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Presentemente fala-se muito em Demo-'
cracia, como si nesta terra de liberdade que'
é o Brasil, a cousa fosse novidade.

Palavras como Direito, Justiça, Liberda
de, em resumo Democracia, só são novida
des, para aqueles que retornaram ao seio
da livre comunidade brasileira.

Dêstes cristãos novos, é que constante
mente, estamos a ouvir as mais veementes
profissões de fé democraticas, que culminam

} em espetaculares exibições públicas, nas

quais esses convertidos· "á outrance" pro
nunciam discursos bombasticos, de exalta
ção ao mais humano e por isso mesmo mais
belo dos regimes.

Convenhamos que essas manifestações
tão calorosas, não condizem com o recente
passado de alguns calouros do regime.

Foi talvez esse o motivo pelo qual nos

ocorreu o desejo, generoso desejo, de dar
lhes dois conselhos, que a nosso ver, serão
de grande valia para o futuro.

E obvio que não queremos' como isso
condenar a conversão, pois que a conside
ramos não só a melhor, como a unica solu
ção compativel com os interesses da patría
nésta eventualidade.

Foi, não resta dúvida, patriótica a ati
tude tomada por esses calouros do regime,
outróra ovelhas desgarradas da democracia.

Com o que não concordamos, e conos

co muita gente, é com a' atitude de alguns
cristãos novos- que á despeito de lhes faltar
autoridade se arrogam o direito de dar li
ções de patriotismo, de democracia, aos que,
livres já nasceram, e adeptos do regime,
são visceralmente.

Estes conhecem, e propagam de longa
data a sua excelencia e proclamaram em

tempos bicudos os beneficios dele decorren
tes, quando fielmente praticado por povos
e governos.

'

Já que entraram pelas portas de servi
ço, esses néo democratas, poderiam usar

de um pouco mais de recato, para que to-,
dos cheguem ase certificar de que a adesão
foi realizada, menos por interesse imediato,
do que, e é no que seguramente cremos,
por uma questão de reconhecimento de ver
dades, de que os principios democraticos
são os que realmente consultam as neces-'

sidades do paiz.
Para falar, para doutrinar, somente os

que possuindo um passado de lutas em pról
dos princípios pelos quais nos batemos, pos

, sam oferece-lo no presente, como garantia
do futuro.

No Brasil, encontramos com autoridade
bastante para discorrer sobre o assunto, \.

muita gente que o está servindo democrati
camente, não são necessárias e nem ficam
bem certas atitudes espalhafatosas.

Entre as grandes figuras do passado que
batalharam destemerosamente,. por esses

principios, Rui Barbosa se destaca como

autêntico democrata.
.

A sua vida foi uma linha réta de coe

rencia. Rui podia falar.
Não só ensinou como praticou de fórma

incomparável, a democracia.
.

São dele essas palavras que valem ouro,
porque refletem nitidamente a expressão da
verdade: "ensinei com o. exemplo e a dou
trlna rmas, ainda mais com o exemplo do
que com a doutrina a pratica da democra
cia, o respeito á legalidade, o horror á opres
são, o culto do Direito e da Justiça e o amor

á liberdade".
Os conselhos que nos propuzemos a

dar, são: leiam e meditem sobre a vida de,
Rui Barbosa; Onde ? João Mangabeira, esse

notavel proíessor de Democracia acaba de

publicar monumental trabalho sobre a vida
de Rui, o estadista da Republica, a maior

glória do Brasil, em todos os tempos; e, não
lhes iria mal um pouco mais de retraimento.
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I

o lJDlIUE�EITO DO DIA
30 - O ar que se não renove enfraquece a

.

re

sistência do orgagismo ás doenças infecciosas. Nos
aposentos cujas portas e janelas permanecem fecha
das, o ar é parado, quente e úmido. Na prevenção
da gripe, .curnpre dormir em aposentos arejados, cuja
ventilação se faça com certeza. SNES.

Consíderocões sobre o Estado
,

aluaI da Industrío deLofícinios
nesta zona

Por CARLOS FARIA MORITZ
Medico veterinario

Navios
de Concreto
Nova York - (Inter

Americana) - Diversos
navios de concreto já se

acham' servindo nas linhas
da America Latina, deven
do, proximamente, entrar
em ssrviço nurnerosos

antros, pois o Instituto dos
Armadores Maritimos con

cordou com a construção
deste tipo de embarcações,
nas mesmas condições dos
de ferro e aço. Espera-se
que os navios de concre

to ora lançados ao mar

dêm melhores resultados
que os fabricados na pri
meira guerra mundial; os

quais se revelaram ina

daptados ao trafego mari
timo. Caso tal se verifi
que é muito provavel que,
depois da guerra, os na

vios de concreto sejam
chamados a desempenhar
inportante papel no comer

cio internacional, sobretu
porque a sua construção
é relerivemenre mais facil
pare aqueles paizes que
não dispõem de uma in
dustria de construção na

val desenvolvida.

NOTAS
LOCAIS
de Minas Gerees, o sr. Dr.
Carlos Farias Moritz rne

dico vererinerio e chefe
do Serviços de Inspeção
de Lacticinios nesta cida
de, que iniciou no pre
sente número sua colabo
ração nesta folha.

JOÃO SCHRElNE�
Para Serra-Alta (ex-ô.

Bento)seguiu ontem, acom
panhado de sua exma. Ie
milia, o nosso prezado
amigo sr. João Schreiner,
que por cerca de nove

anos exerceu com profiel
encia e retidão, atividades
comerciais nesta cidade.

S. S que deixa o nosso

convivio, pera dedicar-se
exclusivamente em ativida
des industriais, vai assu

mir a direção geral im

portante "Industria de Ma
deiras S.Bento S.A. produ
tora de afamada pasta me

canica e das excelentes
embalagens denominados
cilindros de madeira
Ao sr. João Schreiner

que conta em Iaragué com

nurnerosos amigos, e á
sua exma. familia deseja
mos toda a serie de pros
peridades em ôerre-Alra.

Apesar de ser quasi muito aconselhavel o zerros e tourínhos, pro-
um visitante, porque plantio de pastagens, dutos de novilhas pre
aqui cheguei ha pouco porque, a atual se apre- cóces e, bem desenvol
mais de 2 mêses, ja tive senta como que fatigada vidos.
ocasião de notar que e, o plantio de pastagens Depois de serem cor
esta região do Estado, é um fátor ideal para a rigidas as falhas que
tem uma bem desenvol- criação de bovinos, po- observei, tenho a im
vida industria de latící- rem., devemos. escolher pressão de que a índus
nios, mas, no entanto, capms que sejam pouco tria de laticinios e os
sem querer ser um cri- exigentes e de íacíl de- criadores, terão a evo

tico, tenho posto, reparo senvolvimento, . ao _

par lução que bem mere
em quasi tudo que se de que seja possuidor cem, trazendo com essa
relaciona com o assun- de um alto téor alímen- evolução o bem estar
to e, francamente, tenho ticio. Para dar unia ideia geral e, o aumento da
observado algumas la- do que é um pasto plan- Economia Popular.
cúnas que reparadas, tado, basta contar o que
darão ensejo para que a vi em Sertanopolis - Nor
produção tenha um au- te do Paraná, numa -. Fa
mento de nivel bem a- zenda, tive ocasião de
preciavel. observar numa pastagem
Ao pôr em reparo nos de capím colonião (plan-

fátores capazes de dimi- tado) cerca de 18 a 20
nuirem a produção de cabeças de gado sele
laticinios, observei que' cionado pastando plasci
são 3 as cáusas e, assim damente - assim o digo,
vou explana-las: porque, a placidês era
la.- a epizootia da Rai- decorrente da fartura de

va dos herbivoros; pasto e, alto valor ali-
2a.- a completa dege- menticio do mesmo,

neracão do reba- então falei com o meu
nho de bovinos; companheiro de viagem,

3a.- as pastagens fracas que era o Prefeito da
e, com grandes ia- quele municipio, pergun
lhas. tando como colocavam

Na qualídade de tec- tantos animais em uma

'nico acho aconselhavel arêa de um alqueire
que, quanto a la. causa, pois, nos pastos nativos
devem os srs. criadores da campanha gaúcha,
procurar as autoridades em regra geral, colo
competentes, neste caso, cam-se cerca de 4 a 6
á Comissão de Combate cabeças por alqueire -

a Raiva - organisação e, o Dr. Vespertino Pim
modelar, graças aos es- pão respondeu que no

forços das autoridades referido munícípío, a me

federal, estaduai e, mu- dia de animais por al
nicipal - e solicitar com queire de pasto é de 18
insistencia a vacinacão á 22. Por aí, podem os
anti-rabica de seus aní- snrs. criadores notarem
mais, e .sempre lembran- como é compensador o

do-se de que no comba- trabalho do plantio de
te a Raiva é dever de pastagens, porque, alem
todos os srs. propríeta- de serem compostos de
rios vacinar todo o re- plantas forrageiras de
banho, antes mesmo de elevado poder alimenti
aparecer o 1°. caso, por- cio, é de custo relatíva
que, já de longa' data mente pequeno e, de
sabemos que após a ino- grande vantagem no de
culação do virus rabico, senvolvimento do reba
a vacina não mais pos- nho, dada a precocidade
sue eficiencia, portanto, que confere aos animais
vamos levar em consi- que em geral apresen
deração o velho ditado tarn um ótimo estado de
"vale maís. prevenir de nutrição- Entre outras
que remediar". coisas, vi, naquela visita,
Em relação 2a, causa, um lote de novilhas que

parece-me que o mais com 14 e 16 mêses de
I acertado será a solící- idade apenas, já se en

tação da instalação de contravam em estado de
um Posto de Monta, afim gestação, portanto, com
de .que os srs. criado- uma precocidade digna
res levem as vacas con- de nota, e 'não se diga
vinientemente escolhi- que seus produtos eram ---------

das e, tuberculinisadas, fracos, pois, tive oca

para um melhor contró_- sião de vêr varios be
le de aptidão e hígidês

- de sua propriedade
afim de serem cobertas
por reprodutores, que,
com absoluta certeza
contribuirão para elevar
o padrão zootécnico dos
rebanhos desta região,
e com esse influxo de
renovação dos rebanhos,
quem lucrará não será
o industrial, somente e,
sim, o criador inteligen
te, bem como, a Econo
mia Popular.
Quanto a 3a. causa,

quero crêr que será

NESTOR LUZ. O sr.

SUB-DELEGACIA DE Ministro da Fazenda aca

DOLlCIA. Por áto de 15 ba de promover e designar
do corrente foram nornea- pera servir em São Paulo
dos 05 snrs João Tosslni, o sr. agente fiscal do im

Maxlrníano Baggio e Raul posto de consumo Nestor

Messaneiro pera exerce

I
Luz, que ha muitos anos

rem os cargos de Sub-r»- vinh� servindo junto a �o
legado de Policia e 1. e 2. letoria Federal nesta cida

suplente dessa autoridade de, onde é elemento de
em Corupá. grande destaque social e

gosa de uma justa estima.

�gente Perrunarte. Acaba
de ser provido para a

estacão de São Francis
co do Sul, o sr. Alíredq
Varella Martins, que ser
via em Jaraguá.
Em b ó r a registremos

com prazer a promoção
desse digno íuncíonarío,
que com tanto zelo e im
j.arcíalídade administra
va os serviços ferrovia
rios da estação local, sua
saída do nosso meio pro
vocou pesar, pois pela
sua retidão no desempe
nho' do cargo grangeara
justa estima.
Para Jaraguá foi remo

vido o sr. Innocencio �il
va, atualmente servindo'
em Marcilio Dias.

DR. CARLOS MORlTZ.
de 6 conhecer. Pelo sr. Ministro da Agrl-
Com seu trabalho, per- cultura acaba de ser de

s�vera?ça e tino .admi-/ slgnado pera fazer um cur

Rodolfo Hulenuessler nístratívo conseguiu. le- so de especialisação na

var avante uma industria escola Candido -Tosres,
No dia 15 do corrente, Ies- que honra sobremodo, em Juiz de Fóra, Estado
tejou sua data natalicia não somente o municipio .

o sr. Rodolfo Huíenuess- mas o proprio Estado. �gradeClmento. Da exma.

ler, um dos diretores das Chimico de nomeada, snra. .Víuva Maria Mey
Industrias Reunidas· Ja foi o vanguardeiro da in- \ recebemos um cartão de

raguá S. A .. e pessoa de dustria da cafeína extraí- I agradecimento pela noti
destaque na vida social da da herva-mate. cia dada por ocasião do
do rnunícinio.

.'

Embora tardiamente falecimento do saudoso
Residindo neste muni- levamos a tão prestimo� Carlos MeY·

cipio ha cerca de vinte so amigo do nosso muni-
anos, pelo seu proceder cipio e deste jornal um Anu nciem

grangeou a geral estima abraço com os votos de
de quantos tem o prazer uma longa existencia.

HILARIO VOIGT. Segui
rá segunda-feia ",ara São
Francisco, pare onde foi
removido, o jovem Hilario
Voigr, competente relegra
fisra da R. V. P. S. c., e

filho do sr. Francisco Voigt,
empregado da firma Brei
thaupt.
LUIS GOMES. Para

Itajaí, onde vai assumir a

agencia da empresa Auto
Viação Caterinense, via

jou o sr. Luis Gomes.

Nesta Folha
--------------------
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Washington - (Inter
Americana) - Regime do
minado por uma casta fe
roz de militaristas e fas
cistas, o Mícedo

'

exerce

uma censura das maís rí
gidas sobre a correspon
dencia e o noticiario de
imprensa. Os estrangeiros
só sabem aquilo que os

japoneses querem que eles
_

saibam. Entretanto, atra
vés de canais secretos, PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUN DO SUL
acaba de chegar aos Es
tados Unidos uma carta

que dá bem idéia da ver-
dadeira situação japonesa, BOTEQUIM E BAR DA ESTAÇÃO RODOVIARIAsern o filtro da censura.

Eis alguns trechos desse De Ordem do sr. Prefeito Municipal, torno pú-documento: blico, pera cenhecimento dos ínreressados que até o"A vida aqui está se día 29 de Fevereiro proximo vindouro, ás 14 horas,tornando cada vez mais esta Prefeitura receberá propostas para a exploraçãodlflcil. Fala-se em evacuar do serviço de botequim e bar na esraçäo rodoviariatodos os estrangeiros de desta cidade.
Toquio, em parte devido As propostas deverão vir acompanhadas dosá ameaça des bombardeios, documentos abaixo enumerados:
mas sobretudo devido ao 1.) - prova de quitação com o serviço militar;temor de um movimento 2.) - prova de quitação escolar:

• xenófobo., 5.)· - certidões negativas pelas quaes os concor-"A situação economica rentes provem não estarem em debito para com as
é como você_pOde imagi- Fazendas: - Federal, Estadual e Municipal;nar. Corrupção

.

em todos 4.) __ prova de que não mantem demanda com
os setores da Vida, o rner- o Estado ou Município ;cado

. ne�ro. !ransfor!llado I 5.) - prova da capacidade financeira do con
em �nstltUJçao naclOna.1. corrente pera se desobrigar do serviço proposto.

.

Toquio tornou-s� uma CI- OS concorrentes devem apresentar as propostasdade de trogloditas, com em duas vias a primeira das quaes devidamente se-buracos por toda parte. lade
' '

Os hospitais estão cheios . 'As propostas não devem conter vicios de qualde gente co� membros
quer natureza que possern suscitar dúvidas, tais co

qu�brados, pois d�rante a
mo emendas, razuras. entrelinhas, etc.

noite zelosos patriotas ca- Os .docurnentos constantes dos itens 1 a 5 de
vam buracos em que de vem ser apresentados. num envelope e à propostamadrugada .caem outros noutro envelope, tomando o primeiro a letra "A" e o
zelosos _patrIOtas. As ata- segundo a letra "B", arnbos rubricados, fechados' eduras sao escassas (cada lacrados

-

médico
. �ó pode ter ein- As firmas, quer das propostas. quer dos demals

co,�coonslgo). _

id
documentos exigidos, devem! ser reconhecidos pelo

s trens sao consi e- tabelião.
Os envelopes serão abertos no dia 29 de Feve

reiro ás 15 horas, no Gabinete do Prefeito, em pre
sença dos preponentes ou de seus representantes.

A Prefeitura assiste o direito de recusar todas as

proposras.caso nehurna delas satisfaça aos inreresses
da mesma.

, Quaisquer outros esclarecimentos, os ínreresse-.
dos poderão obter nesta Secretaria na hora do ex

De ordem do sr. Pre- I pediente.
feito Municipal torno ôecreterla da Prefeitura Municipal de Iaragué .dopublico que durante Sul, S.C., em 26 de. janeiro de 1944.
O corrente mélZ de fe·
vereiro, arrecada-se
n a Tesouraria da Pre- ,.

feitura Municipal de rT1fã,.,.........-:m"""",,..,..�=���....",It1l��EM� 131��
Jaraguá do Sul e na 'Ad II' H S h IIntendencia de Coru- O erlD. C u tze
pá, o imposto de LI· FABRIOA DE MOVEIS EM GERAL
OENÇA, sobre

/
ativi-

D
..

I mais fino acabaménto

i�������Eer:����:�e �ua ;i:';r::O�9: .laraguá �p�O'�S�I�oWl�R'�U��B�YZI'�N��Ifll�L�I-�d'�al.�Não satisfazendo o tfí�m���-��I�� ,._

'.'
."

��g��:.n�fcar:� �e!��: HEMORROIDAS I, OfiCINA fOnD AUTORIZADA R. Mal. Deodoro, 158tribuinte s u j e i t o á E VARIZESmulta de 20/ sobre
o imposto no primei- TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
ro mez, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
'I'esouraria da Pre

feitura Municipal de
Jaraguä do Sul, .3 de
fevereiro -de 1944.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Trág,ica a Situação
.Japonesa

ravelmenre reduzidos e to
do o material ferrovíarlo
está em màs condições.
A população local recebe
por mês: uma fatia de

I

carne; um pedaço de sa-

bão e um pouco de oleo;
uma diminuta quantidade
de arroz e um ovo. Só
as crianças teem direito a

leite. O povo se sustenta
com um pouco de arroz

e legumes."
A' cerra deixa claro que

o povo japonês nada ga
nhou com as conquistas
do Japão; que o Japão lu
ta com escassez de po
tencial humano e de ga
solina-

- Secretaria -

Edital de Concorrencia

PREFEITURA MU·
N10IPAL DE JARA·

GUÁ DO SUL

Edital

RENATO SANS - Secretário

2a. pagina-;

§�cne�21�e E§�((prtnva
'�lUA�\ANf

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
S.EGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Artur Müller, e Oficial do Re·
gisto Civil do 1°. Distrito da
Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Participa-se aos snrs., socios que haverá um

grandioso baile carnavalesco segunda-feira dia 21
e 3a.-feira haverá vesperal infantil.

Os. srs. socios estão cónvidados a apresentar
o cartão de apresentação e o talão n. 1.,

O senhor Tesoureiro estará a disposição dos
que estiverem em atrazo com suas mensalidades.

A DIRETORIA

faz saber que compareceram
no cartório exibindo os documen
tos exigidos pela lei afim de .se
habilitarem para casar-se:

/

EDITAL N. 1621
Walter Piske e Edith

Marhías.
.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nasceu em Iara
guá do Sul, em cinco de
abril de mil noveéentos e

vinte, domiciliado e resi
dente nesre distrito em Rio
Serro, sendo filho legitimo
de Frederico Piske e de
Guilhermina Piske.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, nasceu em ja
raguá do Sul, em dez de
setembro de mil nove.cen

tos e vinte e dois, domi
ciliada e residente rieste
distrito em Rio Serro, sen
do filha legitima de Julio
Mathias e de Guilhermina
Mathias.

míld�irí11 I!m IÓfOl
Compramos de Diversas' Qualidadas

RIBEIRÃO MOLHA J A R A G U Á
������� ...............��

r?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.
15-2-44.

E para que chegue ao conhe
cimento de todosmandei passar o

presente edital que será publicado
pela imprensa e em cartório onde
será afixado durante 15 dias.

Si alguem souber de algum
impedimento, acuse-o para os

fins legais.

FERRARIA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 ..

Iaragué do Sul,,5 de fe- .

vereire de .:944. I:: J A R A G U Á
::

ARTUR MULLER Oficial \ , ; ::.., •
••••••••••••••••••• u u _ • •

PARA FERIDASI
E C Z E M A SI
INFLAMAÇÕES,
COCEIRASI
F R I E I R A SI
ESPINHASI ETC.NUNCr:I EXISTIU IGURL

-_.---------------------------------------------------

I·C�LÇ�DOL
I
.

INDUSTRIA DE OALÇADOS
GOSOR IRMÃOS S. A.

Jl\RL\GUL\ - fL\NTL\ CL\TL\RI NL\

I

Secção de lavagern. Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si v_ S, necessitar de um concerto no seu Oaminhão,

gJ ou autornovel. procure esta. Ofic��:la. be.m alprel�ha.da,
� que será atendido por hábeis pro�lsslOnms em mecamca,

� .

.

e elétromecâmca
. i1

�������ti6{��EM���

r il!nhofíl! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

sua casa o Açúcar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

L Alameda Rio Branco - Oaixa Postal, 47
Contra ne. de Cabeça TI!rminól· termina a dôr

_____--_J-
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CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ações caucionadasEmpreza de Transportes

Frenzel S. A.
RELATORIO DA DIRETORIA

NÃO EXIGIVEL
Capital
Fundo de reserva

Fundo de depreciação

Contas de compensação
Deposito da 'Diretoria

Veículos'
50.000,00 Moveis

476.661,80 '

Divid. 10 °/0 sobre o capital
Secção despacho

5.958,80
1.275,60
402j4,40
55.000,00
9·000,00

55000000
12.575,70
40.214,40 402.790,10

Diretor Presidente, Reinaldo Rau; Diretor Gerente,
Erico Junker; Diretor Gerente, Hermann Althoff Fran
cisco F Fischer, Guarda Livros dlpl, s. n. 15015

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fis

cal da Empreza I de Transportes Frenzel S. A. tendo
examinado detidamente todos os documentos balan
ços e demonstrarlvos de Lucros e Perdas, relativos
ao' ano findo de 1945, e constando a sua perfeita
ordem exatidão, são de parecer que os mesmos de
vem ser aprovados pela assembléa geral ordinaria á
realizar-se em 11 de Março proxírno \ indouro.
Assinados: Carlos Leopoldo Mey,' Helio Wesrpha

len, Ney Franco.

PASSIVO
EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRASO

C/Correntes: div, erd. c. relaç 6.894,70
Letras a pagar: sld. d- conta 1.977,00
Divid. a pago reI ao exerc, findo 55.000,00 45.871,70

Diretor Presidente, Reinaldo Rau; Diretor Gerente,
Erico Junker; Diretor Gerente, Hermann Althoff; Fran
cisco F. Fischer, Guarda Livros dipl. S. n. 15015.

Demonstração da conta Lucros e Perdas
referente ao exercicio de 1943.

DEVE
51.456,60
75.612,20
14958,50
6.455,20
1.750.90
5.959,50

62.748,60
404,00

2.058,50
'1.442,70
42.21860
2.220,80
4.110.60
9.199,90
5.790,00

Senhores Acionistas
De conformidade com os preceitos legals e esta

tuários, vimos apresentar o Balanço Geral da Socie
dade, encerrado em 51 de Dezembro de 1945, bem
como o parecer do Conselho Fiscal.

.

Pelos documentos em questão' que evidenciam os
resultados alcançados no exercicio decorrido, os srs,
Acioniostas têm todos os elementos necessários pa
ra julgarem os atos da diretoria, permanecendo esta,
entretanto, á dlsposlçäo pera quaisquer esclarecimen
tos que forem solicitados.
Apesar de todas as dificuldades econômicas, do

aumento de todas as despezas, etc., conseguimos
aumentar o nosso movimento e podemos considerar
o resultado conseguido como satisfatório.
Iaragué do Sul, 17 de Fevereiro de 1944.

Reinaldo Rau, Diretor Presidente; Erico Junker, bi
retor Gerente; Herrnenn Althoff, Diretor Gerente.

Dem9Dstração.
do Ativo 01 Passivo em 31 de Dezembl'o' dê 1943.

ATIVO
DISPONIVEL

Caixa dinheiro existente
Bancos B. N. C.
Inca

/

Consertos
Combustiveis
Pneus
Impostos
Juros e descontos
Alugueis
Salarios
lndenieações
Seguros'
Comissões
Despezas gerals
Aposentadoria e L. B. A.
Contas a verificar
-Saldo anterior
Bonificações de Natal

402.161,40 Transportes
Exportação
Despachos'

. Oficina
1.1.878,00 Combustiveis

1.605,00
1.667,90' /
5.551,50

7.019,40 8.622,40
REALIZAVEL A CURTO E LOI�GO PRAZO

Cjcorrentes 68.596,50
.

Veículos 11 caminhões 259592,20
Peneus e carnaras esr: ex ist. 5 048,20
Combustiveis idem idem 2.847,20
Oficina idem idem 59501,40
Letras a receber sld. d. conta 6.198,40
Obrigações de guerra p77,50
IMOBILISADO

Imoveis: 1 terreno
Moveis e utens. sido d.

NÃO REALIZAVEL
Secção despacho

5000,00
conta 6.878,00

Fundos de reserva.

24.000,00 Fundos de depreciação

Industrias, . Reunidas
Jaraguá 8. A.
Fundação de : ROD. HUFENUE55LER

Comunica que
compra foda e qualquer

quantidade' de

ITangerina Verde]
Mais informações

Fabricana

àR.QuintinoBocaiuva
I .

-

JI

]ARAGUA DO SUL

�-------------------_�,

574.485,40 574.485,40

50.000,00

476.661,80

HAVER Delegacia Especial de Policia do .Muni·
cipio .de Jaraguá do Sul

ED�TAL
,

o Ten. Orion A. Platt, Delegado Especial de Po
licia do município, tendo presente o telegrama n. 50
de 17 do corrente do sr. Dr. Delegado Regional de
Policia, e Portarias da Secretaria da Segurança PÚ
blica e da Delegacia da Ordem Politica e Social:

TORNA PLBLlCO, que ficam proíbidos até o

encerramento dos folguedos carnavelescos :

a) bailes públicos;
b) uso de mascares e meias mascares, podendo

estas ultimas serem usadas nos clubes sob a respon
sabllldade das respectivas diretorias;

511,292,40 c) saída á rua dos súditos do EIXO nos dias
1 17::1 2 carnaval, entre 18 horas do dia 19 e 6 horas do dia

. u , o .

44 867 7 25 do corrente, salvo licença especial desta Delegacia;
. , o

d)47::469
.

os bralles de sociedades terão inicio ás 201.u , o
h2847,20 oras, no mínimo, encerrando-se no máximo ás 5
horas da manhã;

e) o uso de lança-perfumes, cuja flscallseção ca

be ás autoridades policiais e as diretorias dos clu
bes, agindo rigorosamente de comum acordo :

f) saída
ä

ruade blocos, cordões, renchos, etc.
sern licença desta Delegacia e do DEIP; {

g) saída á rua de grupos de individuos maltra
pilhos' á guisa de blocos, cordões e ranchos :

h � o uso de Ianrasias atenrarorles á rnoral, bem
como as fenraslas constantes de uniformes, distinti
vos, emblemas ou quaisquer tnsígnías adotadas nas

classes armadas ou tunclonarios policiais, que se

tornem semelhantes .aos usados por essas corpora-
ções ou autoridades.

.

Serão responsablllsedos os que, de qualquer for
ma, transgredirem as determinações dêsre edital e,
notadamente, das letras C e E.

Iaragué do Sul, 17 de fevereiro de 1944.
ORlON A. PLATT, 2. ten. Del. Especial de Policia
ARTUR MÜLLER, Escrivão, o datilografei.

Edifal
IMPOSTO DE

INDUSTRIA E PROFIS
SÕES

De ordem do sr. Co
letor torno publico qne
no decorrer do presente
mez de Fevereiro, pro
cede-se nesta Coletoria,
a arrecadação do Impos
to acima, referente ao

primeiro semestre do'
vígente exercicio.

Os contribuintes que
deixarem

.
de pagar no

.

praso referido, poderão

:��a�r-:f�� prg��nl� HIHCHDO Df InflUfnlH
Findos os prazos ci- O exmo. coronel Urbano

tados, serão extraidas Martins' Garcia diz:
as respectivas certidões Atesto gue tendo sido hà A Agência Municlpal de
de dividas para ter Iu- tempos atacado de iníluenza, Estatística de Iaregué, le

gar a- cobrança executi- uzei com grande proveito o
va ao conhecimento dos

va. PEITORAL DE ANGrr�O sr. Industrials que a par-
Coletoria Estadual de PELOTENSE, conseguindo rir do die 21 de fevereiro

Jaraguá do Sul 1 de Fe d de rnui em curso esta' eurorísedo
,

-

entro e muito pouco tempc
U

vereiro de 1944. debelar todos os simtomas a distribuir as fichas e bo-
O Escrivão dessa molestia. ficando per-

letins de produção relati-
Heleodoro Borges feitamente restabelecido.' A- vos ao ano de 1945, (rne-

............................................................
lern desse tatu pessoal, pos- dbi�ndt� O competente reei-

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: suo em minha tarnilia diíte O e entrega.
Cure seus males e poupe rentes casos não sÓ de intlu- aj-Acbem-se obrigados

. seu bom dinheiro com- -enza como de outras meles- a preencher o questionário
. ,

d todos os estabelecimentos
prando na tias resfria os tosses, bron-

chites, etc. em que os dcen- industriais que tenham ti-

tes, sob a benetica intluencia do, durante o imo a que

do PEITORAL DE ANGI- se refere o inquérito, uma

CO PELOífENSE, são rapi- produção de valor su-

de ROBERTO M. HOllST damente curados. perior a 2.400,00
Pelotas _ Urbano Martins cruze i ros .

Garcia.
Confirmo este atestado, Dr

F. L. Ferreira de Araujo (Fir
ma Reconhecida)
Licença N. 5 I i de 26 de

Março de 1906
............ _ �...................................... D' 1 L b

.

::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::: eposito gera:
. a oratono

Peitoral de Angico pelotense
Pelotas - Rio G. do Sul
Vende-se em toda a Parte

A V'I S O

Registro Indústrial

farmaci·a
.

Nova
I

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro,· 30 - JARAGu4

Agente M. Estatística _

Lapis Copiativos
TODAS AS CÖRES

Receoeu e oferece
TlP. AVENIDA

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem.
VINHO CREOSQTADO
"SILVEIRA"

l.prep4t ca lIiII .. : EM JOINVILLE
Toss••
Resfriados
Bronquit••
EscrofulOlle

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE _

RUA. VISCONDE DE TA.UNAY)\'. 185
.

F UM GERADOR DE SAÚDE.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 1-2-1944

6.717 - Adolfo Baeumle - Requer licença es

tabelecer-se com serraria á estrada Rio Correas dis
trito de Corupá - A viste da informação, com� re-

que�
-

6.752 - Carlos Bauer - Requer "Habíte-se" pa
ra quarto da casa c. 109.3 á rua Mal. Deodoro da
Fonseca - Idem, idem, idem.

.

6,765 - Ernesto Heerehen - Requer transferen
cia seu nome imposto relativo terreno com 90.000
m2 sito á estrada União e adquirido de Augusto Pis
ke - Idem, idem, idem.

6.766 - Henrique Raduenz - Requer rrensferen
cia paro Alberto Raduenz, terreno com 284.295 m2
sito á estrada Ribeirão Aurora - Idem, idem, idem.

6.767 -: Henrique Lenz - Requer transferencta
seu nome terreno com 60.000 m2 sito á estrada União
adquirido de Augusto Píske - Idem, idem, idem.

6.76R - Guilherme Manske - Requer rransfe-
rencia seu nome terreno com 60.(.00 m2 síro á estra
da União e adquirido de Augusto Piske - Idem.

6:169 - João Batista Rudolf - Requer licença
de seis mezes paro tratar de assuntos particulares
- Como Requer, de acôrdo com o arr. 167 do de
creto-lei n. 700 de 28 de outubro de 1942. Lavra-se
Portaria.

.

6.710 - Oswaldo Gumz - Requer baixa impos
to sua carpintaria - A' viera da informação como

requ��772 _ Andréas Pinter _ Requer licen;a esta- Junta do Alistamento Militar
belecer-se com uma arafona á estrada Ribeirão Ca
cilda - Idem, idem, idem.

6.774 - José Scheuer - Requer Iransferencia
seu nome terreno com 96,9.37 m2 sito á estrada Iara- A Iunra do Alistamento Militar de Jaraguá do Sul

guá e adquirido de Miguel Fodi - Idem, idem, idem. leva ao conhecirnsnto dos inreressedos o seguinte:
6.775 - Oswaldo Bloedorn _ Requer rransfe- Requenmentns Despachados: .De Bertoldo Engicht, pedin

rencta para Augusto Piske, terreno com 119.600 m2 do certificado. de õa. categoria: Indeferido, por ser

sito á estrada Garíbaldí _ Idem. idem, idem. insubmisso da classe de 1903, designaao pare a ex-

6.777 _ Theobaldo Schneider: Requer licença tinta 9. C. M. p_. Requeira prescrição do crime de

estabelecer-se com salão de Snoocker e botequim á insubmissão. De René Voigt, Werner Augusto Braun

Av. Getulio Vargas, Corupá _ Idem, idem, idem. e Emilio Baerwaldt, todos pedindo certificado de õa.
6.778 _ Paulo Gurnz _ Requer transferencia categoria: Indeferido, por não falarem correntemente

pare Haroldo Mass imposto sua bíclcleta _ Idem. a lingua portuguesa. De Carlos Tozini, pedindo cert.

.

6.779 - Ewaldo Ianrsch _ Requer licença re-
de õe. cal. : lndeferid�, p<?r ter si?� alistado anex� a

gtstro sua motocicleta chapa n. :i>8.002j194.3 Idem. classe de
.

1921. �sfa ainda SUjeito ia co.nvocaçao
6.780 - Carlos Rutzen Junior Requer rransfe- conforme lllfo�maç�o da 1.0a. C. R. �e Alindo Pel-

rencia seu nome imposto bicicleta adquirida de Pau- ,iens, fazendo Ide,ntlco p.edldo: _

Indeferido por perren
lo Cogrossi _ Idem, idem, idem. cer a. classe de 1922,. ainda nao desembaraçada. De

.

6.781 - Theodoro José Wolf _ Requer licença Rosa!mo Tonon, �edJnd� certo de êe. categoria: I�
estabelecer-se com oficina concertos bi cicleras ma- defendo, por ser lnsubrnisso, classe de 1917,. desi

quinas de costura, etc. iI rua Barrão do rio Branco gnado pare o .32. B. c .. Deve apresentar-se. De Ri
e colocação rabolera, - Idem, idem, idem. cardo Gaedke, Ferdi��ndo ôchulz, Aleixo -Pavanelo,

6.782 _ Artur Withoeft _ Qequer transferencia Ewaldo Augusto. Emilio Hornburg e Alberto Gross-

pera José Stenger, imposto sua bicicleta _ Idem. klags, todos pedindo ce:t, de Da. categoria: Indeferi-

6.78.3 _ João Papp - Requer transferencla seu
do por nada constar, elisrem-se e voltem, querendo.

nome imposto bicicleta adquirida de Lother Sonne- CertIflcados de Reservístas, Para entrega aos Interesse

nhohl _ Idem, idem, idem.' doe, depois de paga a Taxa Militar, esta [unta rece-

6,784 __ Alfredo Lehmerr _ Requer transferen- beu. mai� os certific�dos dos r:servis�as segui�tes:
ela pera Leesmann Limitada imposto seu carro de Ervin Wischlral, Jose Ottenbrair, Darrnano Bremack,
ganho _ Idem, idem, idem. Ruy. Braun, . Arno Dallmann, Alfredo Marquardt e

6.785 - Leopoldo Mahnke - Requer rrensferen- Ackil Krueger. .

cia seu nome imposto bicicleta adquirida de Leepol- ..

do Wírkowsky - idem, idem, idem. lI!!il -'ii;.......a, sPi e @..A;,...iio\ig--'iil;,
.

.

6.787 - �ffonso Nicoluzzi - Requer transferen-IIr�G=�c... ta. la.���••$,�!@,f!ll�_���. �� �"
. ';:.#.-�cla seu nome Imposto carro de lavoura adquirido de �. � k.�Ii.&J;.;i.d ''Ç'' ....

Heleno· Nicoluzzi. 'i�'
. 'i)

'E
UMA OOE'NÇA QRAvtSSIMA

6.788 _ Max Fiedler _ Requer "Habite-s�(' pa-
.' •

MUITO "EH'GOSA "ARA A FA-

.

MíLlA E PAR'" A. RACA. COMO

ra seu predio sito á rua Mal. Deodoro da Fonseca,�.. . ,
> ��N���Ê��:������FZ::�.;

n. 781 - A' vista da informação, como requer. J� ..
USE o

6.789 - Walter Drutsch - Requer transferencia.. .

A SíFILIS 8� APRESENTA SOB

'NÚMER.... "'ORMAS. TAIS COMO:

6,751 - Carlos Bauer - Requer licença estabe- ó: a
·

I cl t·
,

I�cer-se com garapeira, para venda caldö de. cana,
. W om"rl'flo I"J n U5 rlCl ,� rua Cal. Deodoro da Fonseca, 109.3 - A' vIsta da �. .., \.II.., �

mformação, como requer. � .�
675.3 - Victorio Lazzaris _. Requer licença es·

'

I'tabelecer-se com Carpintaria á rua Mal. Deodoro da Ma t r I'Z'
.
F I o r I" a n o p o I I· S

•

Fonseca - Idem, idem, idem.
6.764 - Industria Cerealista Faccioia S/A Re-

•

quer vistoria e "Habite-se" para o galpão re;::onstrui- Gaixa Postal, 1 e 2 I
"ELIXIR DE NOGUEIRA"

d
CONHECIDO HÁ as ANOS

o á rua Benjamin Constant - Idem, idem, idem. VENDE-SI! EM TÔDA !'ARTE,

6771 - Alfredo Meier - Requer licença cons- ,
truçãQ deposito de alvenaria de tijolos, nos fundos

I
F I L I A IS'. �

seu rerreno á rua D. Pedro II, conforme, planlas - "I ..... _

lde"';;.���"':-i'tt_�iter Stein _ Requer licença demo· 'lI'UBABA..O, CRUZlilIllRO, :lLAGEIil, JOINVI!::IL:lLE, ,I (r'Lenha "'\\

I�r um rancho de madeira ex�stente. á Avenida Getu- LAGUNA!, BLU.lvJIJENAU IE SÄO lFBAN€C][S€CO Iho Vargas, fundos -- Idem, Idem, Idem
6.776 - Clemente Barato - Requer licença, I .

Picada
mediante termo, construção xiqueiro nos fundos seu

,llmID)'l1\n"'11-I1]�([})re§ Atr �Q [ d
'

1 I'd d
terreno á rua Domingos R. da Nova - Idem, idem. •

\UI lL@ =' "1l rl1] n� 11] �

I
e cOIvara a' qua I a e

6.786 _ Sociedade Industria "lta" Ltda. -

I?e'l
611 �@ �. @01 Metro Cúbico ou

quer licença construção um tapume, um canal de dois
•

> Cal rada - 12 cruzeiros

galpões em seu terreno á estrada Itapocusinho, zona

"

rural _ .. Idem, idem; idem. Ferragens -- Louças - Fazendas - Produtos Quimicos e
•

L h6.790 _ Carlos e Guilherme'Zastrow - Reque- � en a para for-
re� licença etabelecerem-se como Mercadores de ani·

lU. Farmaceuticos ._. Fabrica de Pregos -- Estaleiro'� t
mais _ Idem. idem, idem. ul I

no e c.. •

.

6.791 - Germano Lepper - Requer transferen- iI. S d
.

•

cla�ara Fecularia Rio Molha Ltda. imposto sua mo. W
,ecção e Despachos - Navegação. •

1-
Entrega a domicilio-

toclcleta - Idem, idem, idem. ti.
6.794 - Afonso Palma -- Requer licença esta- W Endereço telegráfico:' &&HOEPCKE" I Pedidos pelo Telefone

belecer-se com alfaiataria á estrada Ribeirão Molha

r
ti. -,' I- Idem, idem, idem. W • N. 79

.
Continua no proximo numero '_�__�.�_�&jâ'f&f#ii!iF%��_���. �.�:::: .:::�:.:

Deleuocio fsoeciol �e Policia Industrias Reunidas
. Jaraguá S/A.JARAGUÁ DO SUL

.

Carteiras de motoristas' Fund. ele ROD. HUFENUE55LER

Leva-se ao conhecimento dos ínteressados que,
pare a expedição da Carteira Nacional de Habilita-

I

Pelo presente ficam convidados os Senhores
ção, deverão completar os seus pedidos com os se- Acionistas désta Sociedade, para comparecerem a

guíntes documentos. Assembleia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia
Os snrs. Artur G. Germano . Gumz, Adolfo G. 11 de Março do corrente ano, as 10 horas da

Mareschal. Adolfo A. Emendoerfer, Ernesto Lessmann, manhã, no escritório desta Sociedade, a Rua Quin
Ervin Reinhold, Eugenio José Ballock, Francisco tino Bocaiuva N°�. 715/901, para deliberarem so

Frederico Moeller, Hildegard S. Hufennuessler, Hen- bre a seguinte
rique Wolf, João Emendoerfer, João Otaviano Müller,
Jacob E. Huesch, Jacob A. Emmendoerfer, Leopoldo
Seidel, Kurt Henrique Hilbrecht, Moritz Wilhelm, Ma- 10.
rio F. Frenzel, Max GertWilhelm. Rodolfo Huferiuess-
ler, Werner P. Frederico Gosch, Walter Horst. deve- 2°.
rão apresentar a carteira de identidade. 3°.

Os snrs. Ernesto Lessmann, Guilherme Raduenz,
Willy A. Sonnehohl deverão apresentar certificado de Jaraguá do Sul, 11 de Fevereiro de 1943
reservísra. A ) HANS JORDAN
_

Os snrs. João O Müller. Jacob E. Huesch deve

I �i�'etor-presidente
rao apresentar duas fotografles de .3 x 4 cm.

Os estrangeiros, deverão apresentar atestado de A V I SO: Acham-se a disposição dos Senhores
antecedentes, expedido pela Delegacia de Ordem Acionistas, na Séde Social, os documentos' a
Política e Social. que se refere o art. 99, do decreto lei n. 2627,

Iaragué do Sul, lO fevereiro de 1944. de 26 de Setembro de 1940.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

ORDEM DO DIA

Aprovação do Balanço. e contas do Exerci
cio de 1943
Eleicão do Conselho Fiscal
Assúntos de interesse Social

Jaraguä do Sul
Edital de Citacão

,

o Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz
em exercicio, no cargo de Juiz de Direito da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da lei etc.

Faz saber aos que o presente edital de cita

ção, com o praso de trinta (30) dias virem, ou dele
conhecimento tiverem ou interessar possa, que, es

tando se procedendo ao inventário dos bens dai

xados por falecimento de Frederica Madalena Mi
na Lina Paetzmann Luce, e tendo sido feita a de

claração de herdeiros, 110s quais constam Godo
fredo Guilherme Luca e Helga Renate Luce como

ausentes, cita. e chama-os a comparecer ou fazer-se

representar neste Juizo, dentro do prazo de trinta

dias, codtar da data da primeira publicação do
'

presente edital, sob pena de revelia E para que
cheque a noticia ao conhecimento· de todos, se

passou o presente edital que será afixado no lu

gar do costume ás portas do Forum, e publicado
pelos jorriais «Dia rio Oficial do Estado' de Flori
anopolis e pelo «Correio do Povo» que se edita
nesta cidade, Dado e passado nesta cidade' de Ja
raguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de ja
neiro de mil novecentos e quarenta e quatro. Eu,
Ney Franco, Escrivão o subscrevi. (Assinada) José
Lindolfo Borges. -- Juiz de Paz em exercício. Es
tá conforme o original do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 28 de Janeiro de 1944.
O Eescrivão
Ney Franco.

REUMATISMO

ESCR6FU�
ESPINHAS

FlsTU�

ÚLCIE.."

I!:CZEMd

FERIDAS

DARTROS
.

MANCHA.
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O Cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Pa? (O Cidadadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz em exercicio, no cargo de Juiz de Direito da Co- \\
em exercicio, no cargo de Juiz de Direito da Co- marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca ta
marca de Jaraguá do RuI, Estado de Santa Ca ta- rina, Brasil, na forma da lei, etc.
rina, Brasil, na forma da lei, etc. Faz saber aos que o presente edital de cita-

FAZ SABER, a todos os que o presente edital ção, com o prazo de trinta (30) dras virem, ou de
de leilão, com o prazo de vinte (20) dias virem, ou le conhdcimento tiverem, ou inter-essar possa, qUE
dele conhecimento tiverem ou inferessar possa, que estando se procedendo ao arrolamento dos bens,
findo êsse prazo, há de ser arrematado por quem deixados por falecimento de Germano Wacholz,
mais der e maior lance oferecer, no dia 3 de mar' tendo sido feita a declaração de herdeiros do fina
ço proximo vindouro, as 10 horas da manhã, o. do, nos quais constam Elfrieda Wacholz, casada

Item o. 1 - Caldeira «BARCOCK & WILCOX» bem penhorado a Garlos Fritz Vogel, na ação 01'- com Franz Schlotmann, e Irma Wacholz, como au
n. 555 de ca. 150 m2. de superflc:

.

de aquecimento, dinaria, fáse da execução da sentença, que lhe sentes, cita e chama-os a comparecer, ou fazer-se
com 2 dornos de 6,00 x 90, 1· reservatório de .3,00 x movem' Pedro Broes da Silva e Sofia Vieira Eg- representar, dentro do prazo de trinta dias, neste
0,75, 80 tubos de 4,M rnrrs. x 4",

.

20 cabeçotes de ger t, abaixo descriminado: ,Juizq a contar da data da primeira publicação do
aço e mais 4 sobresalenres .e demals pertences, su- l°.) Um terreno sito nesta cidade, á Rua Ma- presente edital, para falarem aos termos de dito
per-aquecida. rechaI Deodoro da Fonseca, fazendo Iren- arrolamento, sob pena de revelia. E para que ehe-
Pressão 150 lbs. Cr.$ .315.000.00 te a mesma rua, fundos com t-erras clie Vergilio Ru-' .gue a 'noticia ao conhecimento de todos se passou

Item o 2 - Engenho de serra, para róras até bini e as de Henrique Krause, contendo. a área o presente edital que será afixado ás portas do
1,20 mrrs. de diamerro, de fabricação «GEBRUEDER total de 2.500 metros quadrados, avaliado ern Forum, no lugar do costume e publicado pelos
LINK», com armação toda de aço fundido, 2 carros Cl'. $ 10.000,UO; jornais «Diario Oficial do Estado>, de Floriano
de ferro, desenho de orientação e de montagem á cujo bem constante do auto de avaliação e edital polis e pelo «Correio do Povo>, que se edita nes-

disposições dos tnteressados, peso aproximado ... de folhas dos autos da referida ação ordinária, se- ta cidade.. '

,

18000 ks. Cr.$ 126.000,00. rá levado em público leilão de venda e arremata- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
Item o. 3 - Mesa de serra circular, pera cou- do por quem mais der e maior lance oferecer; no aos vinte nove dias do mês de janeiro do ano de

çoelras, medindo 2,40 x 1,20, de fabricação ingleza, dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o mil noveeentos e quarenta e quatro.
«ROBINSON», completa, com larnlna de serra de mesmo ser' examidado, á rua Marechal Deodoro da Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi (Assi-
0,50 rntrs, de diamerro. Cr.ê 2.3.100,00 Fonseca, nesta cidade, onde se acha localisado di- nado) José Lmdolío Borges, Juiz de Paz em exer

Item o. 4 - Uma turbina centrífuga, de secagem; to bem. E para que chegue a noticia ao conheci- cicio. Está conforme o original, do que dou fé.
com cesta de 0,60 x 0,.30, saída de solido e liquido mento de todos, se passou o presente edital que Jaraguá do Sul, 29 de janeiro de 1944.
por baixo, acionada inferiormente por polia ..... será afixado ás portas do fórum no lugar de cos- O escrivão

Cr.$ 11.600,00 turne e publicado pelo jornal 'Correio do 'Povo" Ney Franco
Item o. 6 - Caldeira npo locomovei, defebrlca- que se edita nesta cidade. Dado e passado nesta

.

ção «L1DGEWCOD», com 42 tubos de 2,1/2", fome- Cidade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês
lha 0,90 x 0,80, superfície de aquecimento de 18 m2., de fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta
força efetiva 45 HP, inclusive todos os acceesorlos, e quatro .. _ Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi.
como injetor, manometro, valvula de segurança. ror- (assinado) José Lindolfo Borges - Juiz do Paz em

neiras de novel e de prova Cr.$ 28.000,00 exercicio. - Está conforme o original, do que dou fé
Item D. 7 - Caldeira típo locomovei de fabrica- Jaraguá· do Sul, 10 de fevereiro de 1944

çäo «MARSHALL», reconsrruida como força efetiva
de .30 HP., ou 10 m�. de superfiele de aquecimento, NEY FRANCO - escrivão
tem todos os accessorios Cr.ê 17.000,00

Item o. II - Motor eletrico «SIBMENS-SOHU-' ,

��I�lt� :�I�;S ��r!��R::;E:::=�,�:�:t8��Ys� �om�allnia �aGiolial d� ���uro� I�irall�a
sern motor, 1420 RPM. 115 Volts. Or.$ 2.700,00 IItem o. 13 - Torno de repuchar ou pare madeí
re, com transmissão intermediaria, de fabricação ele
mão Medida entre pontas 1.20 mrrs. Cr.$ 5:000,00

Item n. 14 - Grupo tenho-motriz composto de
caldeira vertical de 15 HP. efetivos, completa e re

condicionada, com méquina vertical de 1 cilindro
com volante, sobre um estrado de ferro de 2,00 x 1,00

.o.s 21.000,00
Item o. 15 - Cabo de aço com alma de aço de

6 x 19 x 5/8 com M metros - metro Ct.$ 1M,00
Dito, idem de 1" com 18 melros - metro Cr.$ 55,00

'Item n. 16 - Eixo de aço com 10 metros por
2,.3/4" de diamerro quilo Cr$ 15,00

Item o. 17 - Gasornetro pera solda eletrica, de
fabricação alemã, usando carboreto Cr.ê 2 800,00 Rua CeI. E. Jourdan, 115 _:_ Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O »

Item o. 18 - Bomba eletrica «MARELLI» motor Matriz: I T A J A Í
1 HP, 120 Volts, 50 ciclos, 'produção 7/8 mrs. 35/50 I

litros por minuto. Entrada e saída de 1.1/4"..... ,
FILIAIS �M: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,

Cr.$ .3.500,00 Lages e Riu do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Item o. 20 - Trator de fabricação «OTERPIL- Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio ' do

LAR», acionado por motor a oleo, força do motor Peixe, Sã(· Francisco, Tubarão e Porto União. SUß-AGEN-

25 HP e na barra de tração de 20 HP. Recondicio- CIAS EM: Indaial, Hamo.iia, São Joaquim e Tijucas. ESCRI

nado e perfeito. Possue laminas ou «bull-dozer» de TORlOS EM: Ccncordia, Gaspar, Taió e Urussanga. EM

1,80 mrrs. de largura, acionado por guincho manual INSTALAÇÃO: Canoinhas, Orleans, Salto Grande, Rio Negri-
Cr.$ 95.000,00 nho e Araranguá,

Item 'o. 21 - Locomovei «MARSHALL& SONS», Faz todas as operações bancarias no Paiz, como
18 HP efetivos, um cilindro, com bomba, completo, cobranças, descontos e caução de titulos de expor
recondicionado. nr.$ 26.500,00 tação e outras operações de credito; passes para

Item n. 22 - Bomba simple, vertical, um pis- as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas.
tão, fabric�ção nacional, reforçada,! para alimentar

O C 'CORREN'T'ES OS SEGUI ....1TES JUROScaldura ate fiO m2. • Cr.$ 8.500,00 AB NA EM / 1 � l'

Item n
..
23 - Caminhonete «CHEVRqLET», pa- 'A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

r� !500 qUIlos de carga. com pneus pe�feltos recon- quaisquer importancias 2010dlclonado ! Or.$ 16.000,00 Com aviso previo (retiradas diarias até
.

Item n 24 - 4 rolame?tos para tratores, SKF, , 1.000,00)dIametro 70 rn/rn externo ,10 m,m. e altura 95 mm. Dépositos Populares Limitados (até 10
com as capas de aç? Cr.$ .1.60�,00 cada mil cru�fliros) depositas iniciais �

Item ß. 25 - .3 pIstolas para metahsaçao . . . . . partir de 20,00 subsequentes a

.

Cr.$ 1.600,00 cada partir de 5,00 4 %

.

Item D. 26 - �Iga duplo T. de 250 rn/rn. alt�ra Prazo fixo de.6 mpses 5 %
DIta de .30 mIm. Cr.$ 12.000 qUIlo Prazo fixo de 1 ano 6 %

t.
Item ß. 27 - Trandsformladto,r -Poaora sol�agem ele

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente 2°.)
rIca. amperagem gra uave a e () amperes, marca

. .3° )WOLWORTH WALD CO. Or.$ 14000,00 A economia é a, base da prosperIdade 40:)Item D. 28 - jogos de manometros para garras Deposite as suas economias no
de oxi�'enio Cr.$ 600,00 BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

Item n. 29 :_ .30 tubos para caldeira, em estado '.
'

novo, de .3.1/4" diametro externo e 2,.30 de compri- H O R A R I O: - Das 9,30 as 11,30 e das 14 ás 15

menta Or.$ 22,000 quilo Sabados: Das 9 ás 11,00'.
Todos os preços acima entendem-se posto local

RIO DE JANEIRO e estão sujeitos á confirmação e

á venda prévia.

Schulz & Cia. Ltda.
-REPRESENTACÕES - COMISSÕES

,

Comercio em geral por atacado
Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 99 -- End. telegr. : SCijULZ

Japaguá dó Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA

OFER.ECEMOS

. Edital de Leilão Edital de Citacão
,

I

Clube Aimoré

AGENTES LOCAIS

Comgpcial Ltda.
•

JARAGUÁ DO SUL

I
,/ As

mesa.s poderão ser reservadas pelos interes.-sados diretamente com o er. tesoureiro, no Banco
• Nacional do Comercio. .

Oornerclo Iareguá do Sul, .12 de fevereiro de 1944.

A Diretoria do 'Clube Aimoré tem o prazer de
convidar os srs. sacias e exmas. familias para os

seguintes festejos:

Fevereiro - 19 - Grande baile a fantazia
» 22 - Ás 15 horas - mariné dan-

çante infantil de carnaval Ofe
recido aos fílhos dos srs.
socíos, seguido de sarau.

faz ciente que nos festejos de car

permitido dançar em camisa comum,

A Diretoria
naval, não será
esporte, etc.

Banco Industria e

de Santa Catarina S. A.

JARAGUÁ

A Diretoria

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00

Agencia: Empreza de 'Transportes
Frenzel S/A. - Jaraguá

AVI 80

3 %

Achem-se à disposição dos snrs. acionistas, no

escritório desta Sociedade, nesta cidade, os doeu
mentes de que trata o art. 99, do decreto-lei N. 2627,
de 26 de Setembro de 1940.

jaragúá, 1°. de Fevereiro de 1944
p.p, Reinaldo Rau - diretor presidente

H. SCHINZEL

Assembléia Geral Ordinaria•
------------------------------

Ficam\ convocados os srs. aCionistas da socie
dade, anônima Empreza de Transportes Frenzel S/A.
para a assembléia geral ordinaria que de-verá reali
zar-se ás dez (10) horas do dia 11 de Março do
corrente ano, na residencia do acionista senhor
Germano Enke, rua Bpitacio Pessoa N. 242, nésta
cidade, para deI iberárem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

Aprovação do balanço e contas do exercicio
de 194.3, parecer do Conselho Fiscal e relatorio
da Diretoria:
Eleição da nova Diretoria;

.

Eleição do Conselho Fiscal;
Assuntos diversos.

.

Jaraguá, 1°. de Fevereiro de 1944

p.p. Reinoldo Rau - diretor presidente
H. SCHINZEL

Serraria PITIDlllR
11111[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.

No dia 5 do Corrente
uma Capô de Gdbardini,
no trageto entre o Bar do
Snr. R. Harnack até a re

sidencia do Sr. Rob Mar
quardt, Jaraguá esquerdo.
Gretifica-se' a quem a

, I 00;0000000000000000

00000000000000000000
Perdeu-se

,TóN'kó CAPILAR'

:�'�R' �XCELÊNéIA '

Por motivos de doença, vende·se uma

serraria nova (completa), com 656 mor'gos
de terra, mata vit'gem.

Distante 4 kilometros da estação de
RetorcidB.. iNFORMA-Sg �A REDAÇÃO
DE1STE JORNAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
6a. pagina19 de Fevereiro de 1944

NÄO EXIGIVEL
Capital 800.000,00
Fundo de reserva 34.071,60
Fundo de depreciações . 20.070,50 854.141,90
EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRASO
Credores em c/c 56.769,00Senhores Acionistas Tirulos a pagar 52.590,70De conformidade com os estatutos sociais e pres- Obrigações de Guerra 650,00crições legais em vigor, vimos submeter ao vosso Gratificações a pagar 24.000,00exame e julgamento, o Relatório Balanço e dernons- Dividendos a pagar 184.000,00 277.789,70tração de lucros e perdas, com o parecer do Conse-

lho Fiscal, referentes ao exercicio encerrado em 31 Contas correntes garantidas 127.716,20
de Dezembro p. passado. CONTAS DE COMPENSAÇÄO
Conforme se verifica da demonstração de lucros Deposito da Diretoria • 20000,00

e perdas, que com esta publicamos, o resultado foi Ações caucionadas 15.000,00 55000,00
bem satisfatório, permitindo a dlstribuição de um 1.294.647,RO
dividendo que bem remunera o capital invertido.
A situação desta Sociedade, conforme se constata

pelo balanço que, tambem com este publicamos, e
solida e promissora. representando os compromis
sos, inclusivo dividendo a pagar, menos de 50'/ do
realizavel, sem se levar em corita o disponível.
Este, Senhores Acionistas, o relatório que julga

mos de nosso dever submeter ao julgamento da
próxima assembléia geral ordinaria.
Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de 1944.
Diretora Técnica Diretora Comercial
Herta Gosch Otilia Gosch

Demostrução de Lucros e Perdas, referente ao exercicio de 1944
DEBITO

Despesas' gerais.
Juros e descontos

Raios Ultra' Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Dirtor Médico do Hospital "So José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

52.444,60 @B!l;iI!I;lS����@!.!!3I��@ID�������_(á)

SOCIAIS Industria de Calçados

Gosch Irmãos S. A.CASAMENTOS
S a bad o passado,

na residencia dos pais
da noiva, sr. Henrique
Sehmelzer, em Itapocu
sinho, teve lugar o en
lace matrimonial do sr.
Waldemar Costa, do co
mercio de São Francisco
do Sul, com a senhorita
Irmgard Schmelzer.

O áto civil teve lugar
na sala das audiencias,
as 15,30 horas, sendo pa
drinhos os .senhcres João
Lucío da Costa e exma.

snra., e o sr. Otali Pesch
ke e senhorita -Clemen
cia da Costa.
- Hoje, terá lugar o

casamento da senhorita
Ana Pradi, dileta filha da
viuva Virgínia Bardin
Pradi, residente nesta ci
dade, com o sr. Paulo
Alois Eberhardt, de Gas
par.
- Na residencia dos

pais da noiva, o indus
tríal Carlos Ristow, em
Rio Cerro, terá lugar ho
je o casamento da senho
rita Linda Ristow com
o nosso amigo Leopoldo
Seidel, proprietario do
grande estabelecimento
de arboricultura em Co
rupá.
A todos os nubentes

deseja o "Correio do Po
vo" as maiores felicida
des.

RELATORIO DA DIRETORIA

462.592,50
39.148,80 501.741.30

Fundo de Reserva .

Fundo de Depreciações
Gratíftoações a pagar
Dividendos a pagar .

. 15.831.20
. 20.070;30
24.000,00
184.000,00 243901,fiO

745.642,80
CREDITO

Mercadorias .

Juros e descontos
. 719.919,60
. 25.723,20 745.642,80

.

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1943.
Emilio Kienas - Guarda-livros (Dip. reg. n. 26.373)
Herta Gosch - Diretora Técnica
Otilia Gosch - Diretora Comercial

ANIVERSARIOS
- No dia 15 completou

rnais um natalicio o' jovem
estudante Heins Blosfeld
filho do industrial Erico
ßlöefeld. Na rriesma data
festejou o sr. Faustino Ru
bini. Ainda na mesma da
ta, festejou a snra. Eulalia
Funke esposa do nosso

leitor sr. Roberto Funke
Filho.
- Na data 17 festejou

seu nataliclo Cl snra. dna.
Loni Drews, esposa do
nosso amigo leitor sr. Leo
poldo Drews.
.

- Na data de ontem
completou mais um ano
o sr.

- Paulo Neitzel.
- Na data de hoje com

pleta mais um natalicio o

comerciante sr Vitorio Pre
di.

- No dia 21 completa.
rá mais um aniversario o
sr. Pedro Perfeito, residen
te em Garibaldí. Na mes
ma data completará seu

natalício a sra. Elga Wolf,
filha QO sr. Francisco Wolf.

PARABENS
NASCIMENTO
A 9 do corrente

o lar do sr. Pedro Tren
tini e sra. Maria Bagato
li, residente em Joinvil
le, foi enriquecido com
o nascimento de uma
menina que tomou o no
rne de Infancia Odete.
Ao sr. Trentini que

atualmente serve no 13.
B. C. 'nosso parabens. '

FALECIMENTO. Em
Irepocuslnho, com a ida
de de 75 anos, faleceu no
día 15 do corrente o sr.
Horacio Alves de Siqueira,

Demonstração
do Ativo e Passivo em 31 dfl Dezembro de 1943

ATIVO
IMOBILIZADO

Imoveis e Bemfeitorias
ESTAVEL

Moveis e utensilios .

Maquinas e acessórios
Utonsilios diversos .

Veículos e semoventes

ATIVO

9.524,50
179,599,40
19415,00
1.107.70

Não comprem!
209.646,60 SEDAS,

FAZENDAS,
CHAPÉOS,
ARMARINHOS,

E Saltará da Cama Disposto para Tudo

Seu fígado deve produzir diaria
Professor Catedralico de Biologia do lostiltulo de Educação de Florianópolis

I
mente um litro de bilis. Se a bilis não

Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurglcos da especialidc.de no corre livremente, os alimentos não
Hospltol de Caridade de Florianópolis. são digeridos e apodrecem. Os gases

,Assistente do professor David ·SanSon, no Rio de Janeiro. incham o estômago.Sobrevém a pri-!!e!Ei!!I!=U!!!!!U=!i=m!!i!!;!=I=UEi!!U=U!!E!U=n=rfi Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do �io d Janeiro são de ventre. Você sente-se abatido

'I' '" e como que envenenado. Tudo é

F b
formado pela faculdade de Medicina da

J
amargo e a vida é um martírio.

i� ", r"'s (S��;:iU�i���ias, m Universidade dq Rio de Janeiro rá��uas!��!�=�::��:��:�����:;
I:..�.. � � .

Maleitas, Tremedeira '::1,<
BL U ME NAU STA. CATARINA sãoextraordinariamenteeficazes.Fa-

zem correr esse litro de bilis e você

I·�· - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _,:'1:' sente-sé disposto para tudo. São sua-
ves e, contudo, especialmente indi-

... .I I!! cadas para fazer a bilis correr livre-I "Capsulas Antisezonicas. iii I Ur. Wal.leml"ro, Mazurecl.en
- I �:ir�e·o��: ;;o�����sp�::�::$�:

�I.ii... Minancora" I.J U II -------

Ii III eala I)I SAI I)li
,.,''- Em Todas as Boas Farmacias ir, Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ Churrascada. A Socieda-

II de Hípica realisará ama-,:,:.,. É um produto dos Laboratorios MINANCORA -I"· Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças h- 9 h
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas n a as oras, em sua

..

EI
. séde, na pista á Estrada,.�,. - Joinvills - Sta. Catarina -�.'.,.. Indutotermia - Bisturi-eletrico - ectro-cautenzação

'h' Nova, uma suculenta- Raios lníra.vermel os e azuis.
!:!;!!!!!!!!-!i�:;!!!!iii!=!!!!!!i!!!!!!E!i=!i=!!=;!!EI:=!!=!!� • 1Iii ch·urrascada.I

DISPONIVEL
Caixa . . . . . 121.554,40
Bancos. 15.568,60 134.905,00

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRASO
Mercadorias .. 51b.824,OO

'

Devedores em C/C . 11.�50,80
Tlrulos a receber . . 4.800,00
Timlos em cobrança. 94.505,60
Titulos em caução . 257.795,20 862.655,60
CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em caução 55.000,00

1.294.647,80

PASSIVO

RUA CEL. EMILIO JOURDAN N. 62

em Foco

Registro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

cial do Registo Civil do
Distrito de Corupá. Muni

,

cipio de Jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar

EDITAL N. 755
Pedro Afonso Moreira e

Laudelina Mira.
Ele, solteiro, ferroviario, .

domiciliado e residente nes
te distrito, com vinte e no
ve anos de idade, nascido
em Ioinvíle, nesre Estado
em treze de outubro de
mil novecenros e quator
ze, filho de Serafim A fon
so Moreira, domiciliado e

residente em Parenaguä
Estado do Paraná, e de
dona Ana da Silva Man
duca, já falecida. Ela, sol
teira, de profissão domes
tica, domiciliada e restden
te neste distrito, com vin
te seis anos de idade,
nascida em São Francis
co do Sul, neste Estado,
em dezoito de novembro
de mil novecentos e deze
sete, filha natural de An
tonia Maria de Mira, já
falecida e de pai incognito .

Apresentaram os doeu
wentos exigidos pela lei.

Si alguem souber de al
gum irnpedimento oponha-
o na forma da lei
Lavro o presente para

ser afixado no legar do
costume.

'

Corupá, 11 de fevereiro
de 1944:

Iaragué do Sul, 51, de Dezembro de 1945.
Emilio Kienas - Guarda-livros (Dip. Reg. n. 26.575

Herta Gosch Otilia Gosch
Diretora Técnica Diretora Comercial

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fis

cal da Industrie de Calçados Gosch Irmãos S. A:,
tendo examinado detidamente o Balanço, demonsrre
ção de Lucros e Perdas, Relatorio da Diretoria e as
dernais contas referentes ao exercicio de 1945; en
contrando tudo em perfeita ordem, manlfestern-se fa
voravelmente! ao critério adotado, por entenderem
que o mesmo consulta os inreresses sociais. Em
consequencia, este Conselho é de parecer que as
contas apreciadas sejam aprovadas pela assembléia
geral dos senhores acionistas
Iaragué do Sul, 24 de Janeiro de 1944

Carlos Leopoldo Mey, Erico BIosfeld e Edmundo
Splitter.

-

CIRURGIA PAR�OS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
Indute.termia, ßisturi Eletrico, Galvanocauterio

WALDEMAR LUZ
Escrivão

____,-----------------

o Mundo
(Serviço especial da

Inter-Americana)
MOSCOU - Os russos

dominam agora todo o li
toral sul do Golfo da
Finlandia o que permitirá
a esquadra sovietica do
Baltico participar rnals di
retamente das operações
centra as forças nazistas
debandadas frente ao es

magador avanço do Gal
Govoroov.

PERFUMARIAS, E

sem primeiro verificar os preços destes
artigos na casa

Erico - JDrD�UÓ �O SulBruhns

dESPERTE I BILIS
DO SEU flGIiDOClinica' �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiDr�HntD

Dr. Arll"linio Tavares

EXIJAM O SABÃO

"Virgem Espcctcltdcde"
,�\\�O VIRCi'>,,) �DA ��Ar
(�WETzn INDUSTRIAL
JO/NV/llE

Joinvileda CIA. WETZEl INDUSTRIAL

O Ide�l para Oosinha, Lavanderia e Lavadeira .
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