncia'das pelós jorn;.les.
usei o seu PEITORAL DE AN
GICO PELOTENSE em uma
forte bronchit� acompanhada de
muita tosse e espectOlação. Ve·
nho informal·o de que tal foi a
rapidez da ação do PEITORAL
DE, ANGICO PEL(JTENSE que
ressaram todos os meus sofri·
mentos: a tosse foi se, e com
ella a export: ção e o mal estar
pronunciado, Convem notar que
a minha idade �e 78 janeiros
não Huxiliava a ação do reme
die, pois nessa idade as forças
curativas náturaes são muito re·
sumida�, t ico sinceramente con·
convicto de que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE é
um rtmedio heroico parI! curar
tosse, bronchites, resfriados e
outros padecimentos analogos,
Firm�do na minha experiencia
pelsonHlissima, aconselhei fran·
camente o uso do seu maravi,
Ihoso prepal ado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. pois
estou certo que os outros farão
° mesmo que eu fiz ficarão
bons em pouquissimo, - De
vmcê .

amigo e obrigado,
JOãO jWm·tins GUindo

Confirmo este atestado Dr. E .

L ferreira de Araujo (firma re·
conhtcida. )
licença N, 511 de 26 de Mar·

ço de 1906.
Deposito geral: Laboratório

Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio ·G. do SnI'

Vende-se em toda a parte

�tRt1ENTO
",tOE1ROS .

I

DESPERTE ,I BILIS
DO SEU FIGIDO

E Sallartl da Cama Dlspostil plrl lud.
Seu fígado deve produzir diaria

mente um litro de bilis, Se a bilis não
corre livremente, os alimento! não
são digeridos e apodrecem, Os gases
in<:;ham o est�mago,Sobrevém a pri
são de ventre. Você sente-Ie abatide
e comö que envenenado, Tudo'
amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toca_'

, rá a causa,Neste caso,asPílulasCarta
são extraordinariamente eficazes.Fa
zem correr esse litro de bilis e voc&
sente-se rusposto para tudo. São sua
ves e, contudo, especialmente indi
cadas para fazer a bilis correr Hvr�
mente. Peça as Pílulas Carter. Não
aceite outro prodüto, Preço: Cr. $ 3.oõ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I João Prosdociano f!I Filhos ,_ ,_ Joinville
RUA 9 DE MARÇO, 126 -:- -CAIXA PqSTAL. 82

I par�Dt�ov! C!inb!!. !;i08�O!id!S !!Ovi�de��
II GASOGENIO de alta amperagem e qualidade pelos melhores

preços·1Péçam demonstrações á firma:
. João ProsdociDlO f!I Filhos ,_ ,_ Joinville

�.�K»BB��)�BBB.�«�«aKaa�«....�

Credito .Iutuo Predial

Pagina 3 Correio do Povo

Secção Oficial' De or��ld�!r. Pre

PREFEITURA MUNICIPAL' DE JARAGUÁ ��:�� ���i�igr�Dtt>er�oc��-
rente mês de Junho, ar
recsde.s na Tesoraria da
Prefeitura Muncipal de
Jaraguá e na Intendeu.

. 5620 - Anselmo Rocha _ Requer vistoria
ela .de Hansa, o imposto

e cHabite-se- para sua casa reconstrurõa á rua territorial:
Rio Branco - A' vísta da informação, como requer.

Não sat1Bfaze[)�o o �8
_ 5649 - Waldemar MueIJer _ Transferencia gamento no re�erldo mes,

para Erwino Rux imposto sua bicicleta _ Idem. �i�ará o contribuinte su

. 5658 - Gridolino Martins _ 'I'eansterencte s.
Jeito li multa de 200/.0

Arno Konell, Imposto sua bicicleta _ Idem sob.re o imposto no pn

5659 - Eeleo Bloedorn - Traosferencta seu
merro mês, sendo. �n�ä\}

nome imposto bicicleta adquirida de Placído Fer-
feita a cobrança JUdICIal

razze - Idem. mente..
5668 - Eldouard A. P. Renaud _. Baixa Im Tesour.aria da Preteítu

posto sua bicicleta - Idem. ra MuniCIpal, de jarsguä,
. 1 de -junbo de 1943.

F. FOSGEHAU
Tesoureiro

Requerimentos Despachados
Maio -- Dia 14

Ouvidos - Nariz - Garganta - Olhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

DR. SADALLA AMIN
«Ausente temporariamente -- a partir de .A gosto, definitiva

mente em joinvílle.l>Dia 19

5650 - Bertoldo Lindemann - Ltcença COos
truir maosoléo aepultuee de Freimundo Lindemann
ínhumado cemiterio Rio da Luz e colocar respe
ctí va inscrição - A' vista da informação, como
roquer.

5651 - Albertina Gonçalves - Licença fazer
pequenos concertos, retelhar e rebocar de novo
sua casa sita rua Felíppe Sohmidt - Idem.

5652 - Henrique Plazera - Requer licença
eonstruír casa. material em seu terreno sito estra
da Barra' do Rio Cerro, zona rural - Idem, idem,
idem. ,

5653 - Ricardo Marquardt - Requer Iíeença
construir duas casas madelra em seu terreno sito
estrada Rio Novo, zona rurs - Idem, idem, idem.

561>0 - josé Feiler - Requer alvará "Habl
te se" sua casa no. 572 li rua Rio Besneo - Idem,

.

idem, idem.
5661 Rudolfo Meyer - Requer licença esta

belecer-se com Botequim á Rua Preso E. Pes86s,
607 - Idem.

5662 -. Alberto Bauer - Requer Itcença cons
truir íaetalação aanítaríe sua casa n. 739 á rua
Mal. Deodoro da. Fonseca - Idem.

5664 - Max Wllhelm - Requer licença cons'

�ukde���m8�rl�fund�suapropri�ade si .�����������������••��••������.
ta á rua Benjamim Constante - Idem.

.

5665 - Luiz Kienen -

- Requer licença cons-

trução deposito de alvenaria fundos sua propríe
dade síta á rua Mal. Deodoro da Fonseca - Idem.

5667 - Freymundo Freygang - licença C01.lS

trução instalação seníterta em SUB ca811 sita rua
Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Idem.

ra An����oKl���� ���s�le�:lativJr���re:::aCf:e�: O mél:ior Concurso do Rádio Brasileiro
ros alimentícios - Idem.

5680 -- Herbert Nifz - 'I'ranstereneta seu Um premio de 10.000 CRUZEIRos, para quem
seu nome imposto terreno' com -705 mtrs ..2. sito es. acertar o mês e o ano do fim das bostilidades
tra.da Bompland. e adquirido de Maria Martha So
ares - Idem.

5681 - Eugenio Eranekowíack - Baixa im
posto imposto sua bleícleta - Idem.

Ola 21

•

Sintonizem seus aparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de janeiro,
TODAS AS SEGUNDAS Ff.IRAS, ás 19,10 horas em ponto e ouçam o Ia
moso Programa dos cTrigêmeos Vocalistas', aftrn de se habilitarem ao

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

-

560Q - Walter Mueller - Licença fazer ocn.
certos frente C8sas-nrs. 745 o 751 á Preso E. Pes- ����I��.����I�������������������
sôa de propríedsde de Fuelle Irmãos � A" viste
da informação, com requer.

!l630 - Silvestre Cucklineky - Ttans(eren'
cia seu numf3 imposto terreno com 60.000 'mtrs2. Séde em SÃO .�,AULO Diretor· Prcprietario Agencia no Rio de Janeiro
8it� estrada Nova Retorcida e adquirido de Jollo Rua Senag� :neJ�� n. 205

Dr. Afonso de O Sal1tos
Rua Ram��� lI�dt��ãO n 9

Herci�io Pereir.a - Iäem. ,Fundada em 1921 - Carta Patente No. 325 ?21 - Silvestre Cukllnsky - Requer trans· Resultado do sorteio realisado no dia 29 de maio de 1943farenC1a seu nome imposto te rreno com 60.000 .

mtrs2. sHo estrada !'fova Retorcida e adquirido de
I O Pre·mi-o. 0438 PLANO MAGNO mensalidade er.5,OO

André Francisco Pereira - A' vista da informa· •• Numerações premiadas:
mão, como re qu er. N.os 10. premio 438Um imovel no �Ior de.

5.632 - Afonso Tribss - Requer transreren·
6070 3.0 premio 87õCr.$100.000,00parà Arnoldo Silsse, imposto terreno com 90.545 1.0 Premio:

m2 sito e�trada'llha da Figueira - Idem.
553Õ - A.1,) Uo Tribe8s - Requer transferen

eia para Arnoldo Sasse, i�posto terreno com.90.545 3.0 Premio: �870m2 sito estrada Ilha da Figueira - Idem:
5634 - Francisco Koehler - Requer trans.

ferenciu Dara Conrado Clemtz, imposto terreno 4 P
.

com 90.000 m2 sito estrad'l Itapocuzinho- Idem. .0.. remlO:
5635 - Adolfo Kal.lsner - Requer transferen

cia pora. Felipe Wagner, imposto terreno com 27.250
S.m2 sito t>strada Ilha da Figueira -:- Idem. '.0

5.637 - Alvino dos Santos - Requer traDs
ferencia para Affonso Mey, imposto sua biciclets
- Idem.

.

5�638 - Ricardo Schulz - Requer' transferen
cia para Guilherme Schumann, Jmposto terreno
com 100.000 ms sito estrada Jararaca - Idem. ,

,

5.639 - Ignácio Leitholdt - Requer transfe
reneiá seu nOlIle imposto terreno com 206.0CO ms
.sito eS'rada Jararaca e adquirido, de José Stein
jet - Idem.

5.-640 - Hereilio Perpira - Requer tlar.&ff
rencia pllra. João Coslha Vieira imposto terreno
COill 926 m2 sito rua CeI. P.G. de Oliveira _. Idem.

5.641 - Roberto Fuöke F. - Requer baiXl1
im )f)sto� SU'1 f-ibri 0!l de moveis dA vime - Idem..

5.642 - Otavio PilJzera - Requer vistoria
1nstalaçäo Banitaria de sua <.'BS<1 sita rua Rio Bran
co s/a. - Idem.

GRANDE. EMPREZA AMERIC4NOPOLIS

2.0 premiõ 070 Um imovel no valor de
3.á premio�Cr $20.000;00

. Sabado 12 de Junho de 1943·

FUNDADO NO ANO DE 1914

Maior emais acreditado Clube de Sorteios do Estado

FLORIANOPOLIS
Rua Visconde de Ouro Preto, 13

RESULTADO DO 445. SORTEIO REALIZA
DO DIA 4 DE JUNHO DE 1943

CADERNETA N. '13892

Premios em mercadorias no valor de Cr$ 6.250.00
foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e cincoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
neta n, 13892 pertencente a prestamista, Rosi M. Viechtecky,
residente em Pouta Grossa (Estado do Paraná).
BON IFICAÇÕES EM MERCADORIAS,NO VALOR DE Cri 3O.0�

14729-Carlos Swick, Ponta Grossa
4158-André Leandro Rodrigues, Fpolls,
t 1516-Arminda Bltente Imarui
9025-Augusto Melo, João Pessoa
2204-Afranio Goulart, Colonia Santa.na

,15316-PauUna Krieger, Ponta Gr088a
7827-Nair' e Olindina Gomes, Ganchos
13820-0rlando Freckm80n de Paula, Curitiba
2678-Fömilia Germano Schultz, Jolnvllle
13467-Juvelina e Terezinha Ferreira Araguari

NO VALOR DE Cr$ 20.00

15957 - Rita da SUva Ga8par, Itajai
15900-'Lelglind Vera Lnege, Blumenau
4309 -LigerE' Martins, Saco dos Limões
33M-Lidla Hermeneglndo Machado Ratones
15182-Manoel Inseto Nascimento, Cach?eiras
l065-Schirley Santos, Rio Caçador
4935-Pedro Eugenio Flores, Fpolis
8636-Alexan dre e Sergio Molerl, Itaja!
3656-Cora Rocha Serrinha
1849-Em íua MueHer, Ppolls.

NO VALOR DE CI$ 10.00

16838-Armus Zlsemer, Itajai
. 19732-Elza S. Chtchoro, Rio Negro
4042-Italo N. Fortes Avaijo, Braço do Norte
2602-Wilma Soares, Araraoguá
1838-Wlildir Reis Brasil, Fpolls

-14689":CacHda de Assís, Itajai
1888-Urbano Ferro, Rio do Sul
1432-Amador Bento Gonçalves Tubarão
8705-Franciscode Assis C'dade, João Pessoa
1356-Haroldo Aldo Nunes, Oanoínhas

ISENÇÕES DE PAGAMENTOS POR CINCO SORTEIOS

2545 -Maria Celeste de Carvalho, Fpolís.
10862-1'.omoz Margard Mondai
17455-Afúnso H. Linsingen, Rio Negro
9756-J(. äo Teixeira de MedeIros, Tubar40
191O-Guldo Schwemberg, Itapiranga
785;3-Pedro Kunnen Jr., Fazenda Sacramento
6404":'Martinha Alexandrina de Jß�us Fpolis.
16730-HoraQio Costa, Joinville
19967 -Mariquits, Marlene SaDcnes Breis S.Fco. '

13227-Eloy Furtado Oliv�ira, Fpolié.
.

Florianopolis, 4 de Junho de 1943.

VISTO: João Pedro de Oliveira Carvalho,
fiscal do Governo Federal

Proprietarios: J. MOREIRA Bt CIA.

9168

4.0 premio 268 Um imovel no valor de
3.0 premio87õCr. $10 000,00

�---------------..-

Poanada Minancora

Casemiras - Brins" Capas de
Gabardine para bomens, se..

nhoras e escolares. .. Ternos
. casemira e brim. - Blusas de

gabardine, couro e seda, etc. de ROBERTO M. HORST

...'Pre''ços nunca VI'S+...OS
a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece

- seus artigos á preços vantajosos.
��!!!I"""'��!!!!!!!!JII-SIII!:iIiP lIlII�!IIII!�I�!!III!'I!!_!!I=••-Çlllll:-_�_�_IIIIIIIIW__1..*-'.·.·.·..1_1IiDI!I Rua� ,!Vlar�cÍ1al D:�dorq, 3Q

5,0 premio 289 Imovel no valor de
3.0 premio 870 Cr•. $5.000,00

4139 ·1 Centena 438 Cr:$100,oo. Centl'na 834Cr.$ 50,00 IUnidade 8 isenção da' mensalid. de junho
de junho realizar=se á no dia 26

.

Premio:
o sorteio d9 m�"

--_._---

,I CL\LÇL\DO.J:

i INDUSTRIA DE c,'" Let.DeS
.

GOSCH IRMÃOS S. A.

IJl\RL\.GUL\ - fL\NTL\ CL'\.TL\RIN�

-

INDUJ1RlLl ßR.ô.JILEIRLi

O Secretario Municipal.
- -

Mal. Deodoro, 84 Telefone numero 6
-----------------------

Bicicletas
Pneus, Clmaras, Peças, Aces�
IOrios • OI'ICIN.AMECANICA IIP.J:. 14 II

Material eletrico' Bill geral "e
,/1 cl? "

Pre(os baratissimos ruzelJ;o,

FazendasRADiOS

E' a pomada ideal
CU�A TODAS AS
F E R I DAS, tanto
humanas com'o de
animais ..

NUNCA EXISTIU
IGUAL

A Farmäcia. Cruz,
de Avaré, (S�Paulo)
curou. com a cMl
NANCORA, úlce
ras que nem 0914
conseguiu curar.

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou com

UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!
Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !
Adotada em muitos hospitaes, casa!:. de sallje e

clinicas particulares.
_AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira ePomada
Minancora" nunca existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.
Recusem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha oTiginal.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

E' um produto dos Laboratorios «MINANCORA�
de JOINVILLE

Cure seus males e poupe seu bom dinheiro
comprando na

'Faranacia Nova

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Sociedade Recreativa "V i tor i a" ------------------�------

Denominação, Fins e Sede da Sociedade

Artigo 1 - Com a denomínação de -Socie
dade Recreativa Vitl)ria" é nesta data fundada
uma assoeíaeão que terá por fim proporcionar fi

seus associados. racreaçõcs licitas, inclusive 6S

portívas, e tem por séde o lugar RIO DA LUZ
,VITORIA, no primeiro distrito do munícípto de

[aregué.
Da Duração e Fundo Social

Art 2 - Sua duração será por tempo tnde
terminado e o fundo social constituir se á das

doações que receber e j0illB o mensalidades que
arrecadar.

Da Admínlstração

Art. 3 A Soeledade será admtuístrada por
uma diretoria composta de quatro membros, sendo
um presídente. um vice-presidente, um secretsrto
e um vice-secretario, a qual seri eleita anual
mente por assemblea geral no ultimo domingo do
ano em que se expirar o mandato anterior.

Paragr. 1 - A elelçs o será por maioria de
votos, sendo os seus membros substituídos em

seus impedimentos ou ausencla na ordem de co

locação .:
Paragr. 2 - A reeleição é permitida.
Paragr. 3 - Ao presidente caberá adminis

trar a Sociedade e representa- a [udícía: e extra

judicialmente.
Paragr, 4 - ° secretario terá a seu cargo

a escrituração geral da sociedade, menos a dos
livros -Caixa» e «Mensalida·des,., que Iícarão a

cargo do TesoureIro, ao qual tambem cabe 8

guarda dos valores da sociedade, Iazer cobranças
e pagamentos, estes quando autorizados pelo pre
sidente.

Paragr. 5 - O Tesoureiro será nomeado ce
Is diretoria, independente de eleição, e bem as

sim um Conselho fiscal de tres membros para a

devida Ilacallsação dos atos da diretoria e do te
soureiro.

Direitos e Deveres dos Socios

Art. 4· - Poderá ser socío todo cldadão bra
süetro, maior de 18 anos, que tenha sido proposto
por outro -socío e tenha pago a jota respectiva.

Paragr. 1 - Os soctos terão direito de tre
quentar a séde social, recreações da sociedade,
votar e serem votados para cargos da diretoria,
uma vez estejam quites com OB cofres sociais.

Paragr. 2 - Os sectos tícam obrigados, sob
pena de perda dos respectivos direitos, a cumpri
rem estes estatutos, aS"' determíuaçõ es das assem

bleas e da diretoria, comportando se corretamen
te no recinto social.

Paragr. 3 - Anualmente, Da assembles ge
fa1, que elegerá a nova diretoria, será fixada a

joia e mensalidade do ano seguinte.

Disposições Oerais

Art. 5 - E' obrigatoria a organisaç!o de
festejos nas datas nacionais, eoíaborandc-se com
as autoridades para esse fim. . .

,
Art. O - Anualmente, ao terminar seu man

dato a diretoria p·restar' contas de sua admtnls
traçA0.

Art. 7 - OIJ socios n40 resnondem subsidts.
ríamente pelos deveres socíaís.

Art. 8 - Estes estatutos somente poderão
ser modificados por assemblea geral para esse

fim convocada e com a presença de metade dos I

socíoa e votação de dois terços dos 'que estive.
rem presentes.

Art. 9 - Sómente nas condições do artigo
anterior e com mimos de dez Iwcioe poderá a'so
ciedade ser extinta, �devendo seu p'atrimonfo re·
verter a um fim de utilidade publica.

Art. 10 - Todos os C8S0S om,ls808 nestes es

talDtos serAo resolvi40s pela diretorIa. ad referén.
dum da assemblea geral.

.

Art. 11 - A diretoria que regerá os desti
nos sooiais até o fim deste ano, pois é anual seu
mandato, será constifuida dos senhores: Artur
Hofmann, presidente, Edmundo Fiedler, vice pre
sidente, Erlco Hornburg, secretario, Alfredo Lem-
ke, vice-secretario.

.

Jaraguá, 7 de Junho ele 191ã.
Artur Horlmann, presidente
Edmundo Fiedler, vicé-presic!ente
Erico Hornburg, secretario
Alfredo Lemke, vice secretario,

Reconheço verdadeiras as firmas supra de
Artur HoUmano, Edmundo fiedler, Erico Húrn
burg e de Alfredo Lemke .

•T8raguá, 7 de Junho de 1943.
Em testo. (S. P.) da verdade.

Mario Tavares da Cunba Melo
TabeliAo.

I
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'Estabelecimento comercial E.Brubns
Fazenda, armarinhos. brin'luedos, especialidades em perfumarias.
�oupas feitas - Artigos para presentes. Chmisas, sed, s, fa zen

- das, em geral. - Preços razoaveis .
...:. Rua CeI. Emitio jourdan, 83.

:n••

Pudi-m.
�

Sobremesa deliciosa
Rica de Vitaminas

Insflfufo Rocha Loures
Exclusivamente para molestias de olhos, ouvidos,

naris e garganta..

Vispõe de aparelhos os maís modernes para exame de
sua especialidade.

Richlin. Rua do Principe. Fone, 334. JOINVILLE

Nazistas presos
.....

Este grupo de pretensos • seres superiores» sã� nazistas aprisionados pelas. tropas ..

norte-a-merica

nas por ocasião do avanço das tropas aliadas, Dessa ofel'!slv� .plra destruir o Afnka Korps de

Rommel participam tsmbem forças frAncesas e britanica-, Foto d� InterAm ericana.

I'
I

Máquinas operatrizes
Máquinas de escrever e calcular

Motores elé�icos e contuntos para luz

Material elétrico para instalações
Árados e Descascadores de arroz

Bom b a I, Valvulal de pe
Serrai circulares, de f ita, para engenbo, de atorar

Rebôlos de esmeril

Valvulas para vapOr ear, Manometrol eGacbetas

Material de transmissio

Aparelhos de sólda á acetileno e á eletricidade

Material de loldagem

Ferramentas ...:... Oleos e Graxas
_,.

HOEPCKE ·s. A.CARLOS
COMERCIO E INDUSTRIA

Matriz: fLORIANOPOLIS - FiHaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

ZEIRO, LAGUNA, S. FRANCISCQ DO SUL-Mostruario em TUBARÃO

EXIJAM O SABÃO
•

•

Alfos relêvos
J. se encontram concluidos os dois ali da fachada da

nova estação f�rro-'!liaria. Duas alégorias bem pensadas. bém e-
,---.

xecutadas. Estao d�zendo muito bem com o nosso meio: ação
trabalho. E aparecem ainda melhor, não somente como simple�
creação, - si fõram. creadas pelo artista que os exeeutou _

mas como expressão da vida ambiente, aparecendo ao sot e aos
olhos curiosos.

São_assi� os .alt�s relevo�» ... Aparecem sempre, mes_
mo quenêo sejam creaçao proprui ou nao tenham expressão.
A's vezes até. esta ultima não e deles: - recebem-n'a dos olhos
que os distinguem por entre o torvelinho do mundo.

São como tantas outras cousas que aparecem na vida
mercê dê circunsiancias ocasionais. Por efeito de luz . . . in
�� .

A luz indireta, depois de creada, tornou-se preciosa em
certos casos: - focalisa aS'I!étfJS que 'Ylão alcançariam, sem. ela,
de aparecerem como é preciso.

GIL VAZ.

Seguiu dia 9 até a capi
tal do visinho estado do
Paraná, a senhora Edith S.
Spengler, esposa do sr.

Levino Spengler.

e sua exma, esposa,
Na cerimonia religiosa

foram paraninfos por par
te da noiva sua exma pro
genitora e seu irmão, b a
charel Antonio Carlos Fer
reira; por parte do noivo
seu digno pai sr. José A.
dos Anjos e sua exma

esposa.
Após a realização das

duas cerimonías o s noivos
vIaJaram para Biumenau,
onde vão fixar re�idencia.

O abaixo assinado vem

por esta prevenir á certas
pessoas de suas relações
a não mais fazerem compras
em sen nome, bem como
avisa ás casas comerciais
desta praça, a não entres
garem mercadorias á pes
soas qu s para esse fim se

prevaleçam de seu nome.

Hansa.. 25 - 5 - 1943-
Waldemar Mêlehert.

Ernesto Lessmann
FERRARIA

Fabricapo de Ferramentas
Agrícolas

Segas rotativas para arados

tt

,Virgem
,

Especialidad
I

e
sp..ßÃ� ��RefAt
ESPECIALIDADE,; f�

";;j�J\; �;'��""
da elA. WEtZEL INDUSTRIAL -JOINViLE (Marca registrada)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


