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o Prefeito �erbster, continuando com as suas grandes realisações, inicia a construçio de UDla mo"

deraa Estação -de Onibus-

Temos hoje, a gran· I das Cabral Herbster, qu�.
de satisfação de regi�: com a sua visão de ad
tar o inicio, pelos pode- ministrador ativo I! em

res públicos municipais preendedor tem. dotado
de mais um melhora. [araguã de obras de gran
mente para a nossa ci- de vulto sobresaindo-se
dade que continua na a construção do rnages
sua 'fase de crescente toso Paço Municipal.
pregresso Com esse emprendi �.

Trata-se da constru mento novamente se evi
ção da Estação de Ôni· derreia o dinamismo do
bus que será Iocalisada
defronte á gdie ferrovia
ria, cujos alicerces já fo
ram assentados e será
um edificio de linhas
modernas e esti 16

_ pro
prio para o fim a que
se destina:
A construção da Es

tação de Ônibus que
de ha muito se fasia sen

tir para a melhor como

didade e conforto de to
dos os que se utilisam
das empresas rodoviarias
para o seu transporte,
é mais uma iniciativa
do prefeito Tte. Leôni

Caixa Postal, 12 Oiretor-proprietario 'HONORATO T O'M E L IN Edifício próprio

JaraguâAno XXV Sábado, J6 de Junho de 1'43 S.. Catarina' -"' .. - -

Jornalista João Crespo Campanha parapropagan-
E com profunda mágua jiornal que tem lutado sem- da el co 'oca ça-O· de Bonasque comunicamos aos nos- pre em pról do soergui- l� -.

sos presados amigos e lei- mento moral e material da

d, atores o pedido de exorte- nossa terra. e
.

uerraraçã� formulado pelo nosso Gil Vaz, M. d'Aubry ou ,

distinto redator-chefe, [or- João Crespo, er cl sempre o

nalista João Crespo. �os�o estilista cintilante, I Domingo ultimo, dia comissão e pois, como presentante dos banca-
Motivos ponderosos, le- irornco por vezes, mas cons- 20 f i d I de direito conforme-no", rios.

varam esse nosso cornpa- trutor sempre. • O co_nvoca a,
. pe o - •

nheiro a deixar o nosso Jamais se poderia dizer sr- Prefeito Municipal mas pre-estabelecidas o Todos os nomes, ao

jornal,' e s?me�!e aquilatan- de Jo.ão Cresp.o� se� ele de Ja�a�uár o lo. teuen- Chefe do executivo rnu- serem proferidos, pelo
do a sua Justificada razão dem.oltdor ou critico siste- te Leónidas Cabral Her- nicipal. presidente da sub-comis

t.
matico. L ster uma reunião nos Alem dessa autorida- são, recebiam calorosas
Abordou em nossas co- 1-' C '

lunas os problemas que �a oes do lub Aymore de, deveriam figLirar na salvas de palmas dos pre-
se lhe afiguravam de impor- a qual compareceram. sub-comissão. um mem- sentes, palmas que reíle
tancla, lançando .sernpre as altas autoridades, repte bro de destaque no muno tiarn á exatidão da fe
bases para bôa s,olução.. sentautes da industria e do oficial, um represen- lis escolha e valor e a
Como poeta, � cOfolhect- do comercio locais. tante da Industria outro confiança por todos de

da em todo o teritorrio ca- O A •

d C ,.

"

tarinense, a sua veia. ._
escopo da dita reu'

1
o ornercio, e Po! firn, positada nessa comissão

Pertence João Crespo mao era o. de se acla- I �entre outras pessoas de de escól. Em seguida
áquela geração de inteletuais mar a sub comissão de intelêcto exclarecido, um deu o sr. Prefeito por
que com tanto esplendor, propaganda e colocação 1 secretário.

. I
encerrada a sessão ape

cantando as belezas de nos- de Bonus de Guerra em Dest'arte foi que dan- larido para o patriotismo
sa terra e o valor da gen- J

' .

.

.

I
.'

de ser é que lhe foi con- te catarinense fundou em aragua.. do O mais cabal desern de todos os presentes,
cedida' pelo nosso diretor Florianopolis' a Academia Dando cumprimento penha ás instruções que para que fosse levada a

jornalistaHollorato Tomelin, Catarinense de Letras, ás ordens emanadas do racebêra, o prefeito Leô'lbom
termo tão util quan

a exoneração solicitada. "Correio do Povo.. la- Exrno. Sr.' Interventor nidas Herbster, lembrou to necessária campanha
Ha mais de um lustro, mentando o seu aíastamen- Federal, o tenente pre- o nome do Dr. Ary Pe-

.

a sua pena brilhante e ins- to, ab encerrar essa nota feit M
..

I b
. .

dOI" M M
-----.-----

pirada, norteou com o ful- de despedida, formula ar-
et O !1ntClpa, . �o a TJr rel.ra e. .Iv.elra, .' Aos nossos as...

gôr do seu estilo, a clareza dentes votos de felicidade a sessao, justificou a JUIZ de Direito da Co
da sua linguagem o calor a joão Crespo, e reafirrnan- reunião e sugeriu' íos- ·marca. como represen
das suas ideas e o entusias- do-lhe o seu profundo re- sem aclamados por uma tante do mundo oficial;
mo do seu patriotismo, o conhecimento. salva de palmas, os no- o sr. Arnoldo L. Sch- anunciantes
-.-.----.-��--_...-_----

mes que ida'l1 lembrar, midt como repre::-entan'-

A cana Iha p a r a o preenchimento te da Industria; o sr. Val- Comunicamos aos nl)s,
do:; cilrgos necessários, demar Orubba, como re- sos presados assinant�s e

verde o presidente da sub presentante do Comérdo anunciantes que tcabamos
---------- e o sr· Artur Mlleller de nomear o sr. Erico

t
. Brulms, comerciante esta-

camo secre ano; o sr b I 'd' I E '1'

RHEN'" M
.. e eCI o a rua ce. mllO

�� I

f jO
ax Meldola, como r�'1 Jourdan, n,31 para �ffÍuat

t t.

j
cobranças de anunclOS e

.

t=IDEIRO:) ; assinaturas, para o muni

�t. DESPERTE I BILIS I cipio de J araguá.
I

O mesmo 'acha se auto

{:: DO SEU FIGIDO rizado tambem a receber
pedidos de anuncias e as

E Sallará da Cama Disposto para Tudo sinaturaf, para esta folha.
Seu Hgad.e deve produzir diaria-

mente um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não
são digeridos e apodrecem, Os gases
incham o estÔmago.Sobrevém a pri·
são de ventre. Você sente-se abatido I

.

e como que envenenado. Tudo é
amargo e a vida é um martfrio. I Um jogü de 6 cádeiras,

, Umasimplesevacuaç�onão toca- I � de braços e 2 mochos,
r�acausa,N�ste�aso,asPllu�asCarter tudo de cip' brftsao extraordll1anamente eflcazes.Fa- o nco.

zem correr esse litro de bilis e você Banheiro de ferro es-
sente-se dispostopara tudo.Sãosua- maitado com -.:oespetivos
ves e, contudo, espe.c!almente !ndi- pertencente8.cadas para fazer a bilIs correr ltvre- V t t
mente. Peça as Pílulas CarteL Não er e rlt a r com

.aceite outro produto,Preço:Cr.$3.00 I JOÃO KARGER

distrito em ltapocusinho sendo

filho. de Andreas Jordan e de
Mana' P. Jordan,
Ela brasileira solteira lavra

dora nascida neste distrito aos

quatorze de Dezembro do ano
de mil novecentos e vinte e um
domiciliada e residente neste
distrito em Ríbeirão das Pedras
sendo filha de Augusto Hart
mann e Ines Artmann.

Jaragl1á-15-6-43.
Eúital n. 1531

":dgar Braatz e Elza Kissling
Ele. brasileiro, solteiro. ope

rario, nascido em Hamonia. em
vinte e dois de Outubro do ano
de mil novecentos e vinte, do
miciliado e residente neste dis
tríto a Estrada Nova, sendo fi
lho legitimo de PClulo Braatz e
de Hulda Braatz.
Ela, brasileira, soltei. a, lavra·

do.ra, nascida em Jaraguá, em
seIs de ·Ja!1eiro do ano de mil
novecentos e vinte e tres domi
ciliada e residente neste' distri
to em Estrada Nova, sendo fi
lha legitima de Alois Klssling e
Luiza Hoeppeler.

Jaraguá-16 -6-43
Edital n. 1533

Aleixo Bassani e Maria Hilles
hein:
Ele brasileiro solteiro lavra

dor nascido em Járaguá aos

quinze de Abril do ano de mil
novecentos e vinte domiciliado
e residente neste distrito em
Ribeirão Molha sendo filho de
Pedro Bassani e oe Olivia Ti
eilla BassanL
Ela solteira brasileira lavra-

dora nascida em Biguassu nes
te estado aos treze de março
do ano de mil novecentos e
vinte e um, domiciliada e rtsi
dente neste distrito em Ribeirão
Molha sendo filha de Domincus
Hilleshein e de Augustina Jun
kes.

Jaraguá- 19-6 1943
Snr, Edita! n. 1534'

,Atfonso João Valentin Adam e

Hedwiges Milnitz
I

fie brasileiro solteiro lavrador
nascido em Jaraguá aos cinco
de outubro do ano de mil no
vecentos e vinte e um domicili
ado e residente em esle distri
to sendo filho de Gushvo A
dam e de Hedwig K Adam'

. Ela brasileira solteira lavra
d?ra nascida em Jaraguá aos
vInte e um de Agosto do ano
de mil novecentos e desoito
domiciliada e residente em Han·
sa sendo filha de Augusto Mil.
nitz e de Augusta G. Milnitz.
J'lraguá,19-6-1943.

.

E para que cbegue ao conhe
cImento de todos mandei o pre
sente. edital que será publicado
pela Imprensa e em cartorio on.
de será nfixado durante 15 dieS,
Si aJguem souber de al

gum impedimento, acuse
os para os fins legais.

A1'tur Muller Escrivão t
Oficial do Registro Civil

sinantes e

.

� ..
,

HONORATO TOMELlN·
Diretor - proptieta�io
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. Ouvidos - Nariz - Garganta - OIhos- Dores de cabeça rebeldes
CLINICA ESPECIALISADA

.

,

DR. SADALLA '_ AMIN
..Ausente temporariamente - a'partir' de' Agösto; defi�úi��-

. :- " .; mente em Joinvílle,> .

Hã cincos anos passa
qos, no dia 11 de ID!l.i(l,
(lS integralistas a servi

{lu de Berlim assaltaram
o palacio Guanabara pa·
ra assassinar o Presiden
te Vargas, eliminar as

prlnciplliB figuras da ad

ministraçäo e apoderar'
�e do poder no, Brasil,
Por int�rmedio dOI? adep
tos dJ calamitoso Plioio
Salgadu p.'Ocurou Hitler
dominar o nosso paíi! a
ftm de dispor das BUfiS

riquezas e da SUIi posi
çäo geogratica, com f)

auxilio Uli Itl1lia e dú Ja.
/

pão. ParI! reeditnf na A.

merica o qU9 h!iviurn lo

gre.do na Espanha, Hitler,
e Mussolini planejaram
() assalto á resideDcia

presidencial certos de

que vencedores OR in

tregralistas, Plinio Salga
do lograria juntamente
com os d(lmais chetas
verdes implantar no Bra
sil o estado fascista que
abrisse a8 portas da A
marica á .invasão nazi

nipo· fascista. Em sua u

ração de l' de maIo o

Presidente Getulio Var-

. gas pediu a08 brasileiros

que meditassem sobre li

condição a que estarla
mos hoje refluzidoB C8S0

o nefando «putschlloC'int6-
gralista hauvesse v�nci·

do. E' facil, com o exem

pIo que nos oferecem os

países submetidos ao Ei
xo, mesmo quan.do tra
tam de esconder essa

depen.dencia sob a Cdpa
de ulÍls precaria e pou
co convicente indepeden
cia, lograr essa com

preensl1o. Na politica ex

terna a vitoria do .inte

gralismo teria sigrüfica-

do o repudIO de todo a

tradiçllo democr!:it i c a ,

pan americ&nista e paci·
fista do Brasil. Henegan,
do as idéias de, s')lida rie
dade contiuental teria
mos feito o jogo do Eixo
e servida á sua politica,
quer como instrumentos

propBgandiEltas, quer cc,·

mo agentes prúvocado·
res da discordia � lncom
peensllo continentais, Na
polititl1l Interna, tudo,
desde a ec momia até a

cultura, t�ria passado a

trabslh�ir para os senho·
res aritHltJs, as rnaterias
primtlR Ant-�gi1es á Ale
ma aha e n pQsio!), übs
cUI'antistlis " retrogado,
tra tan do de pro va-r que
ao Brasil, pr ii essencial
mente egricolR, só cabia
trabalhar para li Alenllt
ha industrial Enquanto
isso as cminoriaSllalemRs,
italianas e japonesas Ie
variam o integralismo ao

sacrUicio da integridade
da nação si tanto convi
esse aos amos de Berlim,
Roma e Toquio. Derro
tados na madrugada de 11
de maio OB integralistas
não abanclooaram seus

sonhes de lacai08, tanto
que os vemos hoje tra
tando de sabotar o �sfor
ço de guerra da Naçl1o.
Os integralistas, It. nl10
ser OB poucos que publi·
camente abjurartu.D o seu

credo continuam firmes
os serviços da Alemanha
pois sabem que 11 vito'
ria das democracias en

terrará para sempl."e o

seu sinistro sonho de do·
minar o Brasil e a !oguei
ra de livros. Calçados para homens'

Ricardo Tavares

Negocios de srcos e mo·

lhados. generas alimenti
eius
TIFA DOS MARTINS

VILA STEIN

Registro Civil sendo filha legitima de Oscar
Keiser e de Ida P. Keiser.

Jaraguá-15 :-6-43
. Edital n. 1529

Artur Mueller, Escrivão e O·
ficial do Registro Civil do 1.
Distrito da Comarl'a de Jara
guá, Estado de Santa Catari·
na, Brasil.
Faz saber que compareceram
no cartorio exibindo os doeu·
mentos exigidos pela lei afim
de se habilitarem para casar·se:

Edital n. 1527
Harold Meirillg e Lili Keiser.
Ele br�sileiro solteiro lavra

dor nascido em Jaraguá' aos
vinte e dois de Janeiro do ano
de mil n�)1:,e.centos e vinte e qua.
tro, domlcJ[,ado e residente nl:s
te distrito á Estrada Jaraguá
sendo filho legitimo de José
Meiring e de Berta Ehmke Mel
ring.

. Ela brasileira svlteira domcs
tica nascida neste munícipio
aos vir.te e quatro de Outubro
do ano

. de mil novecentos e
vinte 'domiciliana e residente
neste. distrito à Estrada Jaraguá

Vitor Koenig e Mina Porath.
Ele brasileiro solteiro lavra

dor nascido em Blumenau aos
vinte e dnco de Setembro do
ano de míl novecentos e qua
torze domiciliado e neste distri
to e residente em t{io Cerro
sendo filhó de Carlos Koenig e

de Maria G. Koenig.
Ela brasileira solteira lavra

d'ora nascida em Jaraguá aos
vinte e dois de Março do ano
de mil novecentos e trese sen·
do filha de Frederico POlath e
de Emilia S. Porath

Jaraguá,- -15-6-43.
Edital n. I 53 O

Alfredo Jordan e t\linda Har
tmann.

.

Ele brasiJ�iro solteiro lavra
dor natur� I deste distrito nas
cido aos cínco de Março do ano
de mil novecentos e quatorze
domiciliado e residente neste

Dr. Alvaro
Ba,talha
MEDICO

CIRURGIA, PARTOS, MO
LESTlAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS
DOENÇAS INTERNAS E
,TROPICAIS - DOENÇASDA
PELE - TRABALHA DIA
RIAMENTE NO HOSPITAL

SÃO JOSÉ
lTENDE CHAMADOS A

I QUALQUER HaRa

IRua Preso E, Pessoa, 206

Tt e Leónidas C Herbster
no desejo de querer dar
á nossa terra o surto
de progresso que ela
merece afim de empare-

.

lha-Ia com os demals
centros adiantados do
Estado.

'

Ao redor da Estação
tambem será construida
uma praça ajardinada
que contribuirá grande
mente para o melhor
aspeta da obra iniciada •.

-

Noticiando esse fato
muito folgamos em ·cum·
primentar o sr, Prefeito
Municipal pela sua fe·
liz idéia que se torna
rt'éllidade e apresentar
os nossos parabens a

população j a:raguae.nse
que com a mesma se

viram benifíciados.

IClinica de Olbos, I

Ouvidos, Nariz,
Garganta

DR. I R M IN lOT A V A R ES
Rua 15 de Nov" 1393

BLUMENAU

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem,
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregaq co. bitt UI:

. To·ue•
Re.friado.
Bronquite.
E.crofufol.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
I

É UM C-;ERADOR DE SAÚDE:.

LOTUAR

I. A.
"ll. NAÇÃO"

BLUMENAU
Caixa Postal N. 38
Oficinas proprias

--_.. "Correio do Povo"
JARAGUÁ DO SUL

Caixa Postal N. 12
Edificio próprio

Compl. sortimentG artigos
a preços baratos

bons

Rocba ,
.LouresInsO_oto

Exclusivamente para mdlestias de olhos, ouvidós,
naris e garganta.

Ulspõe
.

de aparelhos os mais modernos para' exame de
, sua especialidade. -

Rlchlin. 'Rua do Prlncipe. Fone, 334. JOINVfLLE

SONNENUOUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ernesto' Lessmann
fERRARIA

Fabricação de Ferramentas �"'iIiiIII

Agrícolas
Segas rotativas para arados

SAlUTINA BERGAMO. Poderoso

tônico • reconstituinle/ geral. Indicada com-

sucesso desde a mais leve IraqIJeza' à

mais rebelde"moléstia consunliva.

.,
-.i

Peça à sua Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 • S. Paulo

AG, PETTINATI

�rmfiIOOlütlll1[illll1rimrmOfiIlll1rmroom�m�

I Rooerto Granaherg I
� CeI. Emilio Jourdan, 62 - Telefone, 79 �
�

. �
� Lenha picada �
�(de coivara) la. qualidade, metro cubico ou § I� carrada Cr. $ 12,00. �

� Lenha para forno, etc. Entrega a domicilio. �
�- Pedidos á . �
I Roberto Gran�berg �
�l'l'l'll'l'l'lDlOOll1l'l'l'JnQ[lllFjlmrmgmlm�

Dr. Walter�Stueber
Cirurgião - Dentista

(Pela Universidade de Minas Gerais) ,

Comunica ao distinto publico de jaraguá que depois de lon

go curso de especialisação em Belo Horizonte e outros em S�o
Paulo e no Rio de Janeiro est-rbeleceu-se em C U R I TI B A dIS

pondo de sua ha�i1idade especialmente - no tratamento dos

canais focos e quistos ·SEM OPERAÇAO E. SEM ELETRI<::I
DADE (com obturação completa dos canais - cornprovaçao

radiagrafica) e - no tratamento restaurador por trabalho ma

nual a rigor, técnica americana._
REIMPLANTACAO DENTARIA

Edificio "Sul AMERICA" ,t andar - sala 402

Rua Marechal Deodoro da fonseca, 183

Jaraguá

Máquinas operatrizes

Máquinas de escrever e calcular

Motores el'étricos e conjuntos para luz

Material elétrico pa�a instalações
Arados e Descascadores de arroz

.

Bom ba s, Valvulas"de pe
Serras circulares, de f ita, para engenho, de atorar

Rebôlos de esmeril

o anjo protetor de seus filhos
é a

Lombrigueira Minancora
Vermifuga suave e de pronto efeito.

Dispensa purgante e diéta!

Serve para qualqué r Idade, contorm- o n

1, 2) 3 e 4.
.

Proteja a saúde de seus filhos e a sua

própria! Evitará muitas doenças e poupará
dinheiro em remedles .

Compre hoje mesmo uma "LOMBRIGUEI
. RA MINANCORA" para seu filhinho.

E um produto dos LABORATORlOS "MI.

NANCORA" - JoinviJe

Valvulas para vapörear, ManometrOJ e Gach::tas

Material de transmissão

FELIZ

RESULTADO
o sr. João Martins Guindo,

capitatista de São Gabriel, escre
vendo, ao depositario do PEI
TORAL DE ANGICO PELO
TENSI!, diz sua opinião:

São Gabriel - Amigo e sr,

Eduardo C. Sequeira.
Rompendo. por excepção, com

a minha antiga prevencão con

tra os pe itoraes e outras prepa
rações anunciadas pelos jorn-es,
usei o seu PElTORAL DE AN
GICO PELOTENSE em uma

forte bronchit- acompanhada de
muita tosse e especto: ação. Ve
nho informal-e dê que tal foi a,

rapidez da ação -do PEITORAL
DE ANGICO PELOTENSE que
cessaram todos os meus sofri
mentos: a tosse toíse, e com

ella a exr OI t çã • e o 'mal estar

pronunciado. Convem notar que
a minha idade de 78 janeiros
não auxiliava a açã o do reme

die, pois nessa idade {1S forças
curativas nátur ae s são muito re

sumidas. t ico sinceramente con
convicto de que o PEiTORAL
DE ANGICO PELOTENSE é
um rernedío heroico pare curar

tosse, bronchites, resfriados e

outros padecimentos analogos.
Firmado na minha experiencia
personalíssima, aconselhei' fran
carne nie o uso do seu maravi
lhoso preparado PEITORAL DE
ANGICO PELOTENSE. pois
estou certo que os out! os farão
o mesmo que eu fiz: ficarão
bens em pouquisstmo, - De
vmcê.
amigo e obrigado.

João Martins Guindo
Confirmo este atestado Dr. E.

L. ferreira de Araujo (firma re

conhecida.)
Licença N. 511 de 26 de Mar-

ço de 1906.' .

Deposito geral: Laboratório
Peitoral de Angico Pelotense
Pelotas - Rio G. do Snl:

Vende-se em toda a parte

Aparelhos de sólda á acetileno e ii eietdcid:-tde
Material de soldagem

Ferramentas ... :... Oleos e Gráxas

Ma�eira em fóros -CARLOS HOEPCKE s, A.
,

c o M E R C I O.' E I H-O U S T R I A
Compramos de diversas qualidades

Trator com a
.

soe. IGUASSU' LTOA·'
RIB. MOLHA JARAGUÀ --------:.::::::::::_=.:_�w=_�_-_�_�_::�--_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_=:_=:_=:_=:_� ---

Matriz: FLORIANOPOLIS - Filiaes: BLUMENAU. JOINVILLE, CRU

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

BANCO INDUSTRIA E CDMERCm
DE SANTA CATARINA S. A.

.")

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

, llgencii?-: JARllGUA'
Rua Cei. Emilio JOlirdan,115 - Caixa, 10 - End. Telegr. INCO

MATRIZ: ITAJAl

50

Filiais em: Blumenau, Brusque, Florianopolis, join-.:i1e, Lages
e. Rio do Sul; Agencias em: [araguá, Caçador, Çreclum�, La

guna, Cr uzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do Peixe,. Sao fran�lsco _

e

Tubarão; Porto União' Sub-Agencias em : }nd.alal Hamonía, .�ae
Joaquim e Tijucas; Escritorios em: Concórdia, Gaspar, Taió o

Urussanga, Em instalação' Canoinhas. 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 par a

as principais praças do paiz, medi .nte taxas modica s.

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

psra quaisquer importancias .

2 %

Com avise previo (retiradas diárias ate 1.0((1,0(1) 30/
Desosttos 'Populares Limitados (até 10 rnilcru

zeiros) deoositos iniciais a partir -de 20 00
sub sequentes a partir de 5,00

Prazo fixo de ö meses

Prazo fixo de 1 ano

É UMA DOENÇA GiRAVISS'MA
MUITO "ERIGiOSA "ARA A FA

MíLIA E "ARA. A RAÇA. COMO

UM SOM AUXILIAR NO TRATA,

MENTO DÉSSE GiRANOÉ F1..AGELO
US E O

4 %

5 %

6 % nl[�1;1111:[I!ffil ;!r�
A SíFILIS se: APR�SEN'TA SQS
,NÚMERA. FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO

ESCRÓFULA.
ESPINHAS

FiSTULA.

ÚLCERA.

ECZEMAS

FEltIDA.

DARTROS

MANCHA.

i'
I

03 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
HORARIO: - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás15

Sabados : Dr S 9 ás 11,OO

- Adolf Hermano -Schultze
JFABRI'CA DE MO'VEIS

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECI_ HÁ ai ANOS

VENDE,SI! SM TÖDA P'ARTE.

Especialidades em bancos escolares.

Rua Rio' Branco, 964 Jaraguá Telefone numero 6Mal. Deodoro, 84

DR. ,LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

,

Bicicletas
Pneus. éamaras. Peças.,Aces. RADiOS
sMorios : °IFlcIIN� MEcANlcA1· IIPf)ifCo II

�
.

!!�s e�!�:���i��� "Cruzeiro"

Fazendas
Escritorio : Av. Getulio Vargas, 160 - Telefone, 34

Residencia: Mal. Deodoro da Fonseca, 81,4 Casemiras .. Brios .. Capas de
Gabardine para bomens, se«:
nboras e escolares. .. Ternos

caseaúra ebrim " Blusas de

gabardine, couro e seda, etc.

Precos nunca vistos
-' ,

Alugam-se
.

diversos pll'cdios no quadro urbano
da cidade.

.

Informações com ,a firma
, .

ED enbo Rau Limitadé
.

,,;i"
.' '?"� ':< "._ .,:.- :"iiI�..-.".-.,••..,.,-----.-------,-

...-------------.-------!-----�---
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Edital de' Citaçlo .

o Doutor Ary Pereira Oltveirß', Jujz de Direi

to da Comarca de Je raguã, Estudo de Santa Ca
tarina. Brasíl, na forma da let, etc..

Faz. saber aos que o presente edital de cl !
tação, com o prazo d", trinta (30) dlas virem, ou I

dele conhecimento tiverem' ou Interesser possa, Ide OB senhores Alvaro Plnhetro, inspetor de quar- que estando se procedendo ao tnventarlo dos

telrão, Willy Strellow, Alvíno Strellow, [cão Coe- bens deixados por falecimento de Amalte Be ;

lho VIeira, José Menegoit�, lavradores, Joäo Gual- wlahn Vogel, e tendo sido feita a declaração de I
berto Rocha, c :H'pill:elr :, PttUIO Neítsel, Ouilhermll herdeiros, da línadu, nus quais consta Frederic o

MinegotU, Pasqual Patrlcío, ferreiros, Waldem!!.i· VOGEL, casado, c imo residente em São Paulo, e'

Rau, comerciante, e, todos brasileiros, i:\ resídeu-: uão tendo o mesmo comparecido nem tstto repre-
tes em 'I'res Rios do Sut sentar-se, cita e chama o ß comparecer ou fazer

Art. 12 - A diretoria que regerá. es destí- se representar, pars talar aos termos de dito in·

nos sociais até fim deste ano, pois é anual o seu ventaria, sob pena de revelia. E para que ehe

mandato, será composta. dos senhores !\lvaro Pl- gue ß notíeía ao conheclmento de todos, mandou

nheíro, como proaídente, WWy Strellow, como vl- passar G presente edital, 'que será afixado ás

ce presidente, joão Gualberto Rocha, como se- portas do Forum, no lugar de costume e publica-
cretarío, e João Coelho Vieira, como tesoureiro. do pelo jornal «Correio do Povo> desta cidade e

jaraguä, 18 de maio de 1943. 'Clario Otlclal do Esti:!do., de Floriau0polis. Da

AlvarcPlnhetro, presidente do e passado nesta cidade de Jaraguá, aos cinco

Willy Strelow, vice-presidente días do mez de .Iunho do ano de mil nuvecentos

João Gualberto Rocha,. secretario e quarenta e trez. Eu, Ney Franco, escr vão o

João Coelho Vieira, tesoureiro subscrevi. (assluado) Ary Pereira Olive ira, Juiz

Guilherme Menegotti de Direito Cornarca.> Está conforme o original,
Paschoal Patrlelo da Silva do que dou fé
José Meuegottí Jaraguä, 5 de junho de 1943,
Waldemar Rau O escrivão: Nfy Franco,

Alvino Strelow
Paulo Neítzel,

Reconheço verdadeiras as firmas supra de Cure seus males e poupe seu bom dinheiro

Alvaro Plnhetro, Willy Strelow, João GuaJberto - comprando na

Rocha, João Coelho Vteíra, Guilherme Menegott i
Paschoal Patricio da Silva, José Menegotti, Wal
demar Rau, Alvino Strelow e de Paulo Neítzel,
do que dou fé.

Em testo. (S. P.) da verdade.

jaraguä, 17 de Junho de 1943.
Mario Tavares da Cunha Melo.

Tabelião.

Estatutos �a SociB�a�B DiversõBs «Tros llios do .Sul»

Sabado 26 da Junho de 1943

'31

Denominaçio, finl e stde da sociedade

Art. 1 - Com a denomínação de «Sociedade
"'<» «Dlver8ões 'I'ces Rios do Suh, i nesta deta funda,

da uma sssoctsção que terá por. fim proporcionar
8 seus associados' recreações licitas e tem por

séde o lugar Tres Rios do Sul, no primeiro dís

.trito no município de Jllfllguà.

Da duração e Iundo soctal

Art. 2 - Sua duração será por rompo índe

terminado, o fundo social constitui.r-.se à das doa

ções que receber, menaalidades e jores que arre-

cadar.

Dê-lhos des
de pequenos,
p a r a que os

seus dentes
cresçam lindos
e sãos, e cuando
-grandes lho
agradecerão, Fo.__.!
Limpa, re-
fresca a dá
esplendor.

Da admínístreção

Art. 3 - A sociedade sezä admíntsttada por

uma diretoria composta da 'quatro membros, sen

do um presidente, um více-presldente, um secre·
.

tarlo e um teaoueetro. 8 qual será eleita anual

mente por assembleia geral extraurdtuaría no.ul
timo domingo do aDO em que expirar o manceto

anteríor.

Paragr, 1 - A eleição será por maioria de

votos sendo os seus membros substituidos em seus

impedimentos ou ausencis ne ordem de colocação.
Paragr. 2 _: A reeleição será permítída.
Paragr. 3 - Ao presidente �abe�á admínís

trar a sociedade e representa Ia [udíclal e extra

jUfHcialmante.
Paragr. 4 - O secretario terá a seu cargo

a "escrituração geral da sociedade, m'3IlOS a dos

livros Cliix/\ e mensalidades, que ílcarão a. cargo

do tesoureiro ao qual tambem cabe a guarda dos

valores d'li sdeiedade, fazer,' cobranças e paga,

mentos estes quando autorissdos pelo presidente,

\ Direitos e deveres dos 80eios Edifal
Art. 4 - POQerá ser socio todo o cidudão O DOlltor Ary Pe_reira de Oliveira. Juiz de

brasileiro maior de 18 anos, que tenha sido pro Direito da Comarca de Jilraguá, Estado de Santa

posto por' outro e tenha pago a joia respeUva. Catarina, Brasil n8 forma da lei, etc, . . •

Pllrllgr, 1 - Os sO,cios terão direito de fre FAZ SABER a todos os que o presente edital

quentar a séde social, recreações da socieda.de, virem ou dele tiverem conhecimento ou interes

votar e serem votados para cargos da diretorIa, sar p�ssa, que por parte das �NDUSTRIAS REUNI

uma vez estejam quites com os cotres sociais, DAS JARAGUÁ SIA., por intermedio de seu pro

Paragr, 2 - Os soclos ficam obrigados sob curador, n doutor Paulo Medeiros, me foi dirigida

pena de perda dos respetivús direit<.s, a cumpri a petiçll.o· do teor abaixo transcrito: - Petiçl10

rem estes estatutos, as determinações das 8ssem- inicial: - Exmo Sr. dr. Juiz de, Direito: Industrias
bleias e da diretoria. comportando.se corretamen·

e Reunidas Jaraguá SIA., com �ede e foro nesta

te- no recinto social.
'l'

COIDarca je Jaraguá, por seu procurador baBtan·

Paragr, '3 - Anualmente, na assembleia ge te, o advogado que fi presente subscreve, vem,

ral que elegerá a nova diretoria será fixada s joia com o devido respeito, expor, alegar e requerer

e mensalidade do ano seguinte. a V.Excia., o seguinte: - por instrumento pu1)U.
co passado no Tsbeli0natQ desta comarca de Ja

faguá, co Livro 0.0 15, 11815) em 11 de - 12 - 1941
constituiu a �uplicante seu procul'ador bastante

Art 5 - E' obrigatoria a. orgaoisaQll.o de fes
o sr AFONSO MAY, brasileiro, casRdo, residente

tejos cívicos OllS datas nacionais, colaborando-se nesta cidade "para o fim especial de Hp conjun
com as 8utoridades para esse fim... to com um d'cs procuradores da Sociedade Anont·

Art. 6 - Anualmente. 80 termW6r seu �a.n- ma Io·dustriss Reuuidss Jaraguá, substituir no seu

dato, a diretcria prestarà contas de sua arlmlDlS· impedimento 0- diretor gerente da referida 5 A.

tração. .' . . 'I ('om poderes para movimentar contas correntes,
Art. 7 - Os SOOlOS não .respondem SubSidIa devedoras ou �redoras, da Sociedade por melo

riam�nte pelos deveres s'Oetais. -

de cheques ou recibos, sacar, emitir, endosssr ('

Art. 8 - Est6s estatutos. somp.nte poderão avalisar letras de cambit" notas promissorias,
ser modificados por assembleia geral para esse cheques duplicatas de vendas mercantis, ou ou·

fim convocada e com a .presença de metade .dos tros qua'jsquer titulos a ordem, descontsr e cauci·

soclos e votação de dOlS terço� dos que Estive'
onar quaisquer titulos da Sociedade, passar reci�

rem presentes. _. bo� e dar quitação."
Art. 9 � Somente nas condiçoes do artIgo. Nll.o convindo, porém á Suplica que o referi-

anterior (J menos de dez socios poderà a socie- do procurador contiflUe no exercicio de tal man

dade ser fxtlntB, <l�!,end() seu. patrimonio rever
dato, PO'l isso que não mais trabalha no seu es

ter a um fim de utthdade publIca. . tabeleeimento industrial e comercial, quer perap-
Art. 10 - Todos os casos ()missos nestes

eS-j te V Exc:a de conformidade com ri artigo 1.316

tatutos serll.o re8�lvid08 pela dIr.etorla, ad-rer�ren do c'odigOJ 6'ivil, \3ombinado com o arUgo 1.d18 do

dum da assembleIa geral. . mesmo Codigo, revogar, lhe expressamente todos

Ar,t. 11 - SAo socios fund'ldore� da sOCleda-
os poderes outorgados no referido .instrumento de

procuração. Assim, requer, respeltosamente, se

digne V. Excia., mandar intimar da pre�ente o

Suplicado Afom,o Ml:ly, pera todos os efeitos Ie·

Po"'ada Minancora gats e publiCAr 11 mesma pela:im(>rensa para todos,
a.. pllra conhecimento f> eienc!a de terceiros e a q�em

interessar possa, () que feito. pede requ�r selam

entregues ao suplicante os respeUvos autos, ind'e

pendentemente de' traslado. para de les fazer ú u

IW que lhe convier. N. T. P. D. Tem a presente,
tão somente Dara os eleitos nscai!', digo, para os

efeitos do pagamento da taxa judiciáris o v fi

lor de cr.$ 200,00, O advogado que a presente
NUNCA EXISTIU subscreve poderá nestacomarcB. rec�ber. intim.8çõe�

IGUAL üotificações e citações no seu escritorlo, SIto a

rua Marechal Deodol'o 210, Jaraguá, 8 de junho
de 1945. (Assinado) Paulo Medeiros. 8643. Cola

das::! estampilhas estadoB.es, sendo uma de cr.$ 2

e 1 de cr, $1 da taxa de enú1e, devidamente inu'

(tilisadas com datas e assinatura. A petiçäo acima

Ilevou do doutor Juiz o seguinte DESl?ACHO: A

Como requer. Em 10-6·43. (As�) A, .Oliveira, E pa·

Ira que chegue a noticia ao �onheclment() d� to

dos se passou o presente edital que será ahxado

no iogar de costume �s portas do Forum, �ublica
do pelO jornal cCorr91O do Puvo" desta CIdade e

e �Dtário Oficial do Estado" de Florlailopolis. Da'

do e passadO nesta cidade de Jaraguá� ROS 16 �i�s
do m{'z dI' jllnho de 1943 Eu Ney.Franco. eSCrlV&?
,o subscréV'. (8f.�in8do) Ary PereIra - Juiz de DI·

reito". Está �ont\·rme o originAl, do que fé.

Jaraguá, 16 de junho de 1943

O €scrivll.o, N I:'y Franco

Disposições gerais

E' a pomada ideal

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

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

Dna. Carolina Palhares, de Joinvillp, curou CJm

UMA 56 LATINHA, uma FERIDA DE 9 ANOS!

Têm havido centenas de curas semelhantes ! ! !

Adotada em muitos hospitaes, casai. de s8uje e

clinicas particulares.
AVISO IMPORTANTE: - A verdadeira «Pomada

Minancor8" nunéa existiu a não ser em suas

latinhas originais com o emblema simb6lico acima.

Re�usem imitações! Exijam a verdadeira MINAN·

CORA em sua latinha original.
REPAREM BEM AO COMPRAR!

Estabelecimento comercial E. BrubnsE' um produto dos Laboratorios «MINANCORA:t

� d.e.j.O.I.N.V.IL_L.E -1 fazenda. armarinhos. brinquedos, especialidades em perfumarias.
• Roupas feitas - Artigos para presentes. Camisas, sfd "S, fazen·

� -,-- -'-_�_-:---
• das, em geral- Preços razoaveis. - RuaCel. Emilio. Jourdan, 83.

i'
r-;���;;==:;==�==�==���

Dr. W'aldemiro 'Mazurechen

Medico
CONTRA o IMPALUDISMO

IQ'IIJ'ÁW�'ij·)2I';t.}'-J
Combalem todas '-as febres p.alustres, como a

malaria, maleita. sezão, tremedeiras e
I intermitentes.

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

Faranacia Nova
de ROBERTO M, HORST

a que dispõe de maior sortimento na praça e oferece
.

seus artigos á preços vantajosos,
Rua Marechal Deodoro, 30 Jaraguá

INDUSTRIA DE CP.LCADOS
GOSCH IRMÃOS S. A.

I._J l:\_R_b.._G_U_f).._'_-_J._'J)..;_.N_T_f).._C_L:\._T._�_R_1�_�_L:\_..

•

o maior Concurso do Rádio Brasileiro

Um premio de 10.000 CRUZEIROS, para quem
acertar o mês e o ano do fim das bostilidades

Sintonizem seus flparelhos para a RADIO NACIONAL do Rio de Janeiro,
TODAS AS SEGUNDASFf.IRAS, ás 19,10horas emponto e ouçam oja-"
moso Programa dos 'Trigêmeos Voc5listilS·, afim de se habilitarem 'ao'
PREMIS:> UN!CO de 10000 Cruzeiros, O MAIOR PREMIO ATEt HOJE

.
DISTRIBUIDO PELO RADIO NO BRASIL. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�.;&«««<<<<<-1I Joao Prosdoam.o "Filhos -r
.

:)oinviUe IR U A 9 O E M A R ç O', 1 2 ß - : - C A I X A POS T A L. 8 2

I A' C' U, M' 'U, L A D O R E S 'Ipara automoveis, caminhões, radios, motocicletas e novidade para:

I
GASOGENIO de alta amperagem e qualidade pelos melhores

preços·1Peçam demonstrações á firma: I

João Prosdociano l!I Filhos -,';" Jóinville
�K�)��»�D������»���

Ginásio, Parthenon 18 de julho "OI domingo .... 18 de julho
(sob inspeção federal permanente)
Diretor: Dr. Luiz Aníbal Calderari

'Rua Com. Araujo n 176 - CURITIBA - Paraná
• Estão em pleno funcionamento as aulas de

admissão á Ia. série do Curso Fundamental
'.I'aculdaeJe 'de Comercia do Paraná

(ESCOLA REMINOTONj
fiscalisada pelo, Governo federal

CURSOS: Propedeutico, Perito Contador e Au'
xiliar de comércio. Internato e Externato.

Aulas de datilografia

Grande festival
,

.

no patio das Irmãs da ..Divina Providencia.

Corneçarã depois da ultima Miss� � consta.ä de
muitos divertimentos publicas e jogos infantis.

ChUrrasco, jantar, Café, Doces.

Pelo comparecimento de todos muito agradece

A Comissão

MISSA

Sábado 26 de Junho de ,1943
'

i
!
I
I
!

i
I

, .

i
_'_

EM DESCANÇO - Depois de uma vigorosa ofensiva na frente do Pa
cifico estes heroicos soldados do Tio Sam descsnçam f organizam uma festa pa
ra se divertirem. (fôto da Inter-Americana).

UNIÃO MUNICIPAL DOS CONSORCIOS
COOPERATIVOS AGRARlOS DE JARAGUÁ

2 -convocação - 4 de Julho
Leopoldo A. Gerent.ua qualldade de presiden

te da União Municipal dos Consorcios Cooperati
vos Agrartos de j sragué, convida os seus membros
da diretoria para comparecere m a reunião a re-

. allz s r G3 no di'! 4: dI) juth 'I, 'H 9 ho r a s nu�á das
salas do pre.Ilo do sr. Cürlos Hass, na rua Mare
chal Deodoro da Fonseca, parti deliberar sobre o

patrímouro da dita união.
O Presidente

Leopoldo .fi. Geren!

De.lumbrante Ibaile do Gremio """F-RA-C-O-S-E-A-N-!MICQ--.-,-
Olimpico VINHO�=�ADO '

··SILVE.ftA"

Imprepà ..... _:

.

.

Na noite de hoi-, os am

plos salões Buhr, abrir se

ão pa: a dar lugar á um 1

Oswaldo Buch e familia e Paulino Bonin e fa- acontecimento de t1evada
milia convidam as pessoas de suas relações para as- expreseão soei-I, coma soe

sistirem a missa do 60. mez do falecimento de seu Sf"r ag endlös ncia.Ia d.n
inesquecivel Pai, Sogro e Avo

'

san+e do G t mio Olímpico
ßcasil.
No seio di! SI ciedade lo

cal, ii! eh gante reunião, es
tá despert .ndo o m is vivo
Interesse e, na ancia incon
tida os aficionados dão es

pansão á sua alegria e ao
f ntustasmo contagrante pro
gnosticando rma estrêa
auspiciö-a do gremio alvi
anil",

Do Departsmento de Pú
blicidade da Associação

Mes de Maio de 1943
'

Atlética Brasil,' receb mos

Dí« 27 o seguinte comunicado:-
5714-Ernilio Benthlen - Requer -hablte-ses Dos átos da reunião re

para sua casa sit'1 á rua Mal. Deodoro da Fonse- alisada na noite de 21 do

ca, l(;)93-A' vísta :la tmtormação. como requer. corrente, a diretora tem

5.719 - Alberto Liesenberg-transfereocla para por bem, divulgar o que
vleíxo Bassaní. imposto terreno com 185000 m. 2, segue:- .

sito estrada Ríbelrão Mclha= ídem 1.0 Convocar os mern

5.721-Augusto Hackbarth -transferencia seu b;os da diretoria, para a

npme imposto terHlDO com 51.250 m.2. sito estra- reunião ordinaria do dia
da Nova e adqu:rido de Kamchem _ idem 28 do correnlt:

5.722-Augusto Hackbarth-transferencia seu 2.0-Aprovar as resalu
nGme imposto terreno cQ.m 25.000 m. 2. sito (.�tra ções da Comissão direto'
da Nova e adquirido de Joäo Venancio Gonçalves ra do Gremio Olimpico,
-idem avisando os sêus asgocia

Mes dE! Junho Dia 1. dos' e interessados que

569Q-Leopoldo janssen-Iecença substituir 2 as mesas para CI baile do

I
portas de frente por vitrines e colocar toldo mo "Sonho de Cabocla", po

vel, sua casa s' Fi8 ti rua CeI. E. C. Jourdan-Go derãa ser reservadas jun
'mo requer, tievendo_ o toldo Da sua )Jarte exteri to ao, sr, Gui I h e r m e

I or n:äo exeder da calçada (Meio-Fio) e na altura Schwanke, até as 19 hc
minIma de 2,1/2 m. As vitrinas na altu:a das por. ras do dia ,26, Que os

I tas. convites para a referida
5 706-Bertoldo Gnewuch-llcença construção aeunião, destinados aos

� ces,a madeira em seu terreno sito estrada Rib. Au- visitantes, poderãO' ser re

I
rora, zona r ural-A" vista da informaçäo, como tirados até as 19 horós do

requer. mesmo dia.
.
5.71Q-Albertina Gonçalves-vistoria e «Hf.bi- ,3,0-Aprovar o projeto

I �e se· sua casa n. 192 sita à �U8 Felipe Schmidt- do novo mobiliário da

Idem biblioteca,

I' 5.716-Alvino zinke-licença construir casa
madeira em seu terreno sito estrad8 Rib, Gr. do
Norte, zona rUfaI-idem

5,723-Hellmuth Ramthum- transferencia pa-
ra Geraldo Vicente imposto terreno com 117,000
m. 2. sito estrada Poço G'Ants-idfID

5.724·-Hellmuih.Ramthum-transferencia para
Angelfno Kassati, imposto terreno com 100.000 m.
2. sito estrada Poço d'AQta idem

5.725-fr�derico Ramtbum-traDsferencia pa.
ra Angelina Klissati Mene], imposto t�rreDO com
63.000 m. 2 sito estrada Poço ti'Anta idem

5726-Bernardo Meyer & Cia.-traosfereneia
seu nome Imposto bicicleta adquirida de Silvino
Piazera-idem

5.727-Bertoldo Hort-transferelfcÍa para Er-
nesto Les&DJann, imposto terreno com 814 m. 2.
ito estrada Nova-Retorcida-idem

5.728-Rumano Moretti- baixa para 2' semes
tre imposto s/Cereais cl outros generos (Ind. e

Proflssões)-idem (

5729-Ws11y Roedl-baixa pffra 2' semestre
imposto Industrias e Profissões e/fazenda a vare

jo e Botflqutm sito estrada Pedra d'_"..molar-idem
5 730-Horacio Prestini-transferencili para

João Planinscheck imposto eu!! bicicleta idem
O Secretario .Municipal

Comemorou na data de
22 do corrente, a passagem
do seu 25 o aniversario de

__________

' feliz consorcio, Q estimado
casal snr. José Ersching e

D.a Catarina Ersching.
Na noite de segunda-fei Por motivo desta grata

ra ultima por volta das 19 efemeride. o distinio casal
horas, um caminhão, per- foi alvo das mais expres
te.nc:nte a EmJ?resa Auto

I sivas homenagens, ás quais
Vlaçao Catannense S/A;, embora tardiamente, nos

dirigido pelo motorista associamos.
/''''' Jorge Vierheller, apanhou,
O V na esquina da Rua Presi-
= dente Epitacio com a Rua

, ;� ,

CeI. Emilio Carlos Jourdan
! ���:�,:::::\:: uln,a bicicl�ta dirigida por

::,so Manuel LUIz França, vlligo
"Pavão", conhecido cambis·
ta.

I�i� , l"el!smente, apez.ar da vi·

� !'
olencla do choque, as con·

�i!;il",íl sequencias deste abalroa-
'ij j menta não foram graves . �

l':'i;-;", ,tendo Lu�z Fra!1ça, apos .0 I ,�\',S\ nldrn�
REFRESCANTE _ DIGESTIVO comparecll:n�n.to das auton I � 6,OS OS

ANTI-ÁCIDO. SA8.0ROSC dade�. �ohcl�ls ao �ocal, ,,-.0
,se dirigIdo a sua resIden 'V'

• cia, com pequena contusão

��'
no dedo indicador; e algu·

MANtIO' mas eSCoriações no corpo

Luiz Buch
dia 27 deste as 6 112 horas na 'Igreja matriz desta ci
dade. Penhorados agradecem por este ato de religião.

[araguä, 24-6-43.

, Credito l\lutuo Predial
fUNDADO NO ANO DE 1914

Maior e rnais acreditado' Clube de Sorteios do Estado
FLORIANOPOLIS S

-

Rua Visconde de Ouro Preto, l� ecçaoRESULTADO DO 445. S()RTEIO, REAliZA- '

DO DIA 18 DE JUNHO DE 1943 PREFEITURA MUNICIPAL

CADERNETA N. 226Í

Oficial
DE JARAOUÁ

Prémios em mercadorias no valor de Cr$ 6,250.00
Foi contemplada em mercadorias, moveis e tecidos no valor

de seis mil duzentos e cíncoenta Cruzeiros (Cr$ 6.250.00) a cader
net.a n. 2261 pertencente a prestamista, Eloi e Edith Rebelo
residente em Mafra (Estado de Santa Catarina.)

.

BONIfICAÇÕES EMMERCAOORIAS.:'IIO VAÚ)R DE Cr$ 30.00
15686-Zeli Ferreira Melo, Fpolis.
7919-Valter Silva, Herval

. 17095-Renato felix Altans, Ouarauna
0740-Ernestina e Cantalicía Nunes, Itajai
1069-Ana G. Oliveira, ltac(Jrobi
3273-Paulo Sá, Rio Negro
7693-Pascoalina Cecenclo, Lages
16503-Manoel Tiburcio SerVil, Tijucas
6142-João dos Santos Sobrinhos, Hamonia
19097-Decio Luiz de Lima, Praia Comprida

NO VALOR DE Cr$ 20,00
14836-Bueno Cosman Itahi
19430-Amali� N. Gerber Rio Negro
16594-Antomo Carlos Soares São João Batista
7729-José Manoel da Silva Biguassú
1005· Bernardo SchuItz Ponta Grossa
48421-Alcinio Teodoro da Silva fpolis
,
9208-M,lria Kowalcke Blumenau
9756-João Teixeira de Medeiros Tubarão

'IS786-fernando Jo�é da Silva Fpolis
16537-Arno e Leli Olsen Joínvil1e

NÔ VALOR DE CI$ 10.00

,

, Requerimentos Despachados

367o-Vilmar e Zilá São Mateus
5073-João Goulart Pantanal
U84-0tavio Jose Soares R. Varzea '

13492-Vilson e Ivonete Santos João Pessoa
13893-Angelina Cordeiro Aririú
6604-Valdemiro Ramos JoinvJ1e
2436-Jose Claudio Viega Rio Negrinho
2178-Valdemiro Jose Areas Fpolis
13566-Estanislaa Stanske Ponta Grossa
6926-Vanda livramento, fpolis.

ISENÇÕES,DE PAGAMENTO POR CINCO SORTEIOSS
4662-Arquimedes Milton Silva 51:0 José
Ilo35-Afonso Paes de Farial Passo elo Gado
o606-Margari::la L. 8< Cia Rotorcida
14341-Noemi Elza Rita de Jesus Tres Riachos
9298-Elza Maria ferreira Fpolis
4605-Alzira Pereira Joinvile
16437-ltimír Viape Ford Tubarão
o8S3-E. T. Fpolis
9046-J. L. Vieira fpolis
9S24-Renalda Bureggete Joinvile
florianopolis, IS de Junho de 1943

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

Proprietarios: J. MOREIRA 8< elA.

A 21 do corrente viu
transcorrer seu natalicio a

exrna sr a, d.a J ustina Pe
reira, esposa do sr. sargen
to Cerlos Dorniniense Pe
reira, residente em Curiti·
ba .

- Na mesma data ani-
CINEMA

,'versariou-se
'o sr. Julio

, Maffzzolli.
O Cine Buhr, r presen - A 23 festejou seu

tará amanhã, em duas ses- nstalicio a exma sra Olga
sões ás 15,30 é 20,15, o I M. Fischer. esposa do sr.

grande filme da United Rodolfo G. Fischer.
"Que sabe voce do amor" - Dia 24 nataliciou-se
com Merle Oberon e Mel- o sr. João O. Muellor.
vyn Douglas, em que Ernst - Na data de ontem
Lubitsch mantem sua tra- transcorreu mais um nata
dicão de famoso realisadar lieio do menino fausto Jo
de comedias de alta classe, se, filho d.. sr , Leopoldo
Os . rti-tas principais, Reiner.

tanto M i le corro Mtlvyn - A data de hoje as si
conhecemo los de ha mui nala o transcurso de mais
to como os graudes come U� ano de existencia da
diantes do cinema arneri exma sra. Adelia D. Mual·
cano, na atualidade, e os ler, virtuosa esposa do sr.

dois pisam com esta deli- AI tur Muelfer, oficial do
ciosa alta com: dia as suas registro civil, da Comarca.
interpretH;ões anter.iores .. I' :- TClmbem na data de
Para quarta f' qumla fel- hOJé ve transcorrer sua

ra o Cine Buhr anuncb, I data natalicia o sr. fredà
mais um filme de Merle I rico Moeller, industrial
Ober on, desta VtZ ao lado - Ainda na data de ho·
do rlimp�tico D::"l1nis Mor je festejl seu natillicio a

gan, o brilhante cancionei srta, jurema Ramos, filha
ro ameI icano. do sr. Herrnilio Ramos.
"Volta para mim" nos a-

presenta Merle Obafon BODAS DE PRATA
n'um p:pel diftrtnte, exo

tica, adore val e mai, ro

manHca; e. Dennis MOI gan
volta á cantar.

To....
R•• friado.
IJronquit••
E.crofufo••
Convalescen,••

VINHO CREOSOTADO
"t UM .aRADOR DI! SAODII.

PELA A. A. BRASIL

DESAST�E

Vende-'se OU Aluga-se
Casa para negocio e moradia á Rua Marechal Deo

doro da Fonseca n. 1144.
Tratar com

COM. E lND GERMANO STEIN S/A. - Joinvile
ou CARLOS MtY - Jaraguã ..

"EXIJAM O SABÃO
,�\';�O VIRet;,) �DA.� Ar
O� WETZEt INDUSfRIAL
JOINVllLE Esp,ecialid ade, , ,

i

Estabelecimento comercial EeBruhns I

Fazenda, armarinhos., brinquedos, especialidades em perfUmarias.!
Roupas feitas - Artigos para presentes. C,mi ias, St d 'S, fazen
das, em geral - Preços razoaveis. - RuaCel. Emílio. Jourdan, 83. I

I

da ,elA. WETZEL INDUSTRIAL -JOINVllE _(Marca registrada)
POIS CONSERVA E o.ESIN'FÊCTA A SuÁ ,ROUPA.-

CORREIO
'Social

..,....-,

ANIVERSARIOS

pa�a qualquer corr�da,
dentro ou fóra da

cidade. utilise-se do carro

de mola de propriedade
de João Zacko Tel. 35

.

'

S�'OÁ� �fRC(Af
� .. ..

j E5PECI.AlIOADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


