
I contudo, que haja, con

cordia, unidade de vis
tas.

O Presidente da : Re
pública chama a aten
ção para o perigo das
agitações prematuras e
das explorações dema-

CAIXA POSTAL, 19 TELEFONE N°. 39 gógicas. O povo brasí
������������������������������������������������������ leiro é por formação �ANO X�VI JARAGUÁ DO SUL,..-, Sabado, 6 de Janeiro de 1:945 Bta. Catarina N. 1.256 temperamento, especial-
iiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;õiiäiiiiiiíiiôiíi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiõiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mente democratico e o

governo "jamais culti-
vou preconceitos de me
ro íormalísmo politico e

procurou sempre inter
pretar as aspirações le
gitimas do povo".
Deste modo o Presi

dente Getulio Vargas as

segurou à nação, falan-
do diante dos mais legí-

por isso,. entretanto, deí- nomicas internamente, timos representantes das
xou de realizar um vas- aumentamos o prestigio classes armadas, que "os
to programa de empre- externamente, pela firme esforços serão feitos de
endimentos, alguns dos e leal conduta seguida íórma a conseguirmos o

quais avultam entre os em íace da mais grave am�iente pacifico nece_s
mais importantes de que I crise internacionaL sário

.

à �.omplementaçao
o Brasil se tem beneíí- Nosso dever é presse- constítucíonal, que se

ciado. guir na execução desse efetuará brevemente. em
E cumpre frizar que plano. Os imperativos do i moldes d� am:p�� �,lIvretais obras correspondem nosso progresso exigem cons�lta a. OpInI!10' _

à execução de um pla- esforços de todos, parti- 'I'aís afI�maçoe� dao
no grandioso de progres- cularmente do Exército relevo maior e impor
so. Assim como desen- e da Marinha e da Ae- tancia mais alta às elo
volvemos as forç�.s eco- ronautica É necessário quentes palavras com

________, ,_. '

que o Primeiro Magís-
trado da Nação encerrou
o ano politico de 1944.

Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919

A Palavra do
Presidente

RODOVIA
•

'.

Jaraguá do Sul==

Campo Alegre
RIO, 2 (Comentario te

legráííco da Agencia Na·
cíonal) --- O discurso
pronunciado pelo Pre
sidente Vargas no almo
ço que lhe encerra as

classes armadas do pais,
no Automovel Clube do
Brasil, deve ser lido e
meditado por todos os
brasileiros.

O Chefe do Governo
'apresentou nessa oração
um breve resumo das
realizações da admínís
tração pública: no decor
rer de 1944, e não :

se

póde negar que o ano
findo tenha sido fecun
do.

O Estado enfrentou
grandes e pesadas tare
fas, empenhado cómo se
acha numa guerra, que
absorve a melhor das e

nergias nacionais. Nem

Gue�ra

Entre as inumeras obras realizadas e pro
jetadas pelo Governo catarinense, a que mais
de perto diz respeito aos interesses do Muni
cípio de Jaraguá do Sul, é a rodovía que li
gará este município ao de Campo Alegre,
proporcionando um melhor intercâmbio comer
cial com todos os centros comerciais da rica
zona serrana ..do Norte catarinense.

Essa estrada que, segundo tivemos co

nhecimento, será atacada ainda este ano, vi
rá; seguramente, beneficiar uma extensa zo
na industrial e agricola que, atualmente, de
pende de uma única via de comunicação que
é a línha íerrea São Francisco do Sul-Porto
União, a qual em virtude das restrições e ra
cionamento de combustiveis anda sobrecarre
gada, não podendo satisfazer todas as neces-
sidades do comércio.

'

,

A par dessa vantagem a rodovia Jaraguá
do Sul - Campo Alegre, encurtará de cinquen
ta quilometros a distância entre Jaraguá do
Sul e Curitiba, de oitenta quilometros entre
Jaraguá do Sul e São Bento, sendo de qua
renta quilometros a sua extenção t�tal entre
Jaraguá do Sul e Campo Alegre.

O planejamento dessa estrada, taz :

)2art-edo programa mdoviaeto do Governo do Esta
do e foi, meticulosamente estudado, o seu tra
çado; pelO' Departamento Bstadoal fie Estra
das de Rodagem.

E mais um serviço. a acrescer ao enor
me acervo de beneficios que á atual admi
nístração catarínense deve Ó" povo tJ'ãl'rigãverde e em especial as populações diretamen
te beneficiadas.

.Carla de um

Expedicionnrio Jaraquaense
Enttre os expedieiona- r bel Atanasio, iuncío- lho que o meu gesto síg-rios jaraguaenses que naría do Departamento nifica. Finalmente, paraheroicamente defendem Munícípàl de Estatística. o Brasil, é o fiel com

a patria na Italia, en- O expedlcíoriario rere- promísso assumido pe-
_.... .:t

centra-se o jovem 'Ma- rido nasceu neste muní- raute o mundo, qual o
noel Ätanasio, filho da eípío, em 3 de outubro de revidar a afronta quevíuva Candida Augustí- de 1920, sendo sorteado tão covardemente lhe
nha da. Maia Atanasio e em 1942 e escalado pa- foi feita.
irmão da senhorita Isa- ra fazer parte da FEB, Apesar das saudadesA ofensiva alemã não III!:ID i!2 JB:'llI:oA _. Agora, esse expedi- i que sinto de todos e desomente foi ,coTIti4,!'< CO� �.:IIQ � ...,�O cionario a�f..eveu p�a I tudo,' estou contentíssl

mo, com a contra-oíen- Segundo o relatório

dO! uma sua irmã, esposa do mo. E o principal motísiva dos exercitos ame- dr
.. Interventor Federal, 2'. sargento Mendes re- vo deste meu jubilo se

M. T. ricanos, icou critica a e;'Gscelm47e4m6 Satnta C�ta- sidente no Estado do Pa- associa ás preces quelõ-.__......
, --= situação dos exercitos rIn� . es rangeiros raná, a seguinte patrío- faço a Deus para quede von Runstedt. registados. O maior nu- tica carta [a publicada me seja dado a honraA ponta de lança que mero pertence aos natu- pelo "Diario dos CalI!POS" de apagar para sempre,os exercitos germanicos raes da AI�manha, com de Ponta Grossa: "E do, ainda que com o meuhaviam fincado no ínte- �.093, seguindo-se a It�- velho continente euro- sangue, a mancha que arior da Belgica, teve de Iía com 1.592, a �olollla peu que te estou escre- I triade monstra, inimigarecuar, pois as forças com 1.028, a�ustrIa com vendo. O que.ísto repre- da liberdade humana, aaliadas, atacando nos 777 e a ?-USSla com 624. senta para todos nós ex- tirou a nossa soberania.flancos, estavam amea- O� apatr!das, (sem pa- cusado será dizer. Para Escrevam sempre quetão Baltazar Bicca de çando de: encurralamen- tría) os Judeus expulsos mim representa o com- puderem, posto que isso

Alencastro; Química _
to os inimigos, volm"ndo da �lema!lha em sua promisso do juramento é um consolo dos que se

Majar Arsênio Riveros assim a sítüação quasi quasi totalIdade, contam feito -de servir á acham longe da pátria.(Exército P a rag u a i o); ao estado em que se 614.
. . . .

minha pátria, ainda Abraços para os co
Geodésia e Topografia- achavam os combatentes O mumcipio de lbíra- que com o sacríííclo nhecidos com as sau
Major José Guiomar dos antes do inicio do avan- ma regista:: estadia de da própria vida. Para vo- dades aq�i fica o irmão
Santos, Capitão Ayrton ço alemão. 1.506, seguindo-se Blu- cês, suponho, é o orgu- e cunhado (a) Manoel".da Silva Castello Bran- Na Italia tem-se trava- menau, com 1.361, Porto
co e Capitão Antonio da do violentas lutas, es- União com 1.016, Canoí
Silva Araujo". tando as forças aliadas nhas, com 927, Joaçaba

Os engenheiros, em se- ganhando terreno. I
com 965, Xapecó com

guída proferiram, em con- Na Irente russa, os 964, Joinville com 883,
junto, o compromisso a- mais violentos ataques

I
Rio do Sul com 835, Ja- Transcorreu no dia 1',

baixo: estão se verificando em .raguá do Sul, é habitado deste mês o 27· aníver-
"Prometo, como enge- Budapest, capital da por 727 estrangeiros. sarío de fundação do

nheiro militar, dar sem- Hungria, estando aque- Desses. estrangeiros, nosso colega «Jornal de
pre o melhor do meu las forças ja d.e posse 4 96? dedICam-s� no pro- Joinville».
esforço ao trabalho Ie. da metade da CIdade. duçao. de �aterla prima, Hoje, o orgão fundado
cundo e criador do Exér. Cessou a luta na Gre- 4.939 a agrlcuítura, 2.410 pelo sr. Eduardo
cito e ao Brasil a pró- cia, teIl:do o rei Jorge trabalham na int;lustria e Schwartz, pertence a
pria vida na conquista concedído na nomeação 1.155 �o �om�rclO. e 846 cadeia dos Diarios As
de seu destino imortal, de uma regenCIa, para a á profIss.o�s llber�ls, �e- sociados, e tem como
porque é um dever e q!lal nomeou o Arce- dícos,rellglOsas, CIenCIaS, diretor o sr. Frederico
uma honra o sacrifício bISpO. artes, etc. Schwartz, filho daquelepela Pátria". -x- saudoso jornalista.O mesmo relatorio con- Ao «Jornal de Join-A ENTREGA DOS DI- os Capitães - Te n en te s signa que o Estado re- ville», nossos cumpri-PL.0MAS ..

George Cals�de Oliveira gistou 183 automoveis mentos. As Noivas e jo-O PreSIdente G,etuho e Oarlos Natavidade, da particulares, 345 de alu- ' I vens esposasVargas pro?edeu a en- Marinha de Guerra" cu- guel, 150 onibus 512 ca--- to�s devem possuir o utilissimotr�ga dos dIplqmas; cum· nhados do nosso com- minh@es qe aluguel, 929 D A H hl e pratico livro de "Dôna Benta"prlmentando, uill � um, panheiro de trabalhos caminhões particulares, f. rno oesc Vende-se na Tip. Avenidaos novos engenheIros. Mário Tavares da Cunha 367 motocicletas e 15.564Da grande assistência Mello. bicicletas.
que lotava o auditório
ouvia-se, a cham�da de

Ec8;�a um dos16 técnicos .XPEDIENTEmIlItares, palmas entu- ..........
,

sia()ticas. I'O ENCERRAlI.f"VNTO DA Av�samos aos nossos. �resados assinanteslV.lD e anunCIantes que a admInIstração do "Cor-CERIMONIA re10 do Povo" passou·a ser feita pelaO Presidente da Re-
pública encerrou em se- A COll'l'lcrclal Ltda.,
guida ·a brilhante ceri- com escritorio anexo a coletoria federal; emõnia, em breves pala- onde poderão ser pagos as assinaturas e anun-vras. cjos, e tratados quaisquer assuntos comerciaisDentre os oficiais. di- referentes a esta folha.
plomados encontram-se

A

Novos Técnicos
-,

Mi I 'ita res
Sob a presídeneía

.

do
Chefe da Nação reali
zou-se na Escola tecni
ca do Exercito a entre
ga dos díplomas a de
zesseis oficiais, sendo
dois do Paraguay, qua
tro da Marinha e dez do
Exercito, que conclui
ram o curso de enge
nheiros militares, após
anos de minuciosos e
arduos estudos.
A colação de grau foi

feita pelo General Fran
klin Emílio Rodrigues
que proferiu as seguin
tes palavras: "Em nome
do Governo da Republi
ca dos Estados Unidos
do Brasil, eu, Gf!neral
de Brigada Franklin E
mílio Rodrigues, Coman
dante da Escola Técni
ca do Exercito, confiro
o grau de engenheiro
militar aos seguintes ofi
ciais: Armamento e Me
talurgia - Major Anas
tácio Martinez (Exercito
paraguaio), Capitão-Te
nente Carlos Artur da
Silva Moura, Capitão-Te
nente George Cals de
Oliveira, Capitão-Tenen
te Carlos Natividade Ca
pitão Tenente Adil Bar
b_osa de Oliveira, Capitao Manoel Parmênio da
Silva, Capitão Daniel
Hellensteler Balbao Ca
pitão. Moacir Ta�ares
Carmo, 1o, Tenente Má
rio Sérgio Fialho, 1°. Te
nente Washington Silvio
'da Fonseca; Eletricidade
- Capitão Carlos Porto
Carreiro Ramirez, Capi-

•

Jornal de JoinviUe Cumprimento�de 'Ano Novo
Recebemos mais os

seguintes cumprimentos
e votos de feliz ano no
vo: J. Batís'a Pereira,
Presidente da Associa
ção Catarínense de Im
prensa, Rui da Silva A
zev�do e senhora, resi
dentes em Arigolandia,
J. Moreira & Cia. de
Floriancrp-olis, Adolf Hel'- .

mann SchUlze desta ci
dade e Cia.· T Janer S.
A. de São Paulo.

Transcorre amanhã a altura da admiravel se
data natalícia de S. quência de Juizes, com
Excia. o Dr. Arno Pedro que tem sido contem
Hoeschl, honrado Juiz pIada uma das mais jo
de Direito da Comarea vens comarcas do Es-
de Itajaí. tado.
Magistrado. íntegro, «Correio do Povo»,

exerceu S. Excia. du- sente-se honrado em,
rante quasi cinco. anos interpretando os senti
a judicatura nesta Co- mentos da população de
marca, dignificando a Jaraguá do Sul, apre
Justiça por uma atuação sentar a S. Excia. o Dr.
prudente e enérgica. Arno Hoeschl, os cum-
De sua conduta nesta primentos de que é me

Comarca, pode dizer-se, recedor na passagem de
que man�eve-se €J.o < � �eu natalic�o.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estatutos dá Socíederde Esportiva
S5S5SSS5Diversões «TUPINAMBA'»

e de

Artigo 17. - Ao secretario em exercicro com

pete lavrar as atas, correspondencle, organlsar e ter
sob sua guarda o arquivo, assinar a corresponden
ela comun, tais como convites, comunicações, anun
cios, deixando de tudo copia.

§ unico - O segundo secretario auxiliará o pri
meiro e será o seu subsrítuto nos tmpedtrnenros ou

ausenclas.
Artigo 18 - O tesoureiro terá sob sua guarda

todos os valores do clube, arrecadará suas rendas,
fará a escrituração das mesmas bem como pagar e

escriturar a despesa autorisada pelo presidente, as

sinar recibos de qualquer especie e, de acordo com

o que determinar o presidente, deposttar em esrabe-:
lecimento designado o dinheiro que tiver em seu po
der, exeíuadas as quantias para as despezas comuns.

§ uníco -- O segundo tesoureiro substituirá o

Da assembléia geral, sua convocação e delibe- primeiro em seus impedimentos e ausencias.
rações. Artigo 19. - Ao conselho fiscal compete a Iis-

Artigo 8. � As assembléias gerals serão a or- callsação geral da sociedade, instruindo e dando
dinaria e as extraordinarias. conselhos ao presidente e demals membros da dire-

§ 1. - A assembléia geral ordlnaría será realí- toria, examinar os livros em qualquer época, verifi
sada uma vês por ano, para apresentar o relatorio cer a escrituração e situação da caixa, podendo pe
da diretoria e prestação de contas, tendo lugar no dir qualquer esclarecimento e dar parecer no relato-
1. domingo do mês de janeiro. rio e balanço geral organisado pela diretoria e te

§ 2. - Nessa assembléia, também serzi eleita e soureiro, alem das atribuições especiais conferidas
Artigo 2-Compor-se-há a sociedade por nume- empossada a nove diretoria. em outros artigos destes estatutos.

ro ilimitado de socíos, divididos em-
_

§ 5. _ As assembléias gerais exrraordinarlas
a) socíos honorarlos serão realisadas mediante convocação da diretoria, Capitulo VI

b) socios benemeritos e do conselho fiscal, ou mediante pedido de dez so- Disposições geraes
c) socios contribuintes. cios, sendo 05 objetas de deliberação antecipada- Artigo 20 - Em todos os assuntos omissos

§ 1-Qualquer pessoa maior de 18 anos, de mente declarados
_

nesres estatutos determinará a diretoria, que subme-
idoneldade comprovada e proposta por dois socíos, Artigo 9. - As assembléias geraes serão con- terá seus atos ao referendum da primeira assembléia
poderá fazer parte de seu quadro social, entrando vocadas pela imprensa e avlso afixado na séde so- geral que se realisar.
no goso doe seus direitos depois de aceita pela di- cial, com um praso nunca inferior a 16 dies. Artigo 21 - As cores, emblema e pavilhão da
retoria e paga a resperlve ioíe. § 1. _ ôe a primeira convocação não tiver nu- sociedade serão aprovados na primeira assembléia

§ 2-Soc_ios honorartos são' os que tenham mero legal, que será de um terço dos socios quites geral que se realísar.
prestado relevantes serviços a sociedade,' devendo na época, a segunda reallser-se-ä dentro do preso . Artigo 22 - A sociedade somente poderá ser

serem indicados pela diretoria e aprovada a indica- não superior de 8 dies, fixado pela diretoria na as- dissolvida quando assim o determinar a assembléia
ção pela assembléia geral, ficando isentos de qual- sembléla anterior. geral extraordinería convocada pera esse fim e com

quer pagamento. Artigo 10. _ As assembléias serão presididas votação de dois terços de seus socíos. ou quando
§ 3-Benemeritos serão os socios que presta- pelo respetívo presidente e na falta pelo substíturo tiver menos de 16 soclos.

rem relevantes serviços em cargos da diretoria, co- legal, com exclusão das que tratarem de assuntos § unico _:__ A assembléia que dissolver a socle-
mo tais declarados por assembléia geral. referentes a diretoria ou aprovação de sua prestação dade resolverá sobre o destino de seu patrimonio:

§ 4-Contribuintes, são os socios que, aceitos, de contas, quando o presidente será eleito pelos so- Artigo 23 - Estes estatutos somente poderão
pagarem sua joia e mensalidades. cios presentes exclustvamente pera aquele fim. ser modificados mediante aprovação de votação de

Artigo 5-Logo depois de aceito, ao socio
_

Artigo 11. _ A ata da assembleia será lavrada dois terços dos sectos presenteaa assembléia ge-
assiste o direito de goser de todas as regalias que em livros especial para esse fim rubricado pelo pre- ral que para esse fim for convocada.
os estatutos ou assembléias geraes ditarem, podendo sidente, podendo a mesma ser assinada, epois de Artigo 24 - Destinando-se a sociedade ao es-

a) votar o 8::r votado pera qualquer ato ou cargo aprovada, pelos seclos presentes. _

porte amadorista, é expressamente proibida qualquer
em assembleias_; .. Artigo 12 _ O socio que quizer se manifestar pratica que colida com esse objetivo.
b) represe_ntar, Iuntamenfe com mais ,? SOCIOS centre sobre qualquer assunto deverá pedir a palavra a Artigo 25 - Estes estatutos foram aprovados
atos da dlret5>rIa e requerer assembléias geraes pa- quem estiver presidindo a assembléia, sendo vedado em assembléia geral desta data.
ra expor razoes;

.

I falar mais de duas vezes sobre o mesmo assunto.
_ Artigo 26 - São seus socios fundadores os se-

c) tomar parte em todas as f�stivida�es da socleda- Artigo _
13 _ A eleição da dlretofia, como to- nhores João Saganski, Tharcicio de Oliveira Motta,

de ou para qual .a '!1esma seja convldad�; das as deliberações da assembléia serão tomados Joaquim Eduardo Teixeira Felismino Mafra, Venen-
d) propor. admlssão �os novos SOCIOS. e �or por maioria de votos, sendo que, o presidente ape- cio Nicoluzzi, Guilherme Menegotto, Oscar C. O. Na
escrito pedir o se� desligamento do quadro �o�lal. nas poderá votar em caso de empate. gel, Paschoal Patricio, Silvestre ôroínskí, Francisco

. �aragraf�) umco.-Para g�sar desses dlrelt�s § unico _ O presidente designará os escrilina- Franco, Ervino Menegotto, Walter Karsten, Walde-
SOCIaIS devera o SOCIO (>star qUites com a tesourana dores que serão escolhidos entre os socios presentes. miro Roters, Laudeino Atanasio} Manoel Hort, Harri
da entidade e não ter sido suspenso por qualquer

_

Müller Eliseu da Rocha, Roberto Kath, Adalberto
motivo pela assembléia geral.' Capitulo V Stein, 'Leopoldo Stein, Bertoldo Enke, Arnoldo Pi-

Artigo 4-Como dever, os socios deverão su- Da diretoria colli, Roberto Schwartz, Fernando "Wuerz, Bernardo
ieitar-se aos seguintes: Artigo 14. _ A sociedade será administrada Heiden e Leogildo Heiden.
a) pagar li joia, quando aceito socio e as mensali- por Uma diretoria eleita anualmente, no primeiro do- Artigo 27 - A sua primeira diretoria, que terá
dades pontualmente quando procurado pelo cobrador; mingo do mês de janeiro, em assembléia geral, com exercicio até dezembro d� 1946, fica constituida dos

b) respeitar as determinações dos estatutos, assem- posta dos seguintes membros:
- senhores Ervino Menegotto, industrial, casado, como

bléias gerais e atos da diretoria, bem como portar- Presidente e vice-presidente presidente de Honra; Tharcicio de Oliveira Motta,
se, tanto no recinto social, como em festividades Primeiro e segundo secretario ferroviario. casado, presidente; Felismino Mafra, ca-

onde estiver na qualidade de membro da sociedade Primeiro e segundo tesoureiro sado, vice-presidente; Joaquim Eduardo Teixeira, fer-
com a devida compostüra, obedecendo a disciplina Um diretor esportivo roviario casado, primeiro secretário; Venancio Nico-
ditada nessa ocasião; Conselho Fiscal. composto de 6 membros. luzzi. in'dustriario, casado, segundo secretário; Gui-

c) não fazer campanha de desmorlilização do clube, Artigo 16. _ A diretoria se reunirá quinzenal- Iherme Menegotto, ferreiro, solteiro, primeiro-resou-
ou publicamente recriminar atos da diretoria ou as- mente, ou quando para esse fim convocada pelo pre- reiro; João Saganski, industriario. casado, segund�
sembléias, tratando cavalheirescamente os demais sid�nte ou maioria do conselho fiscal, pará discus- tesoureiro; Oscar C. O. Nagel, lavrador, casado, .dl
associados e convidados nas festividades; são de assuntos de interesse da sociedade. retor-esportivo; Ricardo Koch, pedreiro, casado,
d) aceitar pelo menos por um periodo a eleição que - Artigo 16. _ Vago qualquer cargo, será ele pre- Francisco Vieira, operario, casado, Silvestre Stoins
for feita de sua pessoa para qualquer cargo. enchido até a primeira assembléia geral ordinaria ki, ferreiro, casado, Francisco Franco, ferroviarió,

pelo substituto legal. casado e Walter Karsten, comet'ciante, casado, per-
Capitulo III

Artigo 17 _ Compete a diretoria administrar a fazendo o Conselho Fiscal, sendo' todos os sodos

Da admissão, eliminação e punição dos socios. sociedade, elaborando normas de trabalho, resolver fundadores e á diretoria brasileiros e residentes em

todos os assuntos que forem omissos nestes estatu- Jaraguá do Sul.
tos aos quais lhe compete fazer cumprir, determinar' Jarllguá do Sul, 17 de Dezembro de 1944.
as diversões, nomear empregados e usar dos· de. .

_

mais direHos especialmente determinados nestes es- THARCIC(O DE OLIVEIRA MOTTA - PreSIdente

tatutos. JOAQUIM EDUARDO TEIXEIRA - Secretario
§ unico - Compete ainda

_

a diretoria organisar GUILHERME MENEGOTTO - Tesoureiro
o relatorio anual com todos os detalhes e esclareci-
mentos referentes a sua administração, . devendo o Reconheço ,verdadeiras as firmas supra _ d.e
balanço. ser apresentado a assembléia geral ordina- Tharcicio de Oliveira Motta, Joaquim Eduardo· Tel

ria, ja com o parecer do conselho fiscal, cabendö- xeira e de Guilherme MenegottO.
lhe ainda nomear os representllntes da sociedade em

Em testo. M. T. C. M. da verdade
�!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!!"!!!!� qualquer festividade em que tomar parte. . . .

.,

..

Artigo 16.-Ao presidente compete presidir tam- O Tabelião: Mario .Tavares da Cunha Mello.

�:: �se r:���t�� ��r��ee��:�a� �������des�trv�nt: p::- !mHmm!lmlmmmm!mf:m!lmml11m!lilif:"f:mmmmmmmmm!mg�lmmlmmmlI1mm
sivamente" em juizo e fóra dele; autorisar as despe- Dr. LUIZ DE' $OUZ.A..

BAR.-RESTAURANTE zas aprovadas pela diretoria, rubricar e assinar atas AD V O GAD O
Refeições á qualquer hora e correspondencia e conjuntamente com o tesoureiro
-._.----- - Banhos quentes e frios - chuveiro - assinar cheques e outros titulos.

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,687 Artigo 16.-Em seus impedimentos e ausencias
JARAOUÁ DO SUL STA. CATARINA será o presidente substituido pelo vice-presidente,

:i;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii� que é seu substi tuto legal. l[::1iliffiglli!mffi!fm"::T:ffig�.F:f:r;!!mmmmmmmmmmmmllilliilir:mnilimm!mm":":lm!

Da sociedade e seus fins
o

Capitulo I

deixar de pagar suas mensalidedes e os que de
monsrrarem máo comportamento ou trabalharem con
tra os Interesses da sociedade.

§ unico - A eliminação será feita pela direto
ria, cabendo ao eliminado apresentar recurso pera
a primeira assembléia geral, valendo até aí a decí
são da mesma diretoria.

Artigo 7. - Conforme as faltas que praticarem
05 socios ficam sujeitos a adrnínísrreção, multa e

suspensão por 60 dias, todas essas penalidades se
rão aplicadas pela diretoria.

§ unico - A suspensão não isenta os soclos
do pagamento, durante éla, de suas mensalidades, e
à de multa será imposta como eventuais prelulzos
materiais causados a sociedade.

.

Artigo i-Com a denominação de "S. E. e de D.
Tupínambé", fica fundada nesta data uma associação
esportiva e recreetíve, que tem por fim a pratica de
todos os esportes que a diretoria julgar convenien
tes, em cararer de amadores, bem como proporcio
nar a seus associados recreações licitas, sendo uma
socíêdede que, como pessoa juridica de direito pri
vado, poderá filiar-se a qualquer federação, liga ou

entidade esportiva, oficialmente reconhecida.
. § 1-Sua sede será na cidade de [areguã do
Sul, Estado de Santa Catarina, sendo seus fundos
constítuldos pelos lmoveis e moveis que adquirir,
doações, lolas e mensalídades que receber, o que
tudo somente poderá ser aplicado para os fins que
a mesma se destina.

§ 2-0s socios não respondem subsidiariamen
re pelas obrigações sociais, mas sua' diretoria res

ponderá perante a sociedade pelos danos que a
mesma venha a causar por atos i1icitos pra ticados
com dolo.

Capitulo IV

Capitulo II

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel Jaraguá

Artigo 5-A admissão do socio será feita me

diante proposta assinada por dois socios, aceita pe
la diretoria em votação secreta por maioria de votos
e, em caso de negacão, com direito a

_

recurso para
a primeira assembléia geral que se realisar.

§ 1. - Os socios apresentantes serão sempre
responsaveis pelo pagamento da joia. _

Artigo 6.-Serão eliminados do quadro social
os socios que por mais de tres mezes consecutivos

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca,.210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim. Constant, 136 - Tel. 12

..
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POLICIA
Banditismo em Copupá
Tres malandros vindos de
ClIritiba, assaltam a restdenela de um lavrador

•..............................................................................,

:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

PAULO SOHN ,E ESPOSA
e

AUGUST BENDHACK E ESPOSA
participam aos parentes e pessoas amigas, o

contrato de casamento de seus' filhos,
ELFI E ERNST

jaraguá do Sul, 25-12�1944.

·

·
·

·

.
·

_
.

A cena que viveu o
lavrador Rodolfo Pota
poít, residente a estrada
de 'Rio Paulo, no distri
to de Corupá, neste mu

nicipio, reveste-se de
toda a selvageria que,
somente criminosos afei
tos à pratica do crime,
são capazes de praticar.
Relatemos os fatos co

mo foraIb descritos pelos conversa e provocar o
proprios autores quando assalto, pediram que es
inquiridos na policia. I te lhes vendesse uma

Os individuos Patríoío, garrafa de aguardente.Plínio e Otavio Catalan, I O colono, vendo tres
que residiam em Rio Ne- pessoas desconhecidas,
gro até bem pouco tem- já desconfiou, declaran
po, e atualmente se en- do que não tinha cacha
contravam em Curitiba, ça para vender e que
rumaram no dia 22 de eles fossem embora, poisDezembro com destino do contrario lhes atiçaa Nereu Ramos, onde, ria o cachorro.
devido o atrazo do trem Isso bastou para que
expresso, chegaram ás Patrício lhe desse uma23 horas. coronhada de revolver
Desembarcados, pega- pois todos os tres esta

ram o leito ferroviario e vam armados de revel
rumaram em direção a veres e punhais, e en
Corupá, pernoitando ao quanto este caia, os ou
relento. Daí dirigiram-se tros dois irmãos penepara a estrada Rio Novo traram na casa, onde,dé onde à noite voltaram pegando uma corda quepara a vila e dalí para servia para tirar aguaa estrada Isabel. do poço, amarraram o
Pelas vinte horas ehe. colono, sua mulher e u

garam á casa do colono ma filha de dezesete a
Rodolfo Potapoff, onde a nos.
pretexto de entabolar Áto contínuo, avança-

oo��oo�oooooooooooooooooooo�oooooooo
Liquidação Final!
CASA BYLAARDT

o Paraiso das SEDAS e
-- TECIDOS FINOS -

Não se esqueça: Em Sêdas e Tecidos Finos
encontrará o maior Sortimento na

C A S A BYLAARDT
RUA DO PRINCIPE - j O I N V I L E

PADRÕES EXCLUSIVOS - ESTAMPARIA MODERNA E VARIADISSIMA - SEDAS LISAS DE
TODOS OS PREÇOS

__ Descontos Especiais
OOOOOOOO�OO�OOOOOOOO�OO

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39'
----------------------------------------------------------------------------------A.NO XXVI - JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 6 DE janeiro DE 1945 - sn CATARINA - N. 1.257.

Civis
Batista e Vitorino Aral-IB IiIIIX Sdi e Eugenio e Carlos I

a aSpezzía,
Da discussão passa-

ram a agressão, sacan- Para uma. população vel ao' que sofreram osdo Carlos da navalha e de 45.000.000 habitantes, 300.000 civís em Malta.Batista da faca, dando as baixas civis britani- Malta esteve sitiadacomo resultado ficar a- cas resultantes dos ata- durante vinte e oito mequele gravemente ferido ques das bombas zes e nesse período houcom profundo golpe no alemãs, noticiadas como ve 2.315 alarmas anti-.

cavado supra-clavicular se elevando a 60.000 aéreos. Todos nós lernram no armario e come- esquerdo, atingindo um mortos, representa uma bramas a historia deram descançadamente, dos ramos da jugular. morte para cada 750 pes- seus sofrimentos sob opraticando depois o rou- O ferido foi recolhido soas. No entanto, a In- fogo inimigo e as fotobo de roupas, relogio, ao hospital São José e glaterra sozinha, sem a grafias dos habitantes deaneis e cerca de 1.300 sobre o fato foi aberto Escocia e Galles, que Malta vivendo em suascruzeiros, com o que inquerito. mereceram pouca aten- cavernas. O numero devoltaram para a vila de ção á Luftwaffe, tem me- civís mortos por bombasCorupá. Atropelamento nos de 40.000.000 de ha-) elevou-se a 15.700 ou se-Passavam pela vila, Foi vitima de um atro- bitantes. Assim sendo a ja uma para cada 200provavelmente procuran- pelamento por caminhão media de mortos aumen- pessoas.do em outra estrada ou- o ancião Ernesto Patsch ta para um de menos de ;:;.....;..;..;..;...,......__.w_�__

�:o;J���, iu��1� �:i�� d�a���e:b�oOi�m d�o!� 70�s�::s����s represen- ',[""RilO �ß POUO"pelo cabo do destaca- panhia de uma netinha, tarn apenas um terço oumento que fazia patru- se dirigia para a sua ca- um quarto dª media re-lha. Fizeram-se de íno- sa, á estrada Itapocú. gistada em Malta, mas acentes, mas o cabo re- Inglaterra é mais de 4solveu levá-los á pre- vezes maior do que Malsença do sr. Maxímílía- Proibicão ta. Sobre as cem milhasno Baggio, sub-delegado •

quadradas de Malta, osde policia e este, O abaixo assinado proi- bombardeadores nazistasdepois de ínterroga-los, be terminantemente a pe- tinham um objetivo revendo que estavam ar- netrar e passar em sua lativamente pequeno, aomados, desarmou-os e propriedade sita a Avetri-
passo que ,a Inglaterramandou recolher á ca- da Getulio Vargas (Fun- se estende por cerca dedeia, para sobre eles re- dos) não se responsebilí- 50.000 milhas quadradas,solver no dia seguinte. sendo pelo que acontecer Nessa base, po dem o sPela manhã veio o aos infratores. considerar os 40.000.000alarme do bárbaro cri- Iaregué do Sul, Dezern- de inglêses como tendome, pois um dos irmãos ro de 1944 sido expostos a uma pro-Catalan ainda é acusado ALVINO MOHR va facilmente compara-de ter violentado a filha

do colono quando amar- --------------------
rada.
Os criminosos foram

transportados a Jaraguá
onde o dr. delegado-au
xiliar determinou a aber-

'

tura do inquerito.
Os crimínosos são mo

cos robustos, dizendo
serem naturaes deste
munícípío, de onde se
retiraram quando peque
ninos, e que atualmente
contam entre 26 e 30
anos de idade.

Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JAftAGUA DO SUL
Estado de Santa Catarina
ASSIlU'fURA ANUAl,

.

Cr$ 25,00

DIR. PlESPONSAVEL
fi R T U R M Ü l l ER

REDATOR
Mario Tavares da e. Mello

DIR. COMERCIAIS
WALDEMAR GRUßBA

LEOPOLDO REINER

IlRTHUR BREITHIlUPT e

ERNIl BREITHIlUPT
tono MIlRCIlTTO e

CRIST/NIl MfiRCIlTTO
participam o noivoôo àe
sua filha Iutta com o sr.

Durval Marcaffo,

participam o noivaào àe
seu filho Durval com a se
nhorita Iutto ßreithaupt.

Jaraguá da Sul, 23-12-1944. Jaraguá da Sul, 23-12-1944.

JUTTfl E DURVfiL
apresentam-se noivos.Resultado do "bocce"

Quando jogavam uma

partida de '�occe", na ���������������-.��-.�����������-cancha do sr. Bertoldo
Gumz, em Rio Molha, se
desavieram os primos Moveis Estofados 'Cruzeiro'

B�� C!flTARlnEnSE
. Olerece aos seus amigos e fregueses

grande sortimento em:
FRIOS - SALSICHAS PRESUNTOS, ETC.

SEMPRE, NOVIDADES
SORVETE - Moranguinhos com Nata

Chocolate Gelado, Etc.

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmonisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas dejantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ---
Exposição, vendas e escritorio, á R. Marechal FI. Peixoto, 54/58. Fone, 45'Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U Á DOS U LPIT.DLIII eOITHA CASrA,

QUEDA DOS CA

flHUS E DEMms

A propaganda é a alma I

do negocio.
ANUNCIEM NO

Correio do Povo

Artigos para presentes
Canetas tinteiro, Albuns p. fotografias,Albuns p, colorir, Lapis de côres, etc.

Na Tip. AVENIDA

;'JÓ�í<'Öq:'�PILM·
:Pt1i1> E'XÚlÉNciÃ

It
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CALCADOS
,

"--�--� i.__,, Porque

SÃO os MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Iadustría de Calçados
Gosch Irmãos SIÄ.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA O:'ATARINA

PROCURE

Oonserta-se radios de qualquer
marca, máquinas de costura, e

aparelhos elétricos em geral.
JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio Vargas, 184

;;:;=!i!i!!Si!i!!F.�!!!I!!!EII!!E!!!�F-1E!� ��!!S!Sr!�!

II '

... .. . .

IiiFebr (Sezões. Malárias,
III /"JS Impaludismo

m �,Maleitas, Tremedeira m
m .,-- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - m

I'�:I_II "Capsulas Antisezonlcas i
I

Minancora" I
iii E rrd B Tv' I
III

m o as as
,

oas L' armacias W
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
I

- Joinville - Sta. Catarina -

i
;'�!EI!I!iiiEllE!llillElE'l!!!�;!l!!SI!!I.EEIIlEi!l!E5!l!i!l!!EI!!E!!i

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DB TAUNAY 1'1. 185
�--------------------------------

Comprar cadernos, Ia
pis, penas, canetas, etc.,
na Tipografla Avenida?

Porque ésra é a casa

especialista neste ramo e

por isso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

P A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
COCEIRAS,
F �� I E I R A S,

NUNCR EXISTIU IGURl 'ESPI N HAS,_!TC.

----------------,--------,--�---=--_....,---

-,

�om�arl�ia �a�io�al rr� ���uro� I �ira��a I
AGENTES LO(CAIS I

A Comercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

Tinia e Goma "Goiana"
SÃO AS MELHORES'

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida

_______• ' a � ___

ItSPINHAa

P'fSTUL.A8
6Lc1lftM
KCUM.d
I'BftIDAa

.ARTIt_

MANCHM

\

������������������
Cure seus males e poupe {@

�

@)
seu bom. dinheiro com- � Tosse, Asma1 Bronquite, Rouquidão, Resíríades e �prando na @5 @j
f a r

·

N � TOD"'§ Dl§ �OLE§TIA§ DO ßPßRflHU HfSPIRRIÓHIO �macia ova Encontram alivio imediato com o uso do @)
de ROR�ßl'� �t ilOßS� � 'I n c O m p a r a v e 1

.

�a que dispõe de maior @ Ç®
_ I _ sor;p�:iç')�I��:I��aJ!���:�fe- {@ P�ilorill d� Hn11ÍeD r�llJl�nll! @5

Caixa Postal, 11 - I - @ !:ti �
-- II.IIIiIII Rua Mal. Deodoro, 30 - JARßGU4 (@ O PEITORA\JL lVIAI§ €CON]IfiE(:;I1J)O .NO BBA§JIL @)

������������������
�:�.�:i�oS��t:S�r�l�lOfl!eCi�'���ene;� Emprêsa Sul B-r3sileira deEletricidade S.A. I PREFEITURA MUNIOI-
na melhor e rnais aperfeiçoada' Matriz: ,.JOtiNVILL.E

�

PAL DE ,J��tGUÁ 'DO
OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS (Sob Administração do. Governo Federal)

•

de Paulo Beenke palta � JMGIIA �11�gIHfa 1!l1�11�lla EDITAL
MAI?1JiMGS �M �1'I'eQ'I� De -ordern elo sr. Pre

feito Municipal torno puUma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa I blico que durante- o cor-
rotação,'de 1 a 9'1 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos reute mês de Ianeiro, ar-

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto recada-se na Tesouraria
220 Volts, 50 ciclos. da Prefeitura Municipal'

,_'w_ � w 9"0'_' _,__.,_.c a,-A'l!.i'h1l!1\Df1Mll�e �� �'Ii!l'alfi�ãa de Jaraguä do Sul e na
, �F�UI�e���� 9'® �i!l1.Ii\âW;l'!'��3i� Intendencia de Corupä,

OOOOOOOOOO�OOOOOO��OOOOOOOOOOOO� BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas, �J�osto L.ice�\,5/Bic�letas,00 00 conjugadas com motores mouofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA. U o:novels: o o e ar ros.

0000AdolfH. Schulze 0000
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP Nao sa tisfazendo o pa-
servindo até 50 metros de profundidade. gamento no referido mês,

ficará o contribuinte su-00 RUA RIO BRANCO, 964 - JARAGUÁ DO SUL 00 � rü (jJj'11i\� IE�etr' r("{r'II§ 'íl\\d]rd] l1i\ � d]]f jeito á multa de 20'/, so-

;
-

00 ßlll &1lJItJ) 1l� �1lJI 1}!'<9J. @. lU' ll@.. bre o imposto no primei-
FORNECE MOBILlARIOS s::a::c! ro mês, sendo então fe í-1

.

, i::35 Sortimente completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS e ta a cobrança judicialmen-m OOMPLE.TOS, ds ESTILO MODERNO, 00 ARANDELAS., te.'
� PARA ESORITORIO SAI A E 00 I Tesouraria da Prefeitu-00' .: ..I, 00 MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e I ra Municipal de Jaraguá00 DORMITORIO.' 00 torça de qualquer capacidade. do Sul, 2 de [aneiro de
00 00 \ 1945·
00

Caixas Registradoras mareá «RECORD»
00

A nossa SEÇÃO DE, INSTALAÇÕES atenderá com presteza a qualquer F. VOSGEHATJ

OOOOOO��OO�OOOOOOOOOO pedido de instalação de luz e força. Tesoureiro

t UMA DOI!NÇA O�AV!SS("'I\
MUITO ... '1100.... PARA A 1'''

NluA It PAftA A ftACA. COMO
UM BOM AUXlUAft NO TRIITA
NPITODtssa 8RANDE Pl..AQELO

u •• o

tiltJJ:llll:[IIMlulfH
A Ii!""� .. APRESILNTA SOB
INÚNIERAa I"OItNA8, TAl. COMO: �

JllEUMATI....
ESCR61"ULM �

��������:�Posto Rublnl- PROPRIETARIO
'

I

.

,
Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ««FORD»

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

..ElIXIR DE NOGUEIRA"
CONHBICI_ HÁ II ANOS ;

VaHDI!t_ _ TODA PARTE.

Si V_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por hábeis profissionais em mecânica, ff\l� e elétromecânica �

�!1l�2B1��1]�������
r

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha tambem em

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

Contra Dôr de Cabeça TI!rminól- termina, a dôr

I Alameda Rio Branco -_ Caixa Post�l, '47
-----------------------------.--------------------�-----------------------�-------------�----------------------I

,Produtos da ICeM S_A_ Blumenau

.,

I
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CORREIO DO POVO
5a. pagina

o Preceito do Dia

RfPHHnSßO f MIMOS
OS avós fazem geral

Antonio Smaniotto e mente todas as vontades
Inês Pavanello. dos seus netinhos. E es-
Ele, brasileiro, solteiro, ses mimos têm uma in

lavrador, domiciliado e re- fluencia prejudicial na
sidente neste . distrito, no formação da personali
lugar Itapocusinho, sendo dade da criança. O caso
filho legitimo dos faleci- logo se agrava se as
dos João Smoniotto e Te- caricias são feitas logo

1
resa Martim. Ela, brasi- depois da repreensão
leira, solteira, lavradora, I dos pais.

::::�}'
.... · .. · ....... ···· ... · .... ·· .... · .... · .... ·· .. :··..�·�..

··��.t:: I ����Cil����ito,e ;�sifue;!� fo������b��lt:rad� ���
IE r Iill p �. 11- ff1\ l p � � 1l1l1l a1) Iill Iill

Itapocusinho, sendo filha netinho, não o acarician
� � lL \UI � � � <Oi legitima de Andreas Pa- do e mimando quando

vaneilo e Erminiá Tecilla ele tiver recebido uma
Pavanello� repreensão dos pais".

Serviço Nac. E. Saude

Begistro Civil
WALDEMAR LUZ, ofi

ciaI do Registo Civil do
Distrito de Corupá. Muni
cipio de jaraguá do Sul, faz
saber que pretendem casar.

Marcolla e Sabina Motta
Marcolla, domiciliados e
residentes no distrito de
Jaraguá do Sul.
Corupá, 23 de Dezem

bro de 1944.

EDITAL N. 8H'j
Rudolpho Manske e Mil

da Uberal.
Ramiro João Ricardo e Ele, solteiro, lavrador,

• Izilia Machado domiciliado e residente
Ele, solteiro, lavrador, neste distrito, com vinte e

domiciliado e residente seis anos de idade, nas
neste' distrito, com trinta cido em Iaragué do Sul,
e seis anos de idade, em vinte de outubro de
nascido em Tijucas, nes- mil novecenros e dezoito,
te Estado, em quatro de filho legitimo de Paulo
junho de mil novecen- Manske e Augusta Wur
tes e oíso, filho legitimo I

mat Manske, domiciliado
�e João Rica�do Vale�- e resldentes rieste distrito.
tim e Bernardma Ferrei- Ela, solrelra; de profissão
ra, já falecidos. Ela, sol- domestica, domiciliada e

teira, de profissão do- residente . neste distrito
mestica, domiciliada e com vinte e três anos d�
residente neste distrito, 'tdade, nascida nesre dis
com trinta e oito anos trito em dois de novem
de idade, nascida em bro de mil novecenros e
Jaraguá do Sul, em de- vinte e um, filha legitimazoito de abril de mil no- de Leo Uberal e Alvina
vecentos e seis, filha le- Baehr, domiciliados e re
gitima de Francisco Ma- sidentes nesre distrito.
chado e Catharina Cris- Corupá, 27 de dezern-
tani Machado, domicilía- bro de 1944.
dos e residentes neste
distrito.
Corupá, 21 de Dezem

bro de 1944.

EDITAL N. 811

Guilherme Lórenzí
Alma Marcolla.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
e seis anos de idade,
nascido em Arrozeira,
neste Estado, em treze
de fevereiro de mil no
vecentos e dezoito, filho
legitimo de Lourenço
Lorenzi e Rachel Loren
zi, domiciliados e resi
dentes neste distrito. Ela,
solteira, de profissão do
mestica, domiciliada e
residente neste distrito,
com dezoito anos de
idade, nascida em Cla
raiba, Nova Trento, nes
te Estado, em onze de

. agosto de mil novecen-
tos e vinte e seis, filha
legitima de Francisco

EDITAL N. 814

EDITAL N. 812

Walter Schütze e Clara
Pette.
Ele, solteiro, operario,

domiciliado e residente
e neste distrito, com vinte

anos de idade, nascido
neste distrito em trinta e
um de março de mil no
vecenros e vinte e quatro,
filho legitimo de Augusto
Schütze e Mathilde Wach
olz, domiciliados e resi
dentes neste distrito. Ela,
solteira de profissão do
mestica, domiciliada resi
dente neste distrito, com
vinte anos de idade, nas
cida em jaraguá do Sul,
em vinte e oito de feve
reiro de mil novecentos e
vinte e quatro, filha legiti
ma de Emilio Pette do
miciliados e residentes
neste distrito, e de dona
Marta Torow Pette, tarn
bem residente neste dis
trito.
Corupá, 8 de dezern-

Aparelhos de Gasogenio
Levo ao conhecimento dos interessa

dos, que a?�bo de montar uma bem aparßlhada OfICIna para construQão e reforma
de APARELHOS Dg GASOGENIO, na anti
ga oficina mecânica do Sr. Julio Piazera:

JOÃO WIEST

A' Praça
Comunico � minha distinta :freguezia. e
ao cOmerCl? em geral J que a partir de
1°. de Janelro de 1945, a minha :firma

girará. sob a denominação de

Carl H. f. Juette
em substi tuição daantigaHEINRICH JUET
TE con:forme aI teraçâo em todos os meus

registros.
Jaraguà do Sul, 20/12/44.

tJaz?�dyelle

Jaraguá do Sul, 6 de Janeiro de 1945
.--------------__----

Ervlrn Floriani e Palrni-

rI!!EI!=!!i!!!!!!!!=n=!I=!!"'""=I!!Ei!!!!!ll!5!!l!!E!ra Lorenzi. iiillliiiiE'llll=i::=::'ããiij 15Ii!!!;a::::l=ij 11=-: Conforme já fora anun
Ele, solteiro, lavrador, IYI d

•. ciado deverá se realizar
domiciliado e residente i,I.:.·,II.-.: a e I raS __ o amanhã ein nossa cída-
nesre distrito, com vinte e 1111 i�1 de, o esperado encontro
c!nco anos de id?de, nas- 1�1I1 _ m.·.·.·Ü... i: entre os conjuntos do
cído em jaragua do Sul, i'l: papa con.stpuçoes ilrm!!! ACARAI'-local, e GLO-
em vinte e um de serem- Imll III

RIA de Joinville.
bro de mil novecentos e ::w·

- aceita-se qualquer pedido -
....- A partida de amanhã,

dezenove, filho legitimo �II l_·'I.·III,·.··. que será em disputa de
de João Floriani e Ange- :::::: Agro-Industrial Retorcida Lida. !II

um lindo «troféu», na
lina Voltolini Florianl, do- �Im _ 1111 melhor das tres, será a
miciliados e residentes 1-1'1-1'1'1-

RIBEIRAO GRANDE DO NORTE olml· . segunda, sendo que o
neste distrito. Ela, soltei- .. � , . P1m I primeiro confronte se
ra, de p��f�ssão do�esti- h:Em Jaragua do Sul Caixa Postal,

�9I realizou em Joinville,
ca, dornteillade e restden-

1�"�!:�::�:':=!!i!!I�'!==e!!�II�!!-!
resultando desse um va-

te neste distrito com vin- . j;;;;;;;i!!;;,;;,;!l:;;;=;;:=;;;;õ:= ·..,.",..,�=!;�!i;--il�; � loroso empate, _"_,_"_"_, .�iii '_f ,iiiiiiiiiiirii. •

te e três anos de idade,
nascida neste distrito em
vinte e cinco de novem
bro de mil novecenros e
vinte e urri, filha legitima
de Lourenço Lorenzi e
Rachel Lorenzi, domici
liados e 'residentes rieste
distrito.
Corupá, 50 de dezem·

bro de 1944. Bronquit.. . 7878-Angelo Demarcki-brasileiro, requer trans-
E.crofulo.. ferencia imposto de um terreno adquirido de Fe-

(onvllescençll. licia Tomeiin, com area de 72.000 mt2. a estrada
VINHO CREOSOTADO itapocusinho. Como requer -28-10-44.

7885-Rodolfo C. Kolbach-brásileiro requer bai
xa imposto de Industrias e Profissões de um bo-

__�---. tequim e oficina mecanica, sito a rua CeI. Proco-
pio Gomes de Oliveira nesta cidade. Idem

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7855- Sebastião Fagundes-brasileiro , requer trans
ferencia de posse de terreno n: 21(lote) do patri
monio Municipal sito a rua Quintino Bocaiuva,

n I 349, vendido a Luiz Jark. Idem.
Keo 7884-RodoUo Poerner-brasileiro, requer transie

defronte o Oine Buhr rencia imposto de casas vendido a Claudio Bar
tinikoski, a rua Tiradentes. Idem. idem.

tem sempre em estoque 7883-Ana Bartinikoski-brasileira, requer licença
M ít lld d d remover os restos mortaes de Marta, João Slaxi-Artur Müller, Oficial do Re· UI as qua I a es e

acl do C it
.

d C id d C t lígisto Civil do }O, Distrito da c, emi erro a omum a e a o ica, para
Comarca de [araguä do Sul. Sabonetes, o Cemiterio Municipal da séde. Idem.
Estado de Santa Catarina, Brasil, Pastas dentifrfcias, 7882-Joaquim Custodio-brasileiro, requer Ileen-
f b Talcos, etc., etc., ça construir um maosoléo na sepultura de Dora-az sa er que compareceram

I C Custodio inh d C" 'Iii' ••

I dno cartório exibindo os documen- y ,uma a no emíterío .v.lUmCIpa a
tos e!cigidos pela lei afim de se séde conforme inscrição na folha apresentada.habilitarem para casar-se:

M -I h
. Idem, idem, idem.

EDITAL N. 1442 I O 7880-Frederico Schultz-brasileiro, requer trans-
2-1-44 Ierencla imposto terreno adquirido de Henrique

Volkmann, com area de 7.544 mt2. sito a estrada
Ano Bom. Idem, idem, idem.
7881-Augusto Jung-brasileiro, requer licenca p.
construir um maosoléo na sepultura de Carlos

Xarque Jung, inhumado no Cemiterio Municipal da séde.
Idem, idem, idem.

Dia 51-10-44
7867-Theodoro Hlnschlng, brasileiro, requer alva-

f"nenho H ß U ltd�.
rá de Habite-se, para sua casa a avenida Getulio"

y II Uu Vargas, 184. Idem, idem.
7848--Walter Picoli, brasileiro, requer alvará de

Hablre-se, pare sua casa recenconstruida fI rua Ben
jamim Constant, 256. Idem.
7853-Theodoro Hinsching, brasileiro, requer Alva

rá de Habite-se, para sua casa a avenida Getulio
Vargas, 184. Idem, idem.

7771 Wili Filiies, Alemão, requer alvará de Habi
bite-se para sua casa sito a rua Abdon Batista, 271.
Idem, idem.

Tipografia Avenida 78[4-Albrecht Klug, brasileiro, requer alvará de
Habite-se para sua casa a rua Quintino Bocaiuva,
nésta cidade. Idem, idem.

.

7850 Valdevino Medeiros, brasileiro, requer alva
rá de Habite·se para sua casa recenconstruida, fun
dos Avenida Getulio Vargas. Idem,

Dia 6-11-44
7906-Eugenio Schneider, brasileiro, req'uer trans

ferencia imposto de um terreno vendido á Alfredo
Preisler, com área de 125.000 mt2. sito a estrada Fe
lipe Schmidt. Idem.
7905--Walter Becker, bmsileiro, requer lançamen

to de imposto de um terreno com área de 26.560
mt2. pertencente á Alma Zimermann Becker, para o
ílOme do requerente. Idem, idem.
7902-Alberto Hinsching, brasileiro. requer trans�

ferencia imposto de um terreno. vendido á João Men
zoni, com área de 62.500 mt2. sito a estrada Isabél
Idem, idem.

.

7901-WaIter Millnitz, brasileiro, requer transferen
cia imposto de um terreno vendido á Alberto Mill
nitz, com área de 27.500 mt2. sito a estrada Pedra
de Amolar. Idem, idem.

. 7900-Heinz Wulff, brasileiro, requer licença para'
remover os restos mortaes de s. pae, do Cerni. da
Com. Cat. p o Cemitério Municipal. Idem, idem.
7899-Artur Benz, brasileiro, requer baixa imposto

de Indus. e Profis. s. fõzenda e varejo, em vista não
desejar mais continuar nêste ramo de negocio.ldem.

Secretaría da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 6/11/44.

LUIZ GOMES - Secretário

Material Escolar
tem sempre em stok
LIVRARIA AVENIDA

bro de 1944.

EDITAL N. 815

Acresentararn os doeu
mentes exigidos pela lei.
Si alguem souber de al

gum impedimento. oponha-
o na forma da lei.
Lavro o presente para

ser afixado no logar do
costume.

WALDEMAR LUZ
Escrivão

s. D. Acaraí

Do primeiro distrito da
Comarca de [oinville
Alfredo Siedschlag e

Hermelinda Uber.
Ele, natural de joinville,

nascido em 25 de Abril
de 1911, filho legitimo de
OHo Siedschlag. já fale
cido, e de Dona Ida ôleds
chlag, domiciliada e resi
dente em Joinville. Ela,
solteira, brasileira, domes
tica, lldscida em Jaragud
do Sul, em 9 de Agosto
do ano de 1919, domici
liada e residente neste
distrito,· no lugar Nereu
Ramos, sendo fIlha legiti�
ma de Daniel Uber e de
Dona Sylvid Stinghen
Uber, domiciliados e re
sidentes neste distrito, no

lugar Nereu Rainos.

C Ih·- , Antes de casar, presen-

ava e I ro teie a sua noiva com o
• utilíssimo e prático livro

----------------
de DONA BENTA, e bendirá para sempre, os beneficios que daí
lhe advirão para a felicidade do seu futuro lar.

Vende-se na Tip. Avenida
x

Glória F. C�

EDITAL N 1.758
de 5-1-45

Prefeitura Munici
pal de Jaraguá

FRACOS E AN�MICOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

.apupa .. file -=
Tc....
Re.friado. REQUERIMENTOS DESPACHADOS

�É UM GERADOR Dri( SAÚDE.

A

Casa

Feijão

OFEREOE

Uma nova
e heIa coleção de
Livros Infantis,
acaba de receber

FERRARIA
F b

. E para que chegue áo conhea rlCação de Ferramentas Agricolas: cimento detodosmandei passar o
-----------

SEQAS ROTATIVAS PARA ADADOS presente'editalqueserá publicado'" pela imprensa e em cartório onde
R será afixado durante 15 dias.ua Marechal Deodoro da Fonseca, 183 Si alguem souber de algum

impedimento, acuse·o para osJ A R A G U Á fins legais.
::::\�.:••••••••y••••• ;:-:••�•••• :••�••

y••••••••� �••
y
••
y
••.-::[?::: ARTUR MÜLLER, Oficial

recebeu nova partida
ENGENHO RAU Lt.

aimento
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Banco Nacional ao
Comércio

50 anos de serviços prestados
ao comercio do sul do Brasil

No dia 2 de Janeiro no balancete de novem

transcorreu o 50°. aní- bro somava em quin
versarío de fundação do hentos milhões, não des
Banco Nacional do Co- curando de sua dísponí
mercio, o acreditado es- bilidade que naquela é
tabelecimento bancario poca era de Cr$ . . .

que mantem uma agen- 89.334.036,20, alem de
cia em nossa cidade. trinta e séte milhões em

Fundado em 2 de ja- poder .dos corresponden
neiro de 1895, na cída- tes bancários.
de de Porto Alegre, Es-! O banco conta atual
tado do Rio Grande do mente com 62.750 ollen
Sul, com o capital de 5 tes fixos e tem como di
milhões de cruzeiros, te- retores os snrs. Abilio
ve grande impulso, con- Chaves de Souza, Sala
tando hoje com um ca- tiel Soares de Barros,
pital realisado de 25 mí- dr. Jorge Bento e Joa
lhões e um fundo de re- quim José de Britto.
serva de 21 e meio mí- A data assinalada te-
lhões de cruzeiros. ve uma grande repercu-
Atualmente conta com são nos meios comer-

89 filiais, dessiminadas ciais e financeiros onde
nos estados do Rio Gran. o notavel estabelecímen
de do Sul, Santa Catari- to transacíona, havendo
na e Paraná, das quais missas votivas e janta-
43 tem edificios proprios. res de confraternisação

Os bens patrimoniais, dos funcionarios em to

segundo o ultimo balan- das as filiais.
cete, montam ao .valor Os dados acima reíe
de 37 milhões de cruzei ridos dizem claro do
ros. conceito desse modelar

Os depositos, iniciados estabelecimento finan-
no ano da fundação com ceiro, ao qual, pela mar

Cr$ 2.828.479,75 soman, cante data, e por inter
segundo o balancete de medio de seu digno a

novembro ultimo Cr $ gente local, sr. Helio
529.885.736,85. Westfahlen apresenta-
Em numeros redondos, mos nossos cumprímen

o estabelecimento apli- tos.
cou em 1896 quatro mí- • • _

lhões de cruzeiros em

descontos e efeitos co

merciais, cifra essa que

ANUNCIEM NO

Correio do Povo

Banco IndlJstria e Çomercio
de Santa Catarina S� A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00 .

I

AGÊNCIA

.Jall"aguã do Sul

Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. c I M C O »

Matriz: I T A J A Í
PILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Mafra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim. e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no :riaiz, como

cobranças, descontos e caução de titulos de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas;
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0
Com aviso previo (retiradas diarias até

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposites iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses

Prazo fixo de 1 ano 6 0/0
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

.BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATARINA S. A

H O R A R I O : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14

Sabados: Das 9 ás 11,00

CORREIO

Aviso aos subscritores de ações

ANO XXVI JARAGU'\ DO SUL -

Caixa Postal, 19 fUN O A O O E M 1919

.._.-------�---------------------------------------.�---------��----..._..._
DOMINGO, 6 DE Janeiro DE 1945 - sn CATARINA. N. 1.256

Telefone N. 39

Em São Fraacísco do

Sul, onde serve na me

sa de Rendas Estadoais,
contratou ca sam e t n o

com a senhorita Celina
Maria Pereira, elemento
destacado da elite da

quela cidade e filha da
viuva snra. Maria da

Graça Pereira, o senher
1IIIIIII IlIIIIIIIIIIII -.Osmar Borges. r

fAA •

I

Dr. Wal�emiro Mazureehen
t;asa BE lal.BE

Mal. Floriano n. 1!)2 -:- JARAGUÁ

Vida Social Dr. ßrquimedes Dontas
ANIVERSARIOS

...�-,.
TOI...
R.,fri.d..
BronqUite.
EtcrofulOl.

ConvlIl.,c.�••

VINHO CREOSOTADO
• IS: UM GERADOR DK SACIe••

Para Joinville, onde
vai substituir, na respe
tiva ausencia, o Dr. De
legado Regional, viajou
Dr. Arquimedes Dan

tas, Delegado Auxiliar
de Policia.

Fez anos no dia 29 de
Dezembro o snr. Osmar
Borges, escriturario do
Tesouro do Estado, atu
almente servindo na

Mesa de Rendas Estado
ais de S. Francisco.
A 1 do corrente viu

passar mais uma data
natalícia asnra. Esther
Mueller Hasz, esposa do
sr. Pastor Ricardo Hasz.
Na mesma data ani

versariou asnra. Wally
Wolf, esposa do snr. Eu

genio Wolf, estabelecido
e residente nesta cidade.

Tambem a primeiro
festejou mais uma pri
mavera a galante meni
na Terezinha Inês, filhi
nha do casal Engelbert
Carolina R. Freiberger.
A 2 do corrente feste

jou sua data a sra. Ade
lina Barato, esposa do
sr. Vitorio Lazzaris ..
Tambem na mesma

data o sr. Arno Müller
comemorou o seu natali

Vende-se
um chão de casa a

Preço de Ocasião.

Informações na

. Tip. AVENIDA

FRACOS E AH�UICOS I

TometII.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

cio.
Dia 3 do corrente co- ria do Departamento de

memorou mais uma data Estatistica Mun i c i p a l,
o sr. Leopoldo Fiedler. contratou casamento o

Ainda na mesma data sr. José Pereira Lima,
o sr. Henrique Koster funcionario da Preíeltu
festejou mais uma pas- ra Municipal.
sagem do seu aniversa-
rio. . Com a senhorita Elfi
.

A 4 �o andante feste-l Sohn, fiha -do sr. Paulo
]OU mais um ano !lo snra. Sohn, contratou casamen
Vva. Paula Ferreira. to o senhor Ernst Bend-

hack.

-- CONTRATOS DE CASAMENIOS-

Com a senhorita Jutta

Breithaupt; filha do in
dustrial Artur Brithaupt,
ajustou nupcias o sr.

Durval Marcafto, indus
trial nesta cidade.

Com a senhorita Iza
bel Atanasio, funciona-

AqradeciInenlo.
Com profundo pezar comun�camos a

todos os nossos parentes, amigos e c�
nhecidos, O falecimento de meu estí

mado esposo, nosso querido pai e avô,

Augusto Lange
ocorrido a 22 de Dezembro ultimo,
com a avançada idade de 80 anos.

Agradecemos a todos que nos conso

laram enviando flores e aos que
acompanharam o estimado finado á

sua última morada.

Corupá, 26 de Dezembro de 1944.

vv.Esteiania Lange, filhos e netos

LAVANDO·SE COM O SABÃO

"Virgem
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

Construções e Artefatos

de Madeira S. A.

Ficam convidados os snrs. subscritores de

ações da soc�edade anôni.ma acima me�Clona�a,
para a primeira assembléia geral que t�ra por fIm
a nomeação dos tres peritos q�e ?everao proce

der a avaliação dos bens e dIreitos,. com
.

que

parte dos subscritores p�etendem real�ar e ínte

gralizar o capital subscrito na íormação da s_o
ciedade, bem como para discussão.e aprovaçao

dos estatutos sociais, cuja assembléia ter� lugar
no dia 20 do corrente, as 14 horas. em RIO Molha

município de Jaraguá do Sul, Estado de Santa I

Catarina na residencia do incorporador.
,

Jaraguá do Sul, 4 de Janeiro de 1945.

FREDERICO CURT ALBERTO VASEL

Incorporador

m�m�!��!�mm!!�!��m1��m?:m��!�!�ffiggmmglmmmm�����mm!mmE!m:mmm!�!!!�!�mm

Dr. Alvaro Batalha - lVIÉDI(jO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERN,\S E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PELE.

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- R A lOS ?C l-"S- J -"

Diretor Ilédico do HospIta '" ao OS"

__ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA·-

mm��m�!m��!��mm!�����!1�mmmm!�mmml�!�g!�!�mll!mH!mmm�mg���l��llm�m;m��m

E

......,..."..=-

jl CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA DO ii,

!! .

DR. SADALLA AMIN 'Ir
g CONJUNTO DE APARBLHOS MODERNOS, UNIC? NOS ij
H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA f'

1! «RUA GERONYIvIO COBLHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS h

II .. .Joinville - H

IliZllW

Rua

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-;:urt_as
. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cautenzaçao

- Raios Intra-vermelhos e azUIs.

.e
äiii

cyr eepww.w

Clinico de Olhos, Ouvidos, nariz, 5aroanto
Dr_ Al"nrlinio Tavares

Professor Cotedralico de Biologia do lostitluto de Educação de
.

Florianópolis

Ex.Chefe dos serviços cllnicos e cirurglco� da, eSl?eclahdade no

Hospital de Caridade de Florlonopohs.

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.
.

I!x.lnterno, por concurso. da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

I-formadO pela faculda�e de Med!cina da

Universidade do RIO de Janeiro

BL UM E NAU STA. CATARINA

III

(Marca Registrada)

poupa-se tempo, dinheiro e aborrecimentos.

M Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


