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para as eleições munící
país,
E uma exigencia do

.regimen democratico

que, sem eleições, seria
uma burla.
No Brasil tambem mui

to em breve teremos e

leicões. Assim já disse
ram o snr. Presidente
Getulio Vargas e todos
os homens que tem/par
cela de responsabilidade
no poder.
Elas serão em forma,

ampla. Não se sabe quan
do nem

. quem serão os

que têm direito ao voto.
Fala-se que teremos

primeiro uma reforma
da constituicão e logo
em seguida o povo será
chamado a pronunciar
se.
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O·D I- O doMundo As eleições
es In Fala-se cada vês mais

em eleições, declarando
se que o Codigo Eleito
ral, .já está sendo im
presso.
Mas isso não é só no

Brasil. Em todos os pai
zes existe a mesma an-

A conferencia dos
dres grandes», como são

designados, Roseveldt,
Churchil � Stalin, está
se realizando em qual
quer parte da Europa ou

da Asía e decidirá o des
tino' da Alemanha e o

rumo que o mundo irá
tomar depoís da paz.
Uma cousa está de

antemão aprovada, não
somente pelos dirigentes
das situações como pe
lo povo: não haverá no

globo terrestre mais lu

gar para ditadores, quer
da direita quer 'da es

querda.
O comunismo, o facis

mo e todos os seus de-:
rivados estão condena--,
dos pela opinião publica,
e a vontade do povo é so

berana
Um só regímen pode

rá existir e este é a de
mocracia cristã, fundada
nos príncipios ditados
pelo Senhor do céu e

da terra.
Não resta duvidas que
profundas modificações
tem que ser introduzidas
na vida social.
Não é possível que con

tinuem a existir nababos
quando outros carecem

dos meios de subsístencía,
ou que uns, a maioria,
sejam escravos de ou

tros, a minoria, sem

uma participação justa
nos proventos desse tra
balho, que lhes permita
víver como seres huma
nos dentro da comunída
de.
São os dois problemas
fundamentais do mundo
que discutem os chefes
das tres principais na-

ciedade de consultar o

povo sobre sua preíeren
cia nos governantes.
A Argentina, Cuba e

agora mesmo a França
estão preparando-se pa
ra uma consulta popular,
tendo este ultimo paiz já
fixado o mês de abril

çôes do mundo e suas para cada indivíduo viver
centenas de assistentes honestamente e provido
e tecnicos. .dos recursos para uma

Uma, a que porá fim vida melher, digna entre

ao animo belico dos ale- os seus semelhantes.
mães para que nos pri- Se não for assím.vé de
meiros 50 anos não haja deplorar-se a perda de
outra guerra, e outra a vidas de tantos jovens
criação de um mundo que foram alegres bater

melhor, onde haja; lugar se por esses principios.

\

Declaração Internacional dos
DIREITOS \ HUMANOS

ocidentalNa frente A guerra em que o e hospitais, fuzilam velhos

mundo se empenha há gures rnais represenrati- e crianças, desrespeitam
mais de um lustro em

vas do país amigo, entre princípios tradicionais não

que as Nações Unidas as .quais o próprio presi- só de direito internacional,
procuram salvaguardar os dente Roosevelt, "afim de

mas, tambem, de ser hu

principias dernecraricos v garantir pare todo ho- mano como indivíduo, as

cristãos, veiu impor ainda mem, mulher e criança, Nações Unidas, pelos seus

rnais no coração dos ho- de todas as raças e cre- líderds proclama ao rnun

mens a necessidade de dos e em todos os paí- do quer nas sucessivas

criar um ambiente Iavorà- zes, os direitos funda- co�ferências de caráter

vel pare que, no após- mentais à vida, à liberda- financeiro e econômico,

guerra, o mundo
.

possa
de e à busca de felicida- quer na Carta do Atlanti

gazar, livremente e sern
de" Não se trata nesse

co quer em documentos

pelas, os díreitos funda- documento de um plano tO�b essa Declaração de

mentais à vida e á liber- de socorro ou de carida- Direitos Humanos, o seu

dade de pensamento e de de, ao contrzirio, desejam propósito de que, uma vez

ação. Foi com esse espí- os signatários da Decla- cessada a guerra, possa
rito que as Nações Uni- ração dos Direitos Huma-

mos nos dedicar, de cora

sas subscreveram a Carta nos, que, com o .rérrnino ção, alma e celebro á

do Atlântico, documento do confluo, sobrevenham construção de um mundo

politico de suma impor- dies de paz, onde o rnun-
novo, cheio de paz e de

tancia, e é com essa idéia do conheça épocas de tranquilidade.
'

que. os nossos irmãos de progresso sob a inspira- O Brasil, que nunca

sangue, lutam com deno- çäo de Deus sem que pa- esteve ausente das com

do nos campos de batalha rá tanto se faça mistér ferencias das Nações Uni
da velha Europa. Cumpre uma nove guerra. Assina- das, que sempre den .0
notar, aliás, que os países ram_ tambe'!1' ess� dec�a- seu incondicional apoio
democràticos que aceita- .raçÇlo_" escritores, Jor�al.ls- aos seus aliados, que
taram a luta pela necessi - tas, líderes '.dos negocios sempre demostron, ínequi
dade de defender o sa-

I e do o'per�f1ado, menro- vocamente, o desejo de

grado direito de viver em' re� da Igr�Ja de todos. os I continuar vivendo sob os

paz e tranquilidàde, não crédos, ale� de aurorída- sagrados dítames da de

descuidaram, em qualquer de do governo..
.

mocracia e da liberdade,
Instante Je proclamar o Enquanto nos regtrnes vê com satisfação e or

seu, ndbre e alevantado totalitários impõem. ao,s gu'lho, que os fundarnen
intuito. Ainda agora, os s�us governados prll1c�- tos dessa declaração cons-.

Estados Unidos veem de PI?S _

deshumanos e anrí- tituem princlpios que nós

dar a público uma decla- crísraos, enquanto os nos-
sempre defendemos e pe

ração assinada pelas fi- so� adverséríos, n� �u� los quais jamais deixare-
retirada, devastam rgreies mos de pugnar.

Uma patrulha dos Estados Unidos avança através
de um bosque na frente ocidental e deixa para
traz os restos de um veículo alemão inutilizado
na ofensiva de inverno, que se desenrola com

crescente intensidade no coração da Alemanha.
FOTO DO SERVIÇO DE INF. DO HEMISFE'RIO

A Guerra
Muních, o berço do na- dicional cidade, caso o

zismo, parece que estâ avanço russo continue
destinada também para no mesmo ritmo.
seu tumulo. As tropas do Marechal
Despachos da Suíça Stalin já forçaram o rio

afirmam que os gover- Oder em diversos pon
nantes alemães estão de tos, passando as primei
malas prontas para rU-I ras barreiras naturaes
marem para aquela tra- no outro lado desse im-

'Do BraS 1"1
- mais profun_?a �,o globo:

,
as excavaçoesJa chega-
ram a 2.200 metros de
profundidade,

'

mais de
1.100. metros abaixo do
nivel do mar. É explora
da desde 1834.

Chegaram ao Rio 80
feridos do front italiano,
oficiais, sargentos, cabos
e soldados da Força Ex
pedicionaria Brasileira.

Os braves combaten
tes foram visitados no

Hospital Militar pelo snr.
Mínístro da Guerra, Ge
neral Gaspar Dutra, e
'dona Darcy Vargas, pre
sidente da Legião Brasi
leira de Assistencia.

-x-

A terra trem�u em

Passo Fundo, importante
cidade do Rio Grande do
Sul. Em algumas ruas as

fendas abertas atingem
a 30 centimetras. O fe
nomeno cismico regis
tou-se no dia 6 do cor
rente.

-x-

Os jornais paulistas re
gistam que naquele Es
tado cerca de 200 fir
mas - registaram um lu
cro superior de 5.000.000
de cruzeiros, sendo que
o maior lucro foi da fir
ma Matarazzo.

-x-

"Minas Gerais é o co

ração do Brasil, - um co

ração de ôuro num pei
to de ferro", disse o dr.
Henrique Gorceix. A mi
na de Morro Velho, no
Estado de Minas, é a

RudoIfo-lsolàe ôchuma portante curso dagua.
eher, Entre Franckfurt e Ilustre Capelão Militar escre-
Realisar-se-hão hoje os Kuestrin, cujos baluar-

ve ao interventor Nerêu Ramos
seguintes casamentos: AI-' tes foram flanqueados,
berro Persch com a se-

estão travando-se víolen- O sr. Interventer Fede- sob a capa de libertado

nhorita Herta Greuel; An- tas batalhas, que decí- ral recebeu a seguinte res, aqui se instalaram

tania ômanloro com a
dirão da presteza da carta: pera rnais arruinar .esre

senhorira Inês Pavanello, marcha sobre Berlim. «Itália, 17-12-44. belo país. São os nossos

filha do sr. Andreas Pa- A cil'ptal do Reich e Exmo. sr. Interventor inimigos, porpue inimigos
vanello e Erminia Tecila todas �s suas grandes dr. Interventor Nerêu Ra- do Brasil e da clvilízação
Pavanello; PIacido Correa cidades e pontos estra- mos, meu ilustre amigo. cristã. ôinto-rne orgulho-
com a senhorita Helma te,.gicdS continua� sob Respeitosas saudações. so de acompanhar esta

Maas; Antonio João de p�sados bombardeios das Nesta manhã, morrinhen- fôrça Expedicionária Bra-

Souza com a senhorita ,f?rtalezas voadoras ame- H! e fria, em meio a estas sileird, porque vejo à sua

Maria Luiza Nichelate e
rlCanas.

.
montanhas vestidas de ne- frente o lábaro da rzden

Willi Gruetzmacher com _Na,França � BelglCa ve, escrevo·lhe estas Iigei- ção que entusiasma e in

a senhorita Elsa Picolli, nao e menos VIOlenta a ras linhas, para reviver f1ama os novos cruzados

filha do casal Luiz- luta., �m Duren ferem-se um passado feliz, como I da América. Os nossos

Escolastica Picolli. os malS ferozes comba- para matar uma cruel sau- soldados têm combatido

Ba'lles A A B d tes dade. com um valor que ena·
. . . aepen y ri' b It l'

..

realisa hoje no salão Buhr .

am em na
.

a Ia I!lI' Três meses faz que es- brece, sobr�maneira, a nos-
um animado baile Ca'rna- ClOu-se a ofenSIva .alIa- tau na ltalia, acompanhan- 'sa raça. E o caso de se

valesco, e o Clube 19 de da, te�do fo�ças." alIa�as do os nossos bravos sol- gritar, a plenos pulmões:
Setembro, de Guaramerim �os 5.. e 8. ExerCItos dados em suas glórias e Viva o Brasil! •

oferecerá aos seus sacias mv�s.tIdo sobre os pon:os em seus sofrimentos. O Excia.! Natal está ás
em sua séde social, um f?rtIfIcados dos alemaes que venho presenQiando portas, motivo pelo qual
grande festival carnava- sItuad?s a 1.600 I!letr�s I aqui são coisas que o in- lhe envio as minhas Boas

lesj::o hoje a noite. de altIt11:de. em dlreça.o telecto humano jamais ima- festas, bem como os vo-

Nomeações. Foram nome- Lama D� �otto e locall- ginára! De um lado, â tos de feliz eIJIrada do
dos Zelinda Gomes para

dades vlsmhas. desolação,
.

a morte, a de- Ano Novo. Auguro parq
exercer a função de pro- . A� bravas forç�s bra- vastação, a fome, a misé· v. excia. e seu beneméri

rassora no Grupo Esco- s�lelras tanto da.mf_anta- ria, obra de um cérebiO to governo toda a sorte

lar "Abdon Batista", Ma- r�a, como d� aVlaçao es..: doentio que dominou uma de felicidades.

ria Adair Lenzi para a
tao se sa�Ie.nt�ndo no nação, aUfrara chamada o Queira disvor sempre

escola mixta de Fran- ataque ao� mI�Igos, me- «jardim do mundo» e que dêste que se honra de sua,
cisco de Paula e Dirce recendo ?S maIS caloro- não passa hoje de um te- amizade e se subscreve

Bhering Piazera para o I s�s. elogIOS dos chefes mitério de escombros. Do atenciosamente. (Ass.) frei
G. E. de Campo Alegre. milItares. outro lado, aquilo que Já Alfredo Seb!fO, O. f. M.,

Clube Aimoré. O Clube o sabíamos mas que capelão militar 515 - f/.
Aimoré abrirá o seu sa- ultimo dia, as 15 horas, voz dos traidores procu- E. B.»
Ião de baile nos dias 11 terá lugar um baile in- rava encobrir: a cruelda- (Do «Diario Oficial do

e 13, sendo que neste fantil. de sadfstica daqueles que, Estado»)

Notes Locais
BAILES PUBLICOS. A Dele

gacia de Ordem Politica
e Social acaba de suspen
der a· proíbição existente
para realisação dos bai
les publicas.
Assim, éI partir desta

dato, os salões devida
mente vistoriado-s e Iic:en
ciados poderão requerer
licença para realisação
desses bailes.
Nesses bailes não po

derão ter ingresso meno

res e nem pessoas dadas
aos excessos de bebidas
alcoolicas, bem como os

que se dão ao vicio de
entorpecentes. Durante o

carnaval nesses bailes só
deverão ser vendidas cer

vejas,aguas, minerais gua
raná.
Cllsamento. No dia 5 do cor
rente, em Joinville,

.

na

residencia dos pais da
noiva, teve lugar o enlace
matrimonial do sr.Walter
Marquardt Junior, comer

ciante e industrial em Ga
ribaldi, com a gentil se

nhorita Hildegard Schu
macher, filha do casal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acresentaram es doeu- iilll •• 1Iii

e eu
!':'-"-"-"="-"__ ':': mentes exigidos pela lei.

III III. Si alguem souber de al-

1"""1"" ARROZ 1"'1' gum impedimento oponha-

EM _."
o na forma da lei

1""1"
.

1""1" Lavro o presente para

".- CASeA ::: ser afixado no legar do

I"U I,t costume.II J WALDEMAR LUZ

,:M,'","" compramos qualquer III Escrivão

F a z S a b e r aos que o presente edital de II

citação, com o prazo de quinze dias virem, ou dele m quantidade i�
I conhecimento tiverem, que, pelo doutor PromotorP u-

"""
"."

AV ISO
brico da comarca, me foi dirigida a denuncia do teôr ,1.,',' fnnenh.O RHU .ltd!l. '�"'.:',"""seguinte;- DENUNCIA: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di- g II Ou -_o

-----

reito da Comarca: - O Representante do Ministério
'ESTOFARIA CRUZEIRO' avisa

Público desta Comarca, abaixo assinado, no cumpri- Eii;�ii=mEii$Ellii!!!E!!l!!=!!=!jij que a partir desta data

mento de suas atribuições e com fundamento no in- R
I

t C' "I
em diante, o escritorio e

quérito policial anexo, vem; mui respeitosamente pe- egls ro lVI.
loja funcionarão á R. Mal.

rante V. Excia. denunciar Ricardo Lourenço
Deodoro da Fonseca, 3�9

da Silva, (não qualificado nos autos, por achar-se WALDEMAR LUZ, ofi- Fone, 45, onde tambem

foragido), pelo fato delituoso que passa a expôr : cial do Registo Civil do em breve será instalada a

-«Aos 5 de maio do ano passado, no lugar Bôa Distrito de Corupá Muni-
fábrica. 2x2

Vista, nesta comarca, Ricardo Lourenço da Silva, de- cipio de Jaraguá do Sul, faz

florou sua enteada Tereza Rengel, aproveitando-se da saber que pretendem casar.

ausencia de sua mulher Apolonla Silva, mãe da menor f I R li II. S A
ofendida. O fato ocorreu na própria casa de Ricardo

EDITAL N. 825 eeu 1110 lia
Lourenço da Silva, que após, o defloramento; ainda Augusto Adratt e Martha

I
.

I I I I

sob promessas de dar-lhe presente, por várias ve- Ianssen. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARID·

zes manteve conjunção carnal com sua vitima, resul-
Ele viuvo, operario, do- CONVOCACA-O

tendo disso para esta, já adiantado estado de gra-
miciliado e residente nes- ,

vidês. E como assim procedendo, tenha o denuncia- te distrito, com trinta e São convidados os se-

do cometido o delito previsto pelo artigo 217 do Co- um anos de idade, nasci- nhores acionistas a se re

digo Penal, oferece esta Promotoria Publica a presente
do em Blumenau neste unirem em assembléia ge

denuncia, que espera seja recebida e afinal julgada Estado, em vinte e dois ral ordinaria, na séde so

provada, no sentido de ser o denuciado punindo nas
de janeiro de mil nove- cial desta sociedade, às

penas do artigo supra referido. Requer ainda sejam centos e quatorze, filho 14 horas, do dia 17 de

tomadas as diligencias necessárias á formação da legitimo de Ä:u��sto e fevereiro proximo.

culpa, a citação do denunciado para se ver processar Ida. Adrett, domlcl.ha�os e ORDEM DO DIA

e julgar, pena de revelia, e' a intimação das tesrernu- I
residentes �este dlstqto; l°)-Exame discussão e

nhas abaixo arroladas, para, em dia, hora e lu- _Ela soltel.ra, de p,r�f�s- aprovação das contas da

gar designados, dizerem sobre a denuncia, sob as
sao dom,estlca, domlcd�a- Diretoria. do parecer do

penas da lei. jaraguá do Sul, 15 de janeiro de da e reslden.te neste dis- Conselho Fiscal e do Ba-

1945. (asstnado) Priamo Ferreira do Amaral e sn- !rtto, corn :'Inte anos .de lanço;
va-Promotor Publico. ROL DAS TESTEMUNHAS: Id.ade, nas�lda neste. dis- 2o)-Eleição do Conselho

Apolonia Silva; Leonardo Vidal da Cunha e Cla- tn.to em trinta de ab.nl de Fiscal;

rada Cunha todas residentes no lugar ßôa Vista, nêste
mil nove�entos � .

vinte e 3o)-Assuntos diversos.

\ Municipio. E havendo sido designado o dia 14 de quatro, filha legitima d.e [aragué do Sul, 11 de

fevereiro vindouro, as 14 horas, pare ter lugar o inter- Harry Ianssen e Margar�- Ianeiro de 1945.

rogatorio do réo, que, conforme certidão do Oficial d.? Paust jan�sen, domí- Walter Breithaupt �

de justiça, se acha em lugar incerto e não sabido. clha�os. e residentes nes- Adolfo Antonio Emmendoerfer

se passou o presente edital pelo qual chamo e cito te dIstrIt? "
5x2 Diretores

ao dito Ricardo Lourenço da Silva, para comparecer
Corupa, 50 de Janeiro

=-__• _

no dia hora e lugar acima designados, afim de ser
de 1945.

interrogado, sob pena de revelia. E para ..Que che

gue a noticia ao conhecimento de todos e do réo, se

pessou o presente edital que será afixado ás portas
do Forum e publicado pelo jornal local. Dado e pas

sado nesta cidade de jaraguá do Sul aos vinte e três

dias do mês de janeiro de mil novecentos e quaren

ta e cinco. Eu Ney Franco, Escrivão o suhscrevi.

(assinado) Ary Pereira Oliveira - juiz de Direito".

-Está conforme o origina-l, do que dou fé.

jaraguó do Sul, 24 de Janeiro de 1945
O Escrivão
NEY FRANCO

11
i'

II
Tm

,

i
I

ose'�. • f'

Jaraguá do Sul,' 10 de=' f'e�àeV'o de 1945
.."
------------

EDITAL N. 825
Kurt Rathunde e Herta
BoIler.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
� neste distrito, com vinte e

quatro anos de idade, nas
cido nesre distrito em do
ze de novembro de mil
novecentos e vinte, filho

legitimo de Alvim Rathun

de, domiciliados e resi-
dentes neste distrito. -

Ela solteira, de profis- SAO OS
são domestica, domicilia-

da � residente neste dis-

trito, com vinte e quatro
anos de idade, nascida Produto da:
em Guararnírlrn, neste Es

tado, em trinta de novem

bro de mil novecentos e

vinte, filha legitima de

Henrique Boiler, já faleci

do e, Alvina Gorich Boi-

ler, domiciliada e residen

te neste distrito.

Corupá, 5 de fevereiro

de 1945.

Conserta-se radios de qualquer
Achem-se á disposição marca, máquinas de costura, e

dos snrs. acionistas no maquinas de escrever, e

escritório desta sociedade apàrelhos elétricos em, geral.
os documentos a que se

refere o artigo 99, do de- JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio Vargas, 184

creto-lei 2.627, de 26; de
setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, (J��de
janeiro de 1945.

5x2 A DIRETORIA

CORREIO DO' POVO

Grande Empresa .Americanópolis
Séde em São Paulo

Rua Senador Feijó n. 205
8'. andar

Diretor-Proprietario

DR. AFFONSO DE O. SANTOS
Agência no Rio de Janeiro
Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do sorteio realizado em 27 de Janeiro de 1945.

Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00
, Numerações Premiadas

Nos 1'. preinio 596 Um imóvel no valer de:

3'. premio 169 Cr.$ 100.000,00

2'. premio 363 Um imóvel no valor de ;

3'. premio Tf>"9 Cr.$ 20.000,00

4'. premio 687 Um imóvel no valos de ,

3'. premio Tf>"9 Cr.$ 10.000,00

1°. PREMIO: 9596

2°. PREMIO: ,6365

5°. PREMIO: 6169

4°. PREMIO: 0687 5'. premio 6 9.1 Um imóvel no valor de:

3'. premio 169 Cr.s 5.000,00
Centena 932 Cr.$ 100,00 Centena 239 Cr.$ 50,00

\ Unidade 2, isenção da mensalidade de janeiro prox.
5°. PREMIO: 6691

O sorteio do mes de fevereiro realizar-se-á no dia 24, às 16 horas

na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.
'

---------

Entram em sorteio sómente os prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o re

gulamernento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal __jAffonso de O. Santos - diretor-proprietário

Edital de Citação
'Ausente

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da comarca de jaraguá do Sul, Brasil, Estado de

Santa Catarina, na forma da lei, etc. -

'Declaração
Eu abaixo assinado A

mandos Stratmann, de

claro que não me res

ponsabiliso por qualquer
conta.· que faça em meu

nome, a Rnra. lIga Anita
Stratmann, estando au

sente
.

desta localidade.
Estrada Rio Novo, 23

de Janeiro de 1945.
Amandos Stratmann

fe�ulHI iH Rio Mol�H S. ß.
AVISO

3x2

EDlTAL N. 824
Artur Heidrich e Cecilia
Raters.
Ele, solteiro, lavrador,

domiciliado e residente
neste distrito, com qua
renta e tres anos de ida

de, nascido em Blumenau
neste Estado, em trinta

I de maio de mil novecen

tos e um, filho legitimo
de josé Heidrich e Ana

Heidrich, domiciliados e

residentes neste distrito,
Ela solteira, de profis

são domestica, domicilia
da e residente neste dis

trito, com trinta e tres a

nos de idade, nascida em

Blumenau neste Estado
em vinte e q!latro de no

vembro de mil novecen

tos e onze, filha legitima
de Bernardo Roters e He
lena Bruhmuller, domicili
ados e residentes neste

distrito.
.

Coru'pá, 2 de fevereiro
de 1945.

Sebastiãú Costa' &
.

Cia.
ESCRITORIO COMERCIAL

Aceitam representações deste municipio em

qualquer ramo.

DÁ-SE REFERENCIAS

End. Telegr: "SEREITA"-. Caixa Postal, 700

SALVADOR. Estado da Bahia

..
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CALCADOS
,

I RGo-
MELHORES

E MAIS BARATOS

Industria de Calçados
Gosch lrrnê.oe SAI·

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

-1- Caixa Postal, 11

IE�nrr2lll (�C lPrnmenrédl Praca
Q

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca

tarina, Brasil, na forma da lei. etc.'
FAZ SABER a todos os que o presente edi

tal de primeira praça, com o prazo de trinta 50 dies

virem, ou dele conhecimento tiverem ou interessar

possa, que, findo esse prazo, há de ser arrematado

por quem maior lance oferecer, no proxirno die

5 de Março vindouro ás 10 horas da manhã, o bem

penhorado a Manoel Ioão Peixe, ne ação executiva

fiscal que lhe move a Fazenda Municipal, a saber:

UM TERRENO sito no lugar denominado jaraguá
Alto, nesta comarca, frente nas terras de Hermann

Volkrnann, fundos com as de Wílly Buddendorf, en

tre terras de Oscar Harrsen e as de Antonio Paulo,
com area de 47.500 ms2, avaliado em cr$800,OO;
cujo bem constante do euro de penhora e avaliação
de folhas dos euros da referida ação executiva, se

rá levado em primeira praça de arremetação pelo
preço de cr.800,00, pare pagamento de imposto devidos -

a Fazenda Municipal. Assim será o referido bem arre

matado por quem mais der e maior lance oferecer,

no die. hora e lugar acima mencionados. podendo
mesmo ser examinado por quem interesse tiver no

lugar jaraguá-Alto, onde se acha localisedo dito bem.

E pera que chegue a noticia ao. conhecimento de

todos, se passou o presente edital que serà afixado

às portas do Forum, no lugar de costume e publica
do pelo jornal «Correio do Povo» que se edita nesta

cidade. Dado e passado nesta Cidade de jaraguá do

Sul, aos vinte e nove días do mes de janeiro de mil

novecentos e quarenta e cinco. Eu Ney Franco Es

crivão o subscrevi. Assinado Ary Pereira Oliveira

Juiz de Direiros-Esté conforme o original, do que dou fé.

Iareguà do Sul,29 de janeiro de 1945.
O ESCRIVÃO NEY FRANCO

.

PROCURE
deixar seu aparelho de radio em

perfeito estado de funcionamento,
. na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS

de Paulo 8eenke.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vermiiugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus filhos t> a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

Compre hoje mesmo llma l.OMBRIGUEIRA
MINANCORA para o St'll tilhinho.

E um produto jas Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO XXVI }ARAGUÁ DO' SUL
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STP. CATARINA N. 1.261- SABADO, 10 DB fevereiro DB 1945

InUU81ftlß Df CHltßU08 fi08CH IRMß08 8. ß.
Assembléia Geral Ordinaria
Pelo presente, fic amconvidados os senhores

Acionistas desta ôocíedade, a comparecerem á As
sembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no die 5 de

março do corrente ano, ás 14 horas, no escrítorío

desta Sociedade, á rua Dr. Abdon Batista, sino., pa
ra deliberarem sobre a seguinte

Ordern do dia
i-Aprovação do Balanço e contas do exercicio

de 1944.
2 - Eleição do Conselho Fiscal;
5-Assuntos de Interesse social.

Iaragué do Sul, 15 de janeiro de 1945.

HIRTA GoSCH-Dir. Técn. DIlUI GoSCH-Dir. Com.

AVI·sO Ac�a�-se á disposlção �os senhores
ACIOnistas na sede social, os doeu-

Despezas Gerais

mentos a que se refere o artigo' 99. do decreto-lei :-----------------------------------
Juros e Descontos

n", 2657, de 26 de seternbro de 1940. . EM J O I N V I L L E Fundo de Depreciação

5x1 A Diretoria procure
Fundo de Resérva

HOTEL TROCADERO
Gratificações a pagar
Dividendos a pagar

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES
ASSEIO - MORALIDADE I C R É D I T v

HOTEL - BAR - RESTAURANTE Mercadorias

RUA VISCONDB DB TAUNAY)\'. 185 Iuroae Descontos
=--------_____ ... Lucros e Perdas

Curso de Vetepin8pio
o Sl'. Prefeito Municipal comunica - nos que rece

beu do Exm. Sr. Interventor Federal, o telegrama
abaixo transcrito, pedindo aos interessados que se

dirijam a Prefeitura Municipal para os devidos fins.
. Prefeito de Jaraguá do Sul .

Governo Federal poz disposição estado duas

bolsas de quinhentos cruzeiros mensais para es

tudantes necessitados que queiram fazer na capial
republíca s curso veterinaria pt. Candidatos de

vem ter curso ginasial e cientifico pt. Rogo íníor
mar até dia vinte corrente se nêsse municipio
existe pretedente pt

Cordiais saudações
AS) - NEREU RAMOS

� .GUARDA�LIVROS
Precisa-se de um guarda-livros bastante pratico

em legislàção trabalhista. Paga-se bem.

.

Tratar no escritorto da Industria de
- Calça-

dos Go sch Irmãos S/A.

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADQ

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 ..:_ Tel. 12

Manoel F_ da Costa S .Jl. .

Comércio e Indústria

AVISO
Acha - se a disposicão dos Snrs. Acionistas

n.o escritório desta sociedade, á Estrada Itapocu
sínho, os documentos a que se refere o art. 99,
do decreto leí N° 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Assémléia
.

Geral Ordinaria
São convidados os acionistas desta sociedade

a c?mparecerem á Assembleia Geral Ordinaria á
realísar - se pelas 15 horas do dia 14 de marco

. proxim? na séde social! á Estrada Itapocucínho,
Jaragua do Sul, para deliberarem sobre o seguinte:

Ordem do Dia
1° - Exame, discussão e aprovacão das

contas da diretoria, relativas ao exercícío de
1944, notadamente, relatório, balanço, conta de
lucros e perdas, e parecer do conselho fiscal

2° Eleição do conselho fiscal
50 Assunto de interesse Social.

Jaraguá do Sul, 7 de ieverelro de 1945

MA�OEL F. DA COSTA - Diretor Presidente
JOAO LUCIO DA COSTA-Diretor Comercial

ESPORTES
I

Em Florianopolis, dsmlngo ultimo, o Avaí der
rotou o Palmeiras de Blumenau, por 11 a 1.

-x-x-

Contiuuam os brasileiros' como vencedores no

campeonato Sul Americano que se realiza em San
tiago, capital do Chile.
No jogo do dia 7, entre Uruguaios e Brasileiros, os

nossos parrlclos abateram aqueles por 5 a O.
-x-x-

Em joinville, o Gloria perdeu para o S. D.
Acarai de laragué do Sul, por 5 a 1.

-x-x-

Em Guaramirim o ôeléro perdeu para e combi
nado Otavio Moreira de loinville, por 5 a 5.

Indústria' de Madeiras. Janssen S/A.
Assembléia Geral Ordínaría

.
.

Pelo presente ficam convidados os senho
res acionistas desta sociedade, para a assembléia

geral ordinaria, a realizar-se no dia 28 de fevereiro
do corrente ano, às 9 horas, ne séde social afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1-Aprovação do balanço e contas do exercício

de 1944;
2-Eleição do Conselho Fiscal
3-Assuntos de Interesse social.

Industria de Calçados Gosch IrmãosS.l.
Demonstração do ATIVO E PASSIVO em 31 de dezembro de 1944

ATIVO
Imobilizado

Imoveis e Benfeitorias
Estavel

Moveis e Utensilios
Utensilios diversos
Veículos e semoventes

Maquinas e acessorios

Disponivel
Caixa
Bancos

Participação
Obrigações de Guerra

Realizavel a curto e a longo prazo
Mercadorias 451.054,80
Devedores em Ci Correntes 454,20
Titulas a receber em carteira 5.646,40
Titulos a receber em cobrança 155.541,00
Titulos a receber em caução 415.991,10 1.004:667,50

Contas de Compensação
Ações em caução

PASSIVO

Hão exigivel
Capital
Fundo de reserva

Fundo de depreciações
Exigivel a curto e a longo prazo

Credores em Contas Correntes
Titulos a pagar
Gratificações a pagar
Obrigações de Guerra
Dividendos a pagar
C/Correntes Garantidös

Contas de compensação
Deposito da diretoria

Deposito dos representantes

82.664,20 .

3x1

·11.474,50
25.759,50
15.069,970
199.949,20 252.252,90

1.022,00
675,90 1.695,90

16.754,60

58.000,00
1.596,035,10

•

800.000,00
45.285,60
45.696,00 890.981,60

60.715,60
57.777,90
20.000,00
1.605,00

144.000,00
182.955,00

.

467.055,50

20.000,00
18.000,00 58.000,00

1.596.055,10

Iaragué do Sul, 2 de Fevereiro de 1945. Demonstração de LUC.ROS E PERDAS em 31 de dezembro de 1944

Carlos Leopoldo Mey-Diretor Presidente D É BIT O

I Clinica �e OI�os. OUUi�08. nariz. fiarlanta
Dr. ArRlinio Tavares

IProfessor Catedratico de Biologia do Instiltulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina da IUniversidade do Rio de Janeiro
BL UM ENAU' STA. CATARINA

•

CLUB AIMORÉ
.

1

!>- Diretorio do Club Aímaré tem o prazer de
convidar os seus socios suas exmas famílias para
os seguintes festejos:

Fevereiro 11-- Soirée carnavalesca
" 13 - Baile infantil com inicio 'as 15 horas

" 13�Soirée carnavalesca.

Jaraguá do Sul, 7/2/45

ARTUR OSCAR MEISTER-Secretário
t

Porque
Comprar cêder.nos, la

pis, penas, canetas, etc.,
na Tipografia Avenida?

Porque ésta é a casa

especialista nesre ramo e

por isso pode oferecer
vantagens em preços e

qualidade.

685.595,00
61.809,40
25.525,70
11,214,00
20.000,00
144.000,00

747.202,40

200.859,70
.

948.042,10
.

915.814,10
24.975,80
9.254,20 948.042,10

948.042,10

jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1944.

flERTA ooscn
Diretor técnico

OTILIA ooscn
Diretor comercial

EMILIO KIENAS .

Guarda-Livros dipl, si reg. D E. C. n-. 26.373

..

Parecer do Conselho Fiscal
.

Os abaixo assinados, membros efetivos do

Conselho Fiscal da lndustria de Calçedos Gosch

Irmãos S/A., tendo examinado detidamente o Balanço,
demonstração de Lucros e Perdas, Relatorio da Di
retoria e contas referentes ao exercício de 1944 e

encontrando tudo em perfeita ordem, maniíestam-se

favoravelmente ao criterio adotado por entenderem

que o mesmo consulta os interesses sociais. Em

consequencia, este Conselho é do parecer que as

contas e documentos apreciados, sejam aprovados
pela Assembléia Geral dos senhores acionistas.

[aregué do Sul, 13 de janeiro de 1945.
\

ass.) Carlos Leopoldo Mey
Erico Blo.sfeld
Edmundo' Splitter

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
T6Ni<:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

r--------------�------_--------I--------I-

I � I! n h O r í1! Ruas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tombem em

sua casa o Açucar de Baunilh; e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

1- Produtos da ICeM 5_A_ Blumenau

I

"1· ,

I I
L

Contra Dôr de Cabeça nrmlßO - termina a dôr

��amedaRiOBranco-C�xaPo��,47 I�������--��-�I�������������� I.-------------

, .
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GORREIO DO �OVO Jaraguá do Sul, 1.0 de Fevereiro de 1945
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Junt� do Alistarner:- Fecularia Rio Molha S. A. lPrcffCll[illlf21 .Munll1lÜ(clllD21� �C
to Mlht��S�laragua se!������!�sDA DIRETORIA

-

Jmf21g"lill;áí �� §llll�
fditol de convococão de sorteodos � Clolse de 1�2� tos ;� l���d�:n���i:âad�: �������:, ���::te:��uá

apreciação de Vv. ôs, o balanço geral e as contasO Tenente Leonídas Cabral Herbster, Presiden- do exercício findo de 1944, como tambem o respecte da Junta de Alistamento Militar do municipio de tivo parecer do Conselho Fiscal.Ieragué do Sul, Estado de Santa Catarina. Pela documentação em questão, que exprimemFAZ SNBER aos resperlvos Iureressados, que a exata situação da nossa sociedade e o resultadoforam sorteados e convocados pera o Serviço":Mili- obtido nesse ano, os senhores acionistas tem presentar do Exercito, os alistados da classe de 1925, abaí- tes todos os esclarecimentos pera bem julgarem os
xo relacionados, os quals deverão apresentar-se nes- aros da diretoria, a qual todavia, encontra-se a intelre Junta, entre 15 a 28 de fevereiro deste ano, afim ra disposição, pare quaisquer outros informes quede serem encaminhados ás respetívas unidades.

se tornarem nescesserios.
'

Iaragué do Sul, 5 de fevereiro de 1945
,

Artur Müller Leonidas C. Herbster BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 30 DE DEZEMBRO DE 1944.
Secretario Presidente A T I V O

Imobilizado

Em 25-1°.-45
lü4-Bernardo Grubbe, brasileiro, requer aver

bação de lançamento de todos os impostos da exrin
ra firma Bernardo Grube, com excepção de um ter
reno edificado á rua Preso Epítacío Pessôa. Como
requer.
125-Will i OHo Koerner, brasileiro, requer licença pa
ra anexar em seu estabelecimento uma sorvereríe, á
rua Nereu Ramos Idem.
158-Gustavo Jung, brasileiro, requer transf. imposto
de carro de lavoura adquirido de Carlos Rüt�n. Idem.
137-Augusto Purey, brasileiro, requer rransf. impos-
to de um carro de lavoura" .adqulrido de Oswaldo
Larsen, Idem. ..

156-Frederico Kuhne, brasileiro, requer transf. im
posto terreno adquirido de Eornardo Grubbe, com a

área de 6.0.65.0 mts2, sito á estrada Izabel. Idem.
5.02.754,1.0 135-Patilo Cogrossi, brasileiro, requer licença' para .

estabelecer-se com alfaiataria á estrada Izabel. Idem.
4.2.07,7.0 154-Nilton Wendorf, brasileiro, requer licença pare

insraler-se com carpintaria á estrada lzabel. Idem.
135-A. Krellíng & Cia., firma brasileira, requer licen
ça para estabelecer-se com uma fabrica de sabão e

graxa de calçados Idem.
56.0.892,.0.0 152-Herberto Julio Eipper, alemão, requer licença

pera estabelecer-se como mercador de plantas e se-

mentes á estrada Izabel.�.o.üü.o,ü.o
151-0swaldo ôchrnidr, brasileiro, requer licença pe-

Cr$ 887.855,8.0 ra anexar em seu estabelecimento á estrada Pedra
de Amolar, um açougue njdiario, Idem.
15.0- Rodolfo Winter, brasileiro, requer transf. irnpos
,to de um carro de lavoura comprado de Gustavo
Jung. Idem.
129-Alberto Moser, brasileiro, requer licença esta
belecer-se com hotel á Avenida Getulio Vargas. Idem.
128-Leopoldo Seidel, brasileiro; requer licença pera
estabelecer-se como mercador de plantas e sementes
a estrada Izabel. Idem, idem.
127-Willy Karnehen. brasileiro, requer licença pera
estabelecer-se com uma rafone de milho a estrada
Pedra de Amolar. Idem. •

126-Willi Iantsch, brasileiro, requer licença anexar

em seu estabelecimento a rua Nereu Ramos uma

sorveteria. Idem.
125-Jark & Cia. firma brasileira requer licença peraDÊBITO 'CRÉDITO estabelecer-se como: fazenda a varejo, açougue nfdi-_

471..010,70 ario fabrica de banha, salsichas e laticinios a Ave-
155.941,5.0 nida Getulio Vargas. Idem.
15.874,9.0 124-Lipinsky, brasileiro requer licença anexar em

4.167,5.0 seu estabelecimento açougue não diario. Idem.
22.457,2.0 122-Engenho Rau Lrda., requer seja licenciado e

6.942,7.0 registrado seu novo caminhão marca "International"
24.842,0.0 para efeito de pagamento de impostos. Idem.
48.558,7.0 121-Engenho Rau Lrda., reqner transferencia irnpos
1.0.278,40 to de um caminhão Chevrolet vendido a Arnoldo
18.7.0.0,0.0 Byllard. Idem.
5026,5.0 118-0Uo Anderson, brasileiro requer transferencia

5.0.879,2.0 imposto terreno vendido a Victor Imroth, com area

12.7.06,7.0 de 20.000 mt2. em Rio da Luz. Idem.
42.155,6.0 1117 -Walter Imroth, brasileiro requer transferencia
8.8.0.0,0.0 imposto terreno vendido a Vitor Imroth, com area
66 . .00.0,.0.0 de 176.000 mt2. em Rio da Luz. Idem. .

471.010,7.0 -4-7-1-. .0-1-.0-,7-.0 116-Axel Anderson, brasileiro requer transferencia
imposto terreno vendido a vtto Anderson, com area

de 35.000 mt2. estrada Rio da Luz. Idem.

SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÀ DO SUL, 26 de Janeiro de 1945

187.662,90
225.357,9.0
85.775,2.0
5.918.1.0

Requerimentos
.

Despachados

Alistado em 1943
1-Horacio, f. de lgnacío Gabriel. Bens imóveis

Máquinas e instalações
Veículos e semoventes
Bens móveis

Disponível
Caixa

Realizavel a curto e a longo prazo
Letras a, receber 160.794,5.0
C/C. devedoras 22.845,1.0
Mercadorias 174.166,7.0
Plantações 5 . .085,90

Alistados em 1942
1t-Afonso, f. de João Hasse; 2 - 'Paulo, f. de João
Papp; 3-Abilio Bueno, f. de Bento Alves de Olivei
ra; 4- Herbert, f. de Alberto Fischer; ê=-Ernlllo C.
H., filho de Augusto Klabunde; 6-Sebastião, f. de
Antonio Murare: 7-Evilasio, f. de Espiridião Pinhei
ro; 8-- Antonio, f. de Isidoro da Silva; 10-José Zie
mann, f. de Alfredo Ziemann; l1-Hilario, f. de Ce
sar Francheski: l-Arcangelo, f. de Joaquim ôchío
eher: 2-Estevão, f. de José Novak: 3-Adolfo Alvim,
f. de Gottold Neumitz; 4-Willí, f. de Ricé!rdo Sie- Conta de compensãção
wert; 5-Waldir, f. de 'Consrenrtno Tzellkis: ô=Alví- Ações caucionadas

no, f. de Fridjal Anders; 19-Hartwig, f. de Carlos
Dorn; 2ü-Primo, f. de Raul Macaggt; 21-João, f. PAS S I V 9
de Ponciano Alves Veloso; 22-Rodolfo, f. de Ro- Não exigível
dolfo Linzmeier; João, f. de Adão Iablowskl; 24�João Capital
f. de Resendo Francisco Rosa; 25-Willy, f. Je Fre- Fundo de reserva
derico Lemke; 26 - Geraldo, f .de Manoel Joaquim Fundo "de depreciação
Martim; 27 - Teodoro, f. de Teodoro Prochnow; 28-:- t:xigivel a curto e longo prazoClemente, f. de João Merhedí: 29-E!11ilio, f. de Al- Dividendo n. 3berro Schroeder; 5ü-Ervin, f. de Julius F. ôtrarman: C/C. credoras
51-Edgard, f. de Guilherme Dobner; 52-José Jacob, Títulos descontadosf. de José Hank; 55-Estevam, f de Max Lui; M
Pedro, f. de Anacleto Vitorino de Moura; 55-Placi-, Conta de compensação
do, f. de João Diogo Correa; Anronío., f. de Manoel Deposito da Diretoria 2.0.0.0.0,.0.0
Machado; 57 - João, f. de Cesaltíno Damasio: 58- Cr$ 886.885,8.0
João, f. de Isidro Freitas; 59-Rodolfo, f. de Ricardo
Hornburg; 40 Gregório f. de Pedro Leitholdt; 41- D&MONSTRATIVO DA CONTA LUCROS E PERDAS
Ewald, f. de Guilherme Zelmmer; 42-Jorge, filho de EM 30 DE DEZEMBRO DE 1944.
Elias Nicolluzzi; 45-Alfredo, f. de Francisco Macha CONTAS
do; 44-Lindolfo, f. de José Antonio da Silva; 45- Mercadorias
Trogildo, f. de Manoel Esteves; 46-Egon, f. de Oito Materia Prima
ôchmldr; 47-Nery, f. de João Manoel Veiga; 48- Sacos
Helmuth, f. de Ricardo Drescher; 49-Franci5co, filho Lenha
de Wilhelm Schumann; 5ü-Harry G. O., f. de Au- Impostos diversos'
gusto Espig: 5't-Waldemiro, f. de Domingos Rosa; Juros e Descontos
52-Amandus, f, de Hermilio Mafra Cardoso; 55- Despesas gerals
Olivio, filho de Eugenio Demarchi; 54-Rodolfo f. Transporte
de Francisco Wetzko; 55· -Delirio, f. dé Milton Vito- Comissões
rino; 56-l--eopoldo, f. de João Bornstein; 57�Vitor,- Ordenados
filho de Leopoldo Michels; fí8-Susimiro, f. de João Seguros
Estevam Rabello; 59-João, f. de Manoel dos San- Salarios
tos; 6.o-Afonso, f. de Tomas Stenger; 61-Egon Despezas de aumento capital
Louis, f. de Karl Müller; 62- Afonso, f. de Carlos Fundo de depreciação
Rislow; 65-Harry, jilho de Germanó Schuenke; 64- Fundo de reserva

Francisco, filho de Miguel Leonardo; 65-Cristildo Dividendo n. 5
f. de Girolinco Tomaselli; '66-Pedro, filho de Benja-
mim Neckei; 67-Afonso, f. de Artur' Blank; 69�Sa-
lustiano, f. de Diogo Francisco; 7.0 - Hugo; . filho de Jaraguá do Sul, 5.0 de dezembro de 1944.
Ferdinando Steinerdt; 71-Augustinho, f. de José r Walter Breithaupt, Adolfo Antonio Emmendoerfer - diretores
Ribeiro; 75-f1odest, f. de Querino Benvenutti; 74 -

PARECER DO CONSELHO FISCALPaulo, f. de Augusto Seil; 75-Reinoldo, f. de Os-
waldo Julio Paulo Vogel; 77-Alindo, f. de Angelo Os infra-assinados, membros do conselho fiscal

Moretti; 78-Domingos, f. de Hiacinta, Ramos; 79- da Fecularia Rio Molha S.A., tendo examinado I cui

Bruno, f. de Roberto Viergutz; 8ü-Arnoldo, . f. de dadosamente o balanço, contas e demais documen
Germano Milnitz; 81-Leopoldo, f. de Tomas Luiz tos relativos ao. exerclcio de 1944, e tendo achado
Silva; 82-Miguel, f. de João Schmoll; 85""':Pedro f. tudo em boa ordem e perfeita harmonia, são de pa- w��m<WWWWWOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOde José Schmitz; 84---Felice, filho de Luigi Demathe recer que sejam os mesmos aprovados em assem- ���t:is����� W
8ã-Vitor, f. de Gregorio R . .silveira; 86-Paulo, f. bléia geral ordinária a realizar-se em· o dia 17 de � Adolf Herm� S.chultze

'

�de Mathias Scheuer; 87-João, f. de João Carvalho fevereiro próximo vindouro
l::6:S " l::6:S

de Oliveira; 88-Gildo, f. de Aleixo Bertoli; 89--.:Eli- Jaraguá do Sul, 11 de Janeiro de 1945. 00 MARCENARIA EM GERAL 00
sio José, f. de Narciso Ferrazza;

.

9ü-Otavio, f. de HELIO WESTPHAU�N w
da 00Pedro Celestino Dias; 91:_Manoel, f. de Jose Tomas . EDITH C. L FRANCO � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� 00de Araujo; 92 Edgar Luis, f. de Carlos Müller; 95- ·BERNARDO GRUBBA FILHO � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

00Sebastião, f. de André Venancio Gonçalves; 94- l::6:S

'00Alfredo, f. d.e Guilherm� �reutzfeldf; .95-Vicente, f.
mann; lü9-Rudi, f. de Roberto Baumann; Üü-Gui- 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: wd� Pedro �Iguel de OliveIra; �6-Fellx, f. de Fran- Iherme, �f. de Jose Bianchini; l11-Afonso, f. de Ma- 00 Dornlitorios l::6:S

CISCO Schwlrkowsky; 97 -AlVIm. f. de Leopo�do j thias Schulz; l12-Arcilio, f. de Gedeoni Valcanaia; 00 Salas de 1 antar �Schmidt;
. 98-Hans,. f. de Adolfo Batscher; 99-Er�co 115-Sebastião, f. de Jose Gonçalves de Araujo; 114 00 Cópa� mf. de Alvm Ra_tunde, � ü.o-Hlmus, _

f. de FrederJ�o -Henrique, f. de Gustavo Zeefeldt; 115-i{icardo, f. 00 Escritorios
l::6:SSuhr; lül-Joao da SJlva,. f. de Joa? geraldo da SII- ,de Guilherme Haufe; 116-Ewaldo, f. de Ernesto Sei. w Moveis rusticos e outros. 00va; 102-Alberto, f. de LUIZ Voltohm; lü5-Albert, dei' 117-Lindolfo f. de Bernardo Schmidt· 118-Jo- l::6:S

f. d.e Richard Lisenberg; l.o4-Jpse, f. �e João Bur-
se 'Armando, f, de' Valentim Link; 119-B'ertoldo, f. 00

VEIS AVULS S COMO. mger, lü5-Helmuth, f. ?e Rodolfo Ko.c�,,106-Walde· de Ricardo Hornburg; 12ü-Jose Frederico, f. de Jo- 00MO.. O.
l::6:S

mar, f. de Augusto Friese; 1.07 - OrcJho, f. de Mar- "O Albin Enrrel" 121-Guilherme f. de Guilherme � Cadelilas . .. 0000I· F d' 108 H I th f d A u t Bach
... õ , '.

k � l::6:S Po tronas Í1xas e glratonasce mo ernan es, - e mu , . e ug so· HaerinO" 122-Leopoldo f de Leopoldo PIes e' 12u w 'h' d d'õ' _". .. 'l::6:S Mesln as e centro e, para ra 10
-Concilio, f. de Joao Bomfaclo DIas; 124-Leopoldo 00 E entre muitos outros a 00f.

'.
de Fr�derico P�rsch; 125-Fredolinb! f. de Jos� W Caixa Registradora �arca "RECORD" 00Hleemes, 126-Remaldo, f. de AntOniO

TOI:I1aZell�';l::6:S Afamada pela sua eticiencia, �ubstitu �"Procura-se revendedores para um artigo 127-Adolfo, f. de João Schlosser; 128-lnaclO L�I, indo as Caixas Registradoras de �de aceitação grande e permanente. f. de Francisco Lui; 129-Albano, f. de Alberto Lle-
, elevado custo �. _ _:_ WS

O artigo custa em vez de vinte, apenas senberg; 15ü-Egilio, f., de Teofilo Damasio; 151-- 00 _

.

00
quatro cruzeiros. Há grandes· possibilidades comer- Herbert H.. f. de Afonso H. Schumbert; 152- Max w

.

75 00ciais. Aceita-se revendedores dos mais longínquos Nl- Ernesto, f. de G�stavo Lange; 155-Rodolfo, f. de l::6:S RUA RIO BRANCO, 964 TELEFONE,. 00gares e procura-se representantes gerais para locali- Carlos Hansen; 1M-Nilo Schiochet, f. de Luiz 00 Jaraguá do Su I Sta. Catarina
w

. dades maiores. , Schiochet; 155 -Otavio, f. de Richard Kreutzfeldt; 00 l::6:S
Cartas para o Snr. Walter Menzl. 156-Ernesto, f. de Guilherme Blunk; 157 Nilo de OOOOOOOOOO�OOOOOOiOOOOOO�OOOOOOOORIO DE JANEIR,O - Caixa Postal, 1555 Sousa Miguel Jose de Souza' ,

55.0 . .0.0.0,.00
11.0.0.0,0.0
42.155,6.0 6.03.155,60

66.0.0.0,.0.0
1.06.298,2.0
92.400,0.0 264.698,20

I
LUIZ GOMES-Secretario

REVENDEDORES ...
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t:m�m�13iWl��:�� EMPREGADAS- PROCURA-SE � a 2 �mpr�- OCaSl·a-O '1
Sí1 .' gadas para serviços domésti- -

P t R r.· · FAUSTINO RUBINI
�

coso Or�enado de e-s 100,c:>0 a 150,00. Tenho um terreno com05 O UuInl- PROPRIETARIQ I Informaçõe� na ca.sa do Dr. Waldemiro Mazurechen, 58 morgos de terra fertil;
Rua Marechal Deodoro, 158 em Iaragué do Sul.

. I. • com mais ou menos 200
_ _ _ Aceíta-se tambem moça que quetra pés de café pare vender,Oficina Autorizada ccFORD» praticar enfermagem. 3x2

sito á estrada Rio Novo,
dista 5 klm. da vila de
Corupá.
Tratar com o Snr. Leo
poldo Cupas.
Estrada Izabel Corupá.
Guilherme Trapp.

Esr. Schroeder

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.
. .

'Carvão e Lenha para Gasogênio

J

� SociedH�e fSDortiuH e �e Diuersões IUDinHm�ó
CONVITE

Temos o prazer de convidar os snrs. seclos pera o

Baile Social, que terá lugar no Salão WALDEMAR RAU
. em a noite de 10 do correr.te. --------

Servirá de iÍlgresso o recibo do último mês e o cartão social.
Iaragué do Sul, 2 de Fevereiro de 1945.

A DIRETORIA

2x1

Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
que será atendido por habeis profissionais em

mecânica,�� • I e elétromecânica
.

��Mrht(���������
2x2

t UMA Doa'HÇA .RAvIUlMA
IIIUITO Pll:RIQOSA "AltA A FA
MiLIA IE "ARA A ItAÇA. COMO
UM 110111 AUXlUAIt NO TRATA
MDO'O DtllSII: aRANDI: I'I..AGELO

ualE o

Ind.deMadeirasJanssenS.A.
Acham-sc á disposição dos Senhores
Acionistas, 'no escritorio desta socieda
de, os documentos a que se refere o

artigo n. 99 do decreto-lei n. 2627 de
26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 27 de Janeiro de 1945

3x3 OARLOS LEOPOLDO MEY
Diretor-Presidente

1;IOI11IJI:mijl);I,M
A sfl'lu. _.�TA .0.
INÚM_ .....MA.. TAl. COMO:

IItIEUMATI....
aCItÓFIJI..II8
EllP'INHM

P1.-ruu18
6Lc1EltM
I:c:zIEMM

P'IEItIDM

.AIltTlltOli

MANCHM

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EX!STIU IGURL

..EUXlI DE NOGUEIRA"
OONHIIICI_ HÁ II ANO. ..

VIINDE_ _ TODA "AIUlE •

. AGENTE§ LO�AI§

Com.gpcial Ltda_
IARAGlJÁ DO SUL

Banco Indllstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

A1"., Acas E AN';:Mlcas I

Tom.m,

FOLHINHAS

{r:':;':;':':':;'��"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''':::1' para 1945
, vende-se na Tip. Avenida·

l C s s m 21 rrn Im.-,---

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

laprecMI_ ,. ..
CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.

'A G Ê N C I A

"'aragu" do Sul
To....
Re.fri.d..
BronQuit••
ElcrofulOJ.

Bua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. .. 1 N C O»

Matriz: ,I T A J A Í
PILIAIS EM: Blurnenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: Jaraguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas,
SUB-AGENCIAS EM: Indaial, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas. LIVROS NO'VOSESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

__ •

Araranguá, EM INSTALAÇÃO: Orleaus, Salto Grande, e

Rio Negrinho fI Dama das Camélias
�az todas as operações bancarias no Pa�, como fInton� 5H�o ��������������a_��������������_
cobranças, descontos e caução de titulas de expor- Mil e uma Noites
tação e outras operações d e credito; passes para Princezo Branca-flor
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas, Écos ào Lira (modinhas)ABONA EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS Na Tip. Avenida
A disposição, sem aviso, com retiradas, livres para

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

.

1.000,00)
Depósitos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais' a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo' de 1 ano 6 %

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 ás 15

Bem sortida -

em, artigus de

louças e vidrus, :Iesta praça
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS R9TATIVAS PARA ARADOS

Convale5Cenç..
v: "HO CI:;!EOSOTADO

NÃO TEM RIVAL,. UM �ERADOR DE SAÚDE:.

A

Casa Real
defronte o Oine Buhr

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGU •.\

ESTOFARrlA "CRU'ZEI RO"

Impusto so�re Iß�ustriHS
e Profissõ�s

EDITAL

\

3 %

De ordem do sr. Cole
tor, torno publico que no
corrente mez de Feverei
ro arrecada-se nesta Co- .

letoria, o imposto acima,
referente ao 1°. semestre
do presente exercício.
Os contribuintes que

deixarem de pagar no

prazo referido, poderão

I satisíazel o no mez de
��������''!'!!!!!'����������� Março proximo com a

multa de 20'/., fim o qual
serão extrairias as certi
dões de duvidas para ter

legar a cobrança execu

tiva.
Coletoria Estadoal de

Jaraguá do Sul, 10 de
Fevereiro de 1945.'
HELEODORO BORGES

Sabados: Das 9 ás 11,00
(

Otimo tratamento V. S. encontrará no

Hotel JaraQyá
BAJR.-RE§iTAUR.ANlrE

Refeições á qualquer hora --

--------- - Banhos quentes e frios • chuveiro:
RUA MAL. DEODORO DA FONSECA,587JARAOUÁ DO SUL STA. CATARINA

)
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 dormitarias e' salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O M�N'OR PRAZO POSSIVEL. ---

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156, - J A R AGUÁ DOS U LESCRIVÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1945
--------------------- _

6a. pagina

ANIVERSARIOSriormente.
Facil é de ver que a

lei não foi sequer lida
pelos que a ela se refe
riam, desde que a estão

Na qualidade de Imperador da Iolia e, em Foram divulgadas alír- I quela Comissão se asse- citando erroneamente,
consequencia, como Comandante em Chefe das mações que teriam sido I verou ter sido aumenta- desconhecendo o traba
trópas que opéram na frente da Pandegolandia, feitas na Comissão Con-: da - do leite industríalí- lho agora concluido pe
pelo presente,' dirigido à heróica e sisuda guarni- sultiva do Abastecimento zado e do queíjo tipo lo fisco com a intima
ção da fortaleza de Jaraguá do Sul, concito a to- a respeito do aumento Minas, foi iniciativa to- colaboração dos repre
dos, sem excepção; a depôrem suas armas ás 20 de taxas sobre géneros mada pelo ministro da sentantes da industria e
horas do dia 10 do corrente, no Salão Buhr, sob alimenticios na nava lei Fazenda, considerando do comercio.
o' contróle da diretoria da Associação Atlética do imposto de consumo. tratá-se de artigos esen-

, . _

Baependí. O diretor das Rendas ciais á alimentaçâo. As
E que; naquelas data e hora, será assinado o internas, que presidiu conservas de carne pei-

armisticio entre a trísteza e a alegria. aos trabalhos da elabo- xe não pagarão 4 por
Não haverá, como se poderia supôr e se es- ração dessa lei,declarou cento, e sim 3 por cen

palhára anteriormente, nada de rendição incondi- positivamente que tais to «ad valerem» sem es
cional da sisudez afirmacôes não são ver- tampilhamento . O ímpos-

Aqueles todos, que atenderem á este ultima- dadeíras. A banha, por to de 4 por cento «ad
tum, poderão conservar as suas fantazias e de- exemplo, que diz ter valerem» sobre o açucar Dr, Ary Pereira Oliveira
mais material estratégico. necessário á participa- sofrido uma agravação foi calculado de modo .Como jà havíamos anun
ção nas renhidas batalhas de confetti e serpenti- de 700 por cento, está a que a arrecadação cor- ciado, passou no dia 6
na que, ao que tudo indica, serão "travadas pela insento do tributo ínci- respondesse á cifra a- do corrente a data ani

pó�se do q,!arteirão em que se sitúa o Q. G. da' dindo no imposto apenas rrecadada em 1943, não versaria do natalicio o

Iolía, o Salao. Buhr., . .
o produto estrangeiro. se pretendendo, assim, dr. Ary Pereira de Oli

Sob 3; minha re�ponsabIlldade. de -Comandan- A isenção desse produ- aumentar- a renda, mas veira, integro Juiz de
te de um Inocente «orpo de exercito, barulhento- to bem como a da man- somente manter a que Direito desta Comarca.
e brincalhão, concito tambem a população civil telga _ que tambem na- vinha sendo, pago ante- Os amigos desse ma-
a não se esquivar ou hostilizar os m=us bravos e gistrado, em grande nu-

� t RI �T � � '�I,� l-Ldecididos pandegos quando ingressarem no local mero, foram naquela
em que vae se realizar o íréje. !!!!!I.------------.----...---.... noite levar lhe um abra-

Contando com bôa acolhida para as minhas Ur. Wal',1eml"ro MazureeLen ço e felicitações, íazen- -Artur Müller, Oficial do
tropas e uma explendida confraternização em ge-: U II do entrega de-uma valío-

R tro C 'I d ° D- t it
I d termí .

sa lembrança. d\egCls 1'0

IVIT
o I, d

IS S�l 01rar, e ermmo. que;,

0) A' d dí 10 d
- ' �6e6 lIiIhDr- �al[ilJm\m1' Dr. R'lbe'lro Pontes a omarca aragua o _li-1 .

� s 2U horas, o Ia , everao se con- ���N �� �R��� E d d S C t
centrar, todos os adeptos da bôa vida, no Salão J O dia 13 do corrente I �ta _

o (' anta a arma,

Rua Mal.. Floriano n. 152 -- JARAGUA BI asilBuhl' afim de participarem da sensacional - cere- regista a data natalícia
,

,

• monia do armisticio entre os meus' destemidos to- Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças do nosso presado amigo faz saber que comparece-
liões e os de Jaraguá do Sul. - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas dr. Tiago Ribeiro Pontes, r-arn no cartorio exibindo os

2°.) Os que se atrazarem na chegada e na Indutotermia - Bisturi-detrico -_ Electro-cauterização atualmente ocupando o documentos exrgidos pela lei
escôlha de um lugar para si e os do seu grupo Raios Intra-vermelhos e azuis. elevado cargo de Juiz atim Je se habilitarem para
não deverão se queixar á comissão controladora ------------.-------.... 'de Direito de São Fran- casal-se:

da farra que, vivamente interessada na bôa mar- cisco do Sul.
cha da orgía, nada poderá fazer por êles ; "'!""'�"""""'�'!"!!"�""""!"'����"!""""""_''''''''''''������� Áo ilustre aniversariante EDITAL, N. I780 de 3-2-45

3°.)-Todas as portas e' janélas do recinto 'CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO que pela passagem co-

deverão permanecer abertas afim de que sepóssa DR. SAOA,LLA AMIN
mo Juiz de Direito des-

proceder á evacuação de todos' os elementos
_
ta Comarca soube anga-

tristes;
,

CONJUNTO _ DE APARELHOS
_ MODERNOS, UNICO NOS riar a estima geral e

4°.)-Não será permitido o saque na turma ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ que é um. grande cul-
.cheííada por Pedro Deolindo. Qualquer pretensão tor do direito Penal,

«RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS
junto áquele grupo só será atendida e satisfeita assunto sobre o qual ja
sí Iôr por íntermédio de um da Comissão de � .J\oinville - escreveu valioso traba-
Contróle; lho, enviamos nossos

, 5°.)-As crianças grandes poderão compare- cumprimentos.
cer com os seus objetos de uso diario como se- Salvo condutos. A Delega-
[am : mamadeiras,' chupetas, ,babadores, etc.; I ::;;;;;;;;;;;:::;;;;;;:;;::::::::::;::=:::::::::::::::::::::;;::::::::::;::::;:;;;:;:::::;::::::;:;;:;:;:;:;;:;:::;;;;;;;;; cia de Ordem Politica e

60.) - Os que não concordarem com o con- D AI B t Ih
' Social suspendeu em to-

teúdo dêste ultimatum deverão comparecer Ianta- r. varo a a a - MÉDI�O do o Estado e para via-
ziados de Japonês 'e, á vista de todos, poderão gens no territorio nacio-
cometer emociante harakirí. CIRURGIA PARTOS, l\WLESTIAS DE SENHORAS E nal, a expedição de salvo

Todos aqueles que não estiverem rigorosa- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, condutós, inclusive aos

mente de acôrdo com as instruções supra ou, por DOENÇAS DA PÉLE. estrangeiros.,
qualquer fórma, em contravenção ás leis interna-

_ Eletricidade Médica __ Subditos do eixo. De acordo
. cionaes da tolía, serão sumariamente enforcados com as Instruççes expe-
em serpentinas ou afogados em confetti. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio didas pela Delegacia de

Dado e passado nos suburbios da cidade te- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos Ordem Politica a Social.
chada de Jaraguá do Sul, aos 6 de fevereiro de 1945.

_ R A lOS X _ os subditos alemães e

PUBLIQUE-SE. Diretor ltlédico do Böspital "São .José" japonezes não poderão
tomar parte nos proxi-

ATENDE CHAMADOS A Q�ALQUER HORA
mos festejos canavales-

Ultimatum aos

de Jaraguá
foliões A banha e a nova lei

do Sul do imposto de consumo

Notas

Locais

Fizeram anos:

- Dia 3, dona Ana Mül
ler, esposa do sr. José
M. Müller.
- Dia 8, o snr. Francis
co Maier e as meninas
Inês e Renate Wunder
lich.
- Dia 9, o snr.' José Al
bus, comerciante nesta
praça.
-Hoje, o sr. Durval Mar
catto, o menino Alvaro,
'filhinho do Dr Alvaro
Batalha.
- Amanhã, o industrial
Adolfo Emmendoerfer,
diretor da Fecularia Rio
Molha S. A.

As Noivas e jo
vens esposas

todas devem possuir o utilíssimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

. Vende-se na Tip. Avenida

Carlos Alberto Augusto
WendorH e Ida IA inkler
Bachmann.

Ele hr.rsileir o, viuvo, do
miciliado e residente neste

distrito em Tres Rios, com

a protissão lavrador ,
sendo

tilho legitirno dos lavradores
Alberto We:JdorH e deOtilia
Gnewuch. Ela, brasileira, vi

uva, lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, no

lugar Tres Rios. sendo tilha

legitima dos lavradores. Au

gusto Winkler e de Matilde
Kuester Winkler -

.s.. M_ MÔMO I
Imperador da íolía :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Ä::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::: coso

E ?ara que chepue ao co�
nhecimento a todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado. pela Impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse o para os

fins legaes.
ARTUR MÜLLER - Oficial

pOup� se ternpo, dinheiro e aborrecimentos,

LÁVANDO-SE' -OOM O SABÃO

·""'irg�m Bspecicüdcde"
da elA. WETZEL INqUSTRIAL'- Joinvilc (Marca Registrada)
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