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Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39

Dr. Nereu Ramos
Conforme comunica-

cão feita ao snr. 'I'en.
Prefeito Municipal, via
jou no dia 15 para o Rio
de Janeiro o sr. Dr. Ne
reu Ramos, digno Inter
ventor Federal do Es
tado

O ilustre homem pu
blico que foi convidado
pára- uma conferencia
com o Chefe do Gover
no, deverá estar de re

gresso dentro de 10 dias.

Diretor: A R T U R M Ü L L E R -

N. 1.262

CAIXA POSTAL, 19

ANO XXVI JARAGlJÁ DO 8UL

os alemães contam com
45 divisões para sua de
fesa.
No Dacifico as tropas

de Mac Artur continuam
avançando

'

pare a baía de
Manille, onde estão encu-
ralados as ultimas tropas Os jornais consegui-

I japonesas que ainda de- ram diversos «furos» re
fendem a ilha. íerentes ao novo CodigoNuma pequena Cidade tra a Alemanha, até que Emquanto isso, a avia- Eleítorál.da Criméa, ás margens do a mesma seja abatida e, a ção aliada ataca consran- Serão eleitos o PresíMar Negro, na Russia, Dolonia, deverá aguardar temente as cidades estre- dente da Republica, Goreuniram-se Roseveldt a eleição para ter .urn go- tegica alemães e do Japão vernadores, Conselho FeChurchil e Stalin pera verno próprio. em ondas sempre crecen- deral, Assembléias Esta-dicidirern a sorre da Ale- A' França poderá ser teso duais e Camara Federal.manha, e a politica do chamada para ocupar uma -.- As eleições municipaisapos-guerra faixa Je Segurança na. serão feitas depois daNão se deu a discordia ocupação da Alemanha. DepOIS de grandes

.

e Ireorganisação do paiz.que os paize� do eixo _._ sangrentas lutas. cam
Enquanto não estive-tanto esperavam, mas mui- As forças brasileiras re- Budap�st, a capItal ?a rem instaladas as assem-to ao contrario, chegaram baterem violentos ataques Hungria, onde os naZIS- biéias continuarão a funeles a um perfeito enten- dos alemães na ltalia, man· tas per?eram ent�e. mo�. ciona� os atuais orgãos'dimento. tendo em uma extenção; tos, ferIdos e prislOneI- administrativos.Estabeleceram as con- de 1. 500 melros todas as ros 110.000 homens. Poderão votar os maio-dições do rendimento in- suas posições e fazendo· A qutlda de. Budapest res de 18 anos de amcondicional da Alemanha, grandes baixas nos ata· a�re o cammho para bos os sexos, com car-sua ocupação quando ter- càntes. São essas as no- VIena.

teira de identidade, titu-minada a guerra, delimi- ticias vindas da frente ita- -.- lo eleitoral antigo e iden-tando as zonas que cada Iiana, .
onde os demais Com exepção da Ar- tidade atestada por doisum deles deverá ocupar, sectores continuan calmos. gentina e Guatemala to- mesarios.estabelecendo um gover- Nas demais frentes a dos os paizes america- Os eleiwres serão preno aliado para o mesmo luta continua encarniçada nos declararam guerra viamente registados naspaís_ até a completa extir- e com com continuo avan- a Alemanha e Japão, respetivas mesas, queyaçao do nazismo. I ço dos exercitas aliados. afim de poderem tomar não poderão ter mais deCondicionaram o go- Nas Belgica e França as parte na conferencia dos 400 votantes.verno democratico para o forças inglesas e ameri- ministros do exterior que Haverá a representamundo" �evendo o povo canas continuam Alema- se realisa no dia 22 no ção da minoria, de 10%em sufraglO geral escolher nha a dentro, destruindo a Mexico. para cada 30 deputados.seus governantes" o que famosa linha Siegfrid, es- Nesse conclave serão Será considerado elei-tam.bem se �plicará des- .tando já cerca 16 quilome- dis.cutidos os assuntos to o que tiver metaâe ede Ja aos paIzes ocupados tros das respetivas fron- referentes a Segurança 'mais um voto do eleitoe para que qualquer na- teiras. Continental, os proble- que for menos votado.ção tenha o direito de As tropas russas com- mas da paz e o caso ar- A apuração e expedi-senta�-se na mesa onde pletaram o cerco de Bres- gentino. ç1'\,o dos diplomas seráse vaI_ discutir a paz. lau e flanquearam Frank- A delegação brasilei- feita por juntas compos-Sera? desfechados no- fort pelos dois lados, mar- ra é chefiada pelo Mi- tas de autoridades judi-vos e vIOlentosgolpescon- chando para Berlim onde nistro Leão Veloso. . ciarias e administrativas.

Mais depresse ...
Uma das mais belas paginas do grande

Ruy, é sem duvida, aquela em que o mes-
. tre anatematisa, fustiga e fulmina sem mise
ricórdia o jogo' o que chama de maior des
graça que penetra no homem. pela algibei
ra, uma verdadeira praga SOCial.

Perfeitos na fórma e profundos em todo
o seu conteúdo, não. se pode, absolutamen
te, discordar, 'nem nada objetar àqueles Iu-.
minosos conceitos.

Mesmo porque tudo quanto teve origem
na cerebração previlegiada do mais sabio
dos brasileiros era, e continua a ser irres
pondivel.

E com que veemência, com uma quasi
,

que paixão se atirava á luta em pról das
grandes e nobres causas, em defesa da so
ciedade.

Muito lhe deve a coletividade brasilei
ra por seu trabalho em favor da extirpação
de todos os males que afetam a sociedade.

E inumeros são eles. Nenhum todavia
se compara ao jogo. Apenas uma praga lhe
poderia fazer sombra, não fosse a fragilida
de com que opéra - é a intriga.

Filha espúria do despeito e da inveja,.
não alcança esse mal sociallargos horizon
tes, dadas as pequenas dimensões de suas
azas e a curteza de suas pernas.

Brotando exclusivamente em cérebros
doentios, medra a intríga onde ha carência
de cultura e inteligencia, onde impéra a
mais negra ignorância.

Seus funestos objetivos, deploraveis mes
mos, são demolir, prejudicar, desunir, màs
felizmente, raras vezes são atingidos.

Cedo ou tarde a intriga torpe aparece
para dar logar á luz límpida e fulgurante
da verdade, e o intrigante se revela e pas
sa a ser alvo do natural desprezo que lhe
lança a sociedade rehabilitada.

Assim acontece em toda a parte, entre
nós tambem, razão porque poderemos dizer
doravante: mais depressa se pega um intri
gante ...

M. 1.

Reoístc Semanal
A entrevista dos "tres gran

Suas conclusões -
A Guerra

des"

Sabado, 17 de Fevereiro de 1945 Sta. Oatarina

hora do homemA
do povo chegou Registo Industrial

. �.. Nota SuplementarNações Llnidas sofreram dos russos. O parneo do-
duros reveses: Entretanto mina o pove da capital Dor determinação do
nenhuma delas sentiu-se do Reich e êsre insiste D. E. E. ,( instrução tele
tentada a capitular. Nem em defendê-Ia, mesmo que grafica) os bolerlns de
a Inglaterra," nos dias a reduza num montão de produção-1944-, devem ser

amargos da retirada de pedras sobre pedras. completados com os da-
Dunquerque, quando Ohur- O mundo inteiro sabe dos faltantes a saber:
chilI só podia prometer ao que a guerra, como está a) - ne folha«Boletim de
seu novo "sangue, suor e sendo feita, não vise ani- Produção» GENERALlDA
lágrimas, Nem a Russia, quilar o póvo alemão. � DES: item 43 a 45, os in
sangrando por todos QS guerra é uma luta de ho- formantes devem acres
flancos, com o seu rerri- mem do povo contra a centar, discriminadamente
tório invadido, suas cída- tirania, contra o nazismo, o seguinte:des saqueadas. sua capital contra os bárbaros chefla-} 1) - IMDOST()
á viste do inimigo. Nem dos por Adolf Hitler. O RENDA (t944);ds Estados Unidos com que desejam as tres gran- 2) - idem importação;
os desasrres inicias nas des nações e as suas alia- 3) - idem consumo; •

Filipinas. As forças mo- das é dar ao mundo in- 4) - idem venda e con-
tais que encorajavam os teiro, inclusivel ao próprio slgnações;combatentes das rres na- povo alemão, o direito á 6) - idem não dlscrirnl
ções lideres' conseguiam vida em segurança. E por nados nas linhas impres
manter o fogo sagrado e, isso que foram suportados sas.
assim, poderam elas su- todos os sacrificios, tôdas Os boletins, que por
portar o pêso das apres- as angústles, todos os so- ventura tenham sido en
söes de um adversário frimenros pelo Homem do tregues á Agencia, podem
que se preparava para a Dava. Ê por essa Iiberda- ser retirados pera as di
guerra, que educava uma de que as Nações Unidas vidas retificações.
geração para a guerra, emcontraram reservas pro- Jguá do. Sul, 15-11-945
que nunca pensava em dígiosas pare sustentar
outra coisa que não fosse brava e heroicamente rnais

de cinco anos de luta con
tro o Eixo. "t * :i-

Os "três grandes". reu

nidos nesta hora, estabe
lecem os últimos planos
da guerra A reorganização
do mundo dentro dos ide
ais dernocrerlcos

. preces- Uma nação é um clima
sará de comum' acordo. de consciência politica,
Nenhuma força humana, uma ambiência, uma ar

nenhum poder oculto de- mosfera de civismo, Sem
terão êsses propósitos. O essas virtudes fundarnen
mundo de amanhã será raes do espirita comum

vista um mundo livre, do Ho- não há nação em estado
mem do Dava, sern dita- civilizado e culto. Um pó
dores, sern homens pre- vo necessita respirar num
destinados, sem millelas. ambiente de equilibrio so

sern falanges, sem fenetls- cial de disciplina politica.
rno, sern fantasies. Será O que :» Estado Nacío
um mundo em que todos nal revelou ao povo bra
terão o direito de pensar sileíro, antes de tudo, foi
e falar livremente; de rre- a realidade palpitante da
belher livremente de esco- vida de um pais onde tu

lhcr livremente seu go ver- do era grande, mas falta
no. Não fôsse assim teria varn ação, energia, respei
sido inutil o esforço gi- o à autoridade constitui

gantesec de todas as na- da, conciência do próprio
ções pera dominar o Eixo valor e certeza das possi
e matar o germe perniete- bllidades' próprias. A no

so do nazi-fascismo que va política brasileira ope
se irradiava em surda pro- rau' uma rransformação
criação, por tôdas as ne- radical na fissionomia po
ções. pular. Assentou medidas
A hora do Homem do tendentes a colocar o Bra

Dava, do governo do ho- sil entre as grandes po
mem do povo, já chegou. tendas internacionais, de

Aqueles que, pGr acaso, modo a corresponder aos

recalcitarem em não que- interesses políticos de seu

rer aceitar esta verdade, povo. Hoje, certo, nin
estarão condenados por guém póde por duvidas,
si mesmos. o Brasil ocupa situação

Do- Diario Carioca proeminente no conceito
das grandes nações, sen-

E cl
do mesmo, sem favor, umPelo sta o I dos paises líderes da

. atual guerra contra o fas-
No dia 5 do corrente cismo. Isso tudo porque,

transcorreu o 110• ani- segundo a sábia orién
versario do "DiaI"io Ofi-· tação do preclaro presi
cial" hoje sob a compe- dente Getulio Vargas, a
tente direção do jorna- Nação paz-se na pistu
lista eatarinense J. Ba- para a grande corrida
tista Pereira. rumo a um futuro melhor,
Ao colega apresen- de prestígio real e de bem

tamos nossos cumprimen- estar m"aior para os seus
tos. habitÇ.útes.

-x' . Agora, mais do que·
A Prefeitura de BIu- nunca, quando a confIa

menau decretou o ra- gração começa a ser de
cionamento da carne bo- finida de maneira satis
vina, não existindo esse fatória par.a os povos que
produto nas segundas e lutam por um mundo de
sextas-feiras. (Cont. na ultima pagina)

O "grande trio" conri
nua reunido, discutindo e

assentando, em plena har
monia de vistas, as ulti
mas providencias para o

esmagamento diflnitivo do
nazismo. Todo o mundo
esrà, nesta hora com os

olhos voltados para os

tres líderes da guerra con
tra o Eixo.
O encontro je r?osevelt,

Churchil e Stalin teve,
acima de tudo, um grande
sentido moral: o de des
truir boatos da quínraco
lunisrno de que uma das
três potências divergiria
dos demais, para, sózlnha,
firmar a paz. Esse boato
solto pzlo derrotismo na

zista, teve por objetivo
lançar a confusão entre
os povos e tirar o entu
síasrno dos que esperam,
pare breve, a queda do

I
mais odioso regirne po
litico que o mundo ià co

nheceu e a implantação
definitiva das normas de
mocrétlcas em todas a na

ções da rerra. Hoje nin
guém pode ter mais duvi
das quando à mais com-

l-ple{ö identidade de peIT3&'
menro e ação das tres
grandes nações que diri
gem a guerra contra a Ale
manha, respeitadas é cla
ro, as pecolíartdades de
cada uma.

Nesses quase seis anos
de luta contra o Eixo, as

o . NOYO
Co�ißó Eleitoral

Drdl!m I!

Di1eiplinö

a guerra,
Depois da tormenta, os

ventos começaram a so

prar contra o Eixo. A
queda de Mussolini. a in
vasão da famosa fortaleza
de Hitler, que era o pro
prio continente europeu,
a ofensiva formidavel dos
exércitos soviéticos, vie
ram abalar nos fundamen
tos o poderia militar da
Alemanha nazista.
Berlim está hoje à

j
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 1945
--------------------------�-

2a. pagina

Emprösa da Transportes Frenzel S. A. I

AVISO

Acharn-se à disposição dos srs. acionistas, na

sede da sociedade, nesta cidade de Ieragué do Sul,
os documentos de que trata o arr. 99, do decreto-lei
n. 2.627, de 26 de-setembro de 1940.

Ieragué do Sul, 10 de Fevereiro de 1945.

REINOlDO RAU - Diretor Presidente

Assembléia Geral Ordinaria
CONVOCAÇÄO

Ficam convocados os srs. acionistas, pera se

reunirem em essernbléa geral ordinária, a realizar-se
no dia 17 de Março do cerreute ano, às 9 horas, na
residencia do acionista sr, Germano' Enke, á rua

Presidente Epítecío Pessoa, nesta cidade de Iaraguä
do Sul, afim-de deliberarem sôbre a sezuínte ordem
do dla :

'

, l°)-Leitura, exame, discussão e deliberação sô
bre o relatorio da diretoria, balanço geral. dernons
tração da conta lucros e perdas, contas .da direroria
e parecer do conselho fiscal.

2°)-Eleição do conselho fiscal;
5°)-Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 10 de Fevereiro de

REINOLDO RAU - Diretor Presidente

Gaitas Pianadas
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

Edital de Citação' de Réu
Ausente

H A RMON lOS _ P I A NOS o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito
da comarca de Iaragué do Sul, Brasil, Estado de
Santa Catarina, na f�ma da lei, etc. -Instrumentos para

Orquestras,Bandas
e Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Rcp.'csentante:
PAU LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 59 - L�ha S. Francisco - Sta. Catarina I

AGRADECIMENTO'

.
Filhos, genrQS, nóras e netos de

Wilhelmine
TheilackerI

levam ao conhecimento de. seus derneís pa
rentes e amigos o falecimento de sua esti

mada mãe, sogra e avó, WIlHElMINE
THEllACKER, ocorido nesta cidáde, no

die 7 de Fevereiro de 1945, ás duas e qua
renta horas, na idade de 77 anos, 6 meses

e 7 dias. Querem especialmente externar

seus
.

agradeclrnenros aos snrs. Dr. Alvaro
Batalha, que não poupou esforços para sal
var sua vida, e ao snr. Pastor Waidner, pe
las conforradoras palavras pronunciadas
junto ao tumulo, e a todos que enviaram

coroas, condolencias e acompanharam o

enterro.

's. D. ACARAÍ

J

ASSEMBLEIA GERAL qRDINARIA
-Convocação-

De ordem do Sr. Presidente, e, de acordo com

o que preceituam os Estatutos desta SOCiedade, ve

nho por intermedio deste. convocar todos os sócios
para a assembleia geral ordinaria, a realizar-se á 20
do corrente, em sua séde social, ás 20' horas, pera
tratar do seguinte:

l°)-;-Prestação de contas da diretoria
2°)-Eleição da nova diretoria
5°)-Diversos.

LUIZ G. AIROSO - 1°. Secretario

Ieragué do Sul, 15-2-1945.

t

Iaragué do

Banco Nacional do Comércio SIA.
- Fundado em 1895 -

Cr$ 25.000.000,00 -- Em Depositos
Cr$ 22.600.000,00 -- Aplicação

542.070.000,00
. 516.750.000,00

Capital
Reservas

Relação dds Filiais, Agências e Escritérios nos estados do Rio
. Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Prata
Quarat
Rio do Sul
Rio Grande
Rio Negro
Rio Pardo
Rosario
Santa Cruz
Santa Maria
Santa Rosa
Santa Tereza
Santana B. Vista
Santiago
Santo Angelo
ôapiranga
São ßoria
S. F. de Assis
S. F. de Paula
São Gabriel
São Geronimo
São Leopoldo'
São Luiz
São Pedro
Serra Alta -

Taquara
Taquarí
Tres de Maio
Tupanclrerã
União Vitoria

Ilruguaiana
Venancio Aíres

Alegrete
Alfredo Chaves
Ararangué
Arroio do Meio
Bagé
Bento Gonçalves
Blumenau
Bom Jardim
Caçador I
Cachoeira
Caí
Campo Bom
Oandelaría
Canela
Canoinhas
Carasinho
Caxias
Cerro Azul
Cresciurne
Cruz Alta
Curitiba
Cruzeiro (Em instalação)
Dois Irmãos
Dois Lageades
Dom Pedríro
Encruzilhada
Esrrella

..Farroupilha
. Florianopolis
Genuino 'Sampaio

Getulio Vargas
Gramado
Gravaraí

I
Guaíba
Guaporé
'Guarem
Guarapuava
liuí
Itajaí
Iacaréztnho -

Iaragué do Sul
Ieguerf
Joinville
José Bonifacio
julio de Casrilhos
'Laguna
Lages (Em instalação)
Livramento
Montenegro
Mundo Novo
Nova Palmira
Nova Petropolis
Novo Humburgo
Palmeira Missões
Paranagué
Passo Fundo
Pelotas
Picada Verão
Ponta Grossa
Porto Alegre (Matriz)

................................................................

PARA FERIDAS,
E C Z E M A,S,
INFLAMAÇÕES.
C C 'C [ " R A 5 I

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EX!STIU IGURL

As Noivas e jo
vens esposas

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

Vende-se na Tip. Avenida OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ImOEsto so�re Industrias I AdO!�R�::(��\��G���ltze B
e Profissões .[ � Oierece móveis "CIMO" de' todos os tipos da ��. zes CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS l:;'6;:S

E O I T.A L 00
De ordem do sr. Cole- � IN::'TALAÇÕES COMPLETAS DE: �

tor, torno publico que no ms· Dorn.itorios l:;'6;:S

corrente mez de Feverei- 00 Salas de Iantar 00
ro arrecada-se nesta Co- 00 .Cópas 00
letoria, o imposto acima, 00 Escritorios mrefet-snte aoT". semestre 00

Moveis rusticos e outros.
ms

do presente exercicio. � 00
Os contribuintes que � MOVEIS AVULSOS COMO: 00daixaram de pagar no � Cadeiras

OO�prazo referido, poderão ms Poltronas' fixas e giratorias l:;'6;:S

satisfazel o no mez de 00 Mesinhas de centro e para radio
Março proximo com a 00 E entre muitos outros. a

-

00
multa de 20-/., fim o qual 00 Caixa Registradora marca "�ECORD" 00-
serão extrairias as certi- \;:ia Afamada pela sua eÍ1CJencI2, substitu 00dões de duvidas para tel' � indo as Caixas Registradoras de �
logur 'a cobrança execu- � elevado custo.-.---- _

--
_ l:;'6;:S

tiva. � / _ 00
ColAtoria Estadoal de � 96 7"

�
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aragua ou, c e �. ,

. 00
Fevereiro de 1945. � Jaragua do Sul Sta. ,Catarina 00HELEO��C�I�Ã�ORGE S �OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Cure seus inales e poupe
seu bom dinheiro com

prando na
,

farmàcia Nova

F a z S a b e r aos que o presente edital de
citação, com o prazo de quinze dies virem, ou dele
coúhecirnento tiverem, que, pelo doutor PrornorörP u

brico da comarca, me foi dirigida a denuncia do teôr
segliinte;- DENUNCIA: Exmo. Snr. Dr. juiz de Di
reito da Comarca: - O Representante do Ministério
Público desta Comarca, abaixo assinado, no cumpri
mento de suas atribuições e com fundamento no in

quérito policial anexo, vem, mui respeitosamente pe
rante V. Excia. denunciar Ricardo Lourenço
da Si Iva, (não qualificado nos euros, pOr acher-se
foragido), pelo fato delituoso que passa a expôr :

-«Aos 5 de maio do ano passado, no lugar Bôa

Vista, nesta comãrca, Ricardo Lourenço da Silva, de
florou sua enteada Tereza Rengel, aproveitando-se da
ausencia de sua mulher Apolonia Silva, mãe da menor

ofendida. O fato ocorreu na propria casa de Ricardo
Lourenço da Silva, que após, o defloramento, ainda
sob promessas de dar-lhe presente, por várias ve

zes manteve conjunção carnal com sua vitima, resul
tando disso pera esta, já adiantado estado de gra
vidês. E como assim procedendo, tenha o denuncia
do cometido o delito previsto pelo artigo 217 do Co
digo Penal. oferece esta Promotoria Publica a presente
denuncia, que espera seja recebida e afinal julgada
provada, no sentido de ser o denuciado punindo nas

penas do artigo supra referido. Requer ainda sejam
tomadas as diligencias necessárias á formação dá
culpa, a citação do denunciado pera se ver processar
e julgar, pena de revelia, e a intimação das tesrernu

nhas abaixo arroladas, pare, em dia, hora e lu

gar designados, dizerem sobre a denuncia, sob as

renas da lei. Ieragué do Sul, 15 de janeiro de
1945. (assinado) Priamo Ferreira do Amaral e Sil
va-Promotor Publico. ROL DAS TESTEMUNHAS:
Apolónia ôllva; Leonardo Vidal da Cunha e CIa

rada Cunha 'todas residentes no lugar Bôa Vista, nêste
Municipio. E havendo sido designado o dia 14 de
fevereiro vindouro, as 14 horas, pare ter lugar o inter

rogatorio do réo, que, conforme certidão do Oficial
de justiça, se acha em lugar incerto e não sabido.
se passou o presente edital pelo qual chamo, e cito
ao dito Ricardo Lourenço da Silva, pera comparecer
no dia hora e lugar acima designados, afim de ser

interrogado, sob pená de revelia. E para que che

gue a noticia ao conhecimento de todos e do réo, se
passou o presente edital que será afixado ás portas
do Forum e publicado pelo jornal local. Dado e pas
sado nesta cidade de laragué do Sul aos vinte e três
dies do mês de janeiro de mil novecentos e quaren
ta e cinco. Eu Ney Franco, Escrivéo o subscrevi.

(assinado) Ary Pereira Oliveira - juiz de Direito".
-Está conforme o original, do que dou fé.

.

JaraglJd do Sul, 24 de Janeiro de 1945
O Escrivão
NEY FRANCO3x5

REVENDEDORES ...

"Procura-se revendedores pare um artigo
de aceitação grande e permanente.

O artigo custa em vez' de vinte, apenas

quatro cruzeiros. Há grandes possibilidades comer

ciais. Aceita-se revendedores dos mais longínquos lu

gares e procura-se representantes gerais para locali-
dades maiores. I'

Cartas pera o ônr. Walter Menzl.
RIO DE JANEIRO - Caixa Postal, 1555

de nOBERTO �1. HORT

a que dispõe de ma ior
sortímento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGU4

@i.@ @;.@ ®;@ @).@
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CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 FUN D A. D O E M 1919

)ARAGUÁ DO SUL - -SABADO, 17 DE fevereiro DE 1945: - sra CATARINAANO XXVI

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

em legislação trabalhista. Paga-se bem.
Tratar no escritório da Industrie de Calça

dos Gosch Irmãos S/A.
............................................................................................................................

:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LUIZ DE SOUZa
ADVOGADO'

I

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

InDU8JRIß Df Cßl�ßD08 fi08CH IRMß08 8.· ß.
Assembléia Geral Ordinaria
Pelo presente, ficam convidados os senhores

Acionistas desta Sociedóde, a comparecerem. á As
sembléia Geral Qrdinaria, a realizar-se no dia 5 de
março do corrente ano, ás 14 horas, no escritorio
desta Sociedade, ti 'rua Dr. Abdon Batista, sIno., pa·
ra deliberarem sobre a seguinte

Ordem do dia
l-Aprovação do Balanço e contas do exercicio

'de 1944. '
.

2 - Eleição do, Conselho Fiscal;
5-Ässuntos de interesse social.

Jaraguq do Sul, 15 de janeiro de 1945.'

HERTA GOSCH-Dlr. Técn. OHLIA GOSCH-Dir. Com.

AVI"sO Acham-se á disposição dos senhores
Acioni�tas na séde social, as docu

mentos a que se 'refere o artigo 99 do d�creto-Iei
.no. 2657, de 26 de setembro de 1940.

, 3x2 A Diretoria

Telefone N. 39

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

N. 1.262

CIRURGIA PA'RTOS, JVIOLESTIAS DE· SENHORAS E

. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROP-ICAIS,
.

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
.

Raios Ultra,Violetas' e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor )Iédieo do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

BALANÇO GERAL ENCERRADO
,

de Dezembro de 19,14.

AT I VO
Disponivel
Caixa:
Bancos: ß, N. C.

ßv l n c o

35.647,00
6õ 955,50

Agrupamentos ..
. tm�mla U� rran��ort�� �r�nl�1 H

R e g i on a i s: Relatorio da Diretori':
LvNDRES, fewereiro - Integrenres dessa zona, a' Senhores acionistas:

(Por Leonardo Valentim Belgica e, a Holanda. e Cumprindo os preceitos 'legais e esratuarlos,
pare Interaliado) - Nenhum pela logica dos aconteci- submetemos a vossa apreciação e deliberação, o ba

problema c'esperre mais mentes da guerra; a No· lanço geral, demonstração da conta de lucros e per
ínreresse" no epos-guer- ruéga e a Dinamarca. O das, parecer do conselho fiscal e demals documen
ra do que o reíerente á blóco entretanto não esta- tos relativos ao ano de 1944 encerrado em 51 de

segurança das nações in- ria compléto sern a ltalia Dezembro p. passado.
ternacionais. O estudo des- a Espanha e Portugal. Em Através dos referidos documentos, que refletem
se importante assunto é conjunto essas nações com clareza o estado economico-fínanceiro da socie
uma das atividades prin- tem não só o direito, mas dade, evídencla-se que pode ser considerada saüsfa-

clpaís dos aliados, Os o dever de oferecer ao tória a situação da mesma'. ,

primeiros frutos desse in- mundo um dos alicerces Ainda consoante dlsposlrlvos dos estatutos so

teresse surgiram com a necessarios pára esrabele- ciais, d assembléia geral ordinária deverá proceder
Conferencia de Durnbar- cimento do sistema de à eleição, do novo conselho fiscal e seus suplentes
ton Oeks, cujas resoluções garantias pára o futuro, pera o exercicio em curso.

estão sendo discutidas em A população rnetropolita- São estas as informações, senhores acionistas,
todos os países. O prole- na dessas nações atinge que nos cumpre levar ao vosso conhecimento,
to pare criação de um a cerca de 185 milhões, sendo que, pera outros esclarecimentos, achamo-nos
organismo internacional mas como esse grupo é ao vosso inteiro dtspôr. ,

eficiente foi uníversalmen- completo de países que Iaragué do Sul, 10 de Fevereiro de 1945,
te aceito, mas a cristall- possuem territorios em REINOLDO RAU _ Presidente
seção dessa idéia magni- oujres -partes do mundo,'
fica requer imenso rraba- e esses 185 milhões de
lho porque não poderá europeus deve juntar-se
reduzir-se a simples dese- mais 630 milhões corres-.

nhos sobre o mana do pondenres Colorries Man
mundo. Antes de tudo um daros e Dorninios, Esse
sistema de segur�nça e núcleo de população, de
de paz, deverâ constituir- maís de 800 milhões, pos
se levando conta, as expe- sue territorios que repre
rlencias do passado e as sentam mais de 45 por
imutaveis realidades que cento do total da area da
apresentam as nações, bem Terra, fato de vital impor- Reàlizavel á curto e longo prazo' .

como suas ceracrerlstícas tância pare a solidez do Crs. Corres.: Devedrs c. relaç. 108�858,5q
geograficas. Por essa razéio sistema de segurança Oficina:
o projeto de um organ is- mundial. Não é menos Peças estoque· 83.424,40
mo internacional eficiente, valioso o espeto economi- Machinas e perto 16.920,20
deve irncorporar-se á na co. O ferro e o carvão Ferramentas e Ute. 15.579,40
tural divisão do mundo

I
são as materlas primes Lubrificantes esr. 2.874,80

em regiões definidas. A essencías pare o progres-' Caixa-saldo 44,20 118.645,00
.realidade conta, nesse ca- so industrial e, em con- Veículos
so como fator iniludivel. junto as nações citadas salde desta conta

O hemisferio ocidental se- disporiam de 26 por cen- Combusriveis
rá uma dessas regioes, to da produção mundial estoque
mas existe, pelo menos de ferro e de 51,5 por Letras á receber
um grupo que não pode cento da de carvão. So- saldo desta conta

.

deixar de figurar na divi- mente a Grã-Bretanha. Obrigações de guerra idem
são que será feita pelos dispõe de 10,5 por cento Imobilizado
organisadores da futura do ferro e 25 por cénto Imoveis: 1 terreno
paz mundial parece acer- do carvão. Esse agrupa- Moveis e Utensilios: saldo
tado fixar. _

a at�nção so- menro regional seria a Conjss de compensação
bre a regiao OCidental da chave da segureaça e da Ações em caução
Europa. Tem ela como '. .

base, em primeiro lugar paz, no sistema. Internecío-
a Grã-Bretanha e a França nal que se projeta para o

e figurando como paises I após-guerra.
PASSIVO

17867,40

97.600,50

276,177,40

2.852,00

Com�an�ia �a�io�al U� ���uro� I�iran�a
AGI!INTE§ LO�AI§

A Com'9rcial Ltda.
IARAOuA DO SUL

em 31

V d
!!I;=i!=!i=;i=;;=;;5Eiii!

\
en e-se: II! ARROZ ��I. Uma mobilia de sala III II

de jantar de imbuia com ::: EMI::1:1um balcão, cristaleira, III CASCA ".

mesa elastica e seis ca-
_..

IIIdei ras de couro, de es- II ...

merada .Tabrtcação Her-
=

comp�amos qualquer -1'·1'
mann ôchulz -' por e-s II ---'-------
2.000,,00. Um grupo es- III quantidade I
tofado, fabricação Ross- _.-

:::-1mark - por e-s 1,000,00. II! tngen�o RHU lt�a. II.Ver e tratar a Rua C54e91. III
L III

•.•Procopio Gomes, III
nesta cidade. I !i!l=iiiiiii;;!õii!!iiEii!li!!5!!=m!!E!!lI

115.467,90 I Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiarUBnta

I
Dr. Arn1linio Ta"ares

IProfessor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação �e .

Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos. da. eSl?eclahdode no

Hospital de Caridade de Florlanopolls,
-

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

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

IFormado pela Faculdade de Medicina da
"

Universidade do Rio de Janeiro
BLUMENAU STA. CATARINA

15.008,00

REINOLDO RAU - Dir. Presidente
ERICO JUNKER � Dir. Gerente
HERMANN ALTHOFF - Dir. Gerente
FRITZ VOGEL - Guarda livros dipl. sob n. 15051

20.000,00
657.827,10

111!7n=!!==:_!!--:!!=!!=!!=n=-::!!=!!=n=!!�!!-·!i
IIIf"bres (S��Õ;:iu�:���ias, I
i� � IJ � Maleitas, TremedeiraJI
III

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

m
Iii "Capsu las Antisezonicas. I
m Minancora" Im _

11 ,Em Todas as Boas Farmacias '1
III É. um produto dos Laboratortos MINANCORA I
ii .

- .Ioinville - Sta. Catari�a r: �

,I
iii=!�=!iEEUi!!!!!!_Ii=!!=i!=;=i!!i!!!;!EE'!EiII!!!

2.245,00
577,50 1509,551,20

5.000,00
8.008,00

75.600,00
27.109,50
8.581,80 152.816,00

550.000,00
22.959,70
97.051,40
55.000,00 505,011,10

I

Fundo de Depreciação 20%
Moveis 1.601,60

, Veículos 55.25fi,40
Fundo de reserva 5%
Fundo pare aumento capital
Gratíficação � pagar

56.857,00
10.584,00
55.000,00
8,581,80

675.045,60

Exlgível á curto e longo prazo
CIs. Correntes: credores c. rel. 17.175,60
Letras á pagar: saldo d conta 4,551,20
Dividendos:
De 1945 ainda não reclamadas

5.600,00
De 1944 á pagar 70,000,00
Gratificações: á Diretoria
" á pagar-empregados

Não exigível
Capital:
Fundo de reserva:

,; de Depreciação:
-

" para aumento de capital
j

Conta de cornpensaçao
Caução da Diretoria 20.000,00

657.827,10
REINOLDO RAU - Dir. Presidente
ERI CO JUNKER - Dir Gerente
HERMANN ALTHOFF - Dir. Gerente'
FRITZ VOGEL +Guarda livros dipl, sob .n. 15051

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS
E PERDAS no exercici;() do ano de 1944

DEVE
Saldo anterior
Ord. Embarque saldo
Concertos
Combustiveis
Pneus e camaras

!mpostos
Aluguels
Sa!arios
Seguros
Comissões
Uespezas geraes
Aposentadoria e L.B,A.
Bonificações
Dividendos - ano 1944
Gratificações Diretoria

..

HAVER

Transportes - saldo
Despachos
Oficina
Juros e descontos
Combustiveis estoque

528.17540
100,256,40
40.041,90
1757,90
2.852,00

675.045,60

15.276,10
51250 PARECER DO CONSELHO FISCAL

102.876,80 Os abaixo assinados, membros do Conselho
85,.457,40 fiscal da Empreza de \ Transportes Frenzel S. A.,
41.716,60 'tendo examinado cuidadosamente o balanço, contas
9.452,60 e demais documentos, referentes ao exercicio de 1944

10.524,00 e tendo achado tudo em boa ordem e perfeita har-
90.556,50 monia, são de parecer que sejam os mesmos apro-
8.089,00 vados pela Assembléa Geral ordinaria a realizar-se
2.665,20 em o dia 17 de Março p. vindouro.

88,55::!.70 Jöraguá do Sul, 9 de Fevereiro de 1'945.
2.459,00 .

11.455,00 Carlos Leopoldo Mey
/0,000,00 Edi th C. L. Franco

27.109,40 Hélio Westphalen
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.Jaraguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. «I N C O»)

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blurnenau, Brusque, florianopolis, Joinville,
Lages e Riu do Sul ,AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeir'O, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe. São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-ÁGENCIAS EM: lndaial, Hamo.na, São Joaquim e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: (encardia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. EM INSTALAÇÃO: Orleaus, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Pa iz, como

cobranças, descontos e caução de títulos de expor
tação e ou tras operações de cred i to; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABQNA EM C/CORRENTES .OS SEGUlt-1TE.::; JUROS
A disposição, sem aviso, com retiradas livres para

quaisquer importancias 20/0
Com aviso previo (retiradas diaria s até

1.000,Oll)
Depositos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) d epoeitos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

partir de 5,00
Prazo fixo de 6 meses
Prazo fixo de 1 ano

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 CAT ARI'N A S. A

HORA RIO: - Das 9,3U ás 11,30 e das 14 ás 15

Sábados: Das 9 ás 11,00

PROCURE
deixar seu aparelho de radio em

perfeito estado de funcionamento,
na melhor e mais aperfeiçoada

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS
de Paulo 8eenke

Conserta-se radios ds qualquer
marca, máquinas de costura, e

maquinas de escrever, e'

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

3 %

4 %

5 %

6' %

I

Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 1945
---------------------

ASSEMBlÉIA GERAL ORDlNßRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os se

nhores acionistas a se re
unirem em assembléia ge
ral, ordinería, na séde so
cial desta sociedade, às
14 horas, do dia 17 de
fevereiro próximo.

ORDEM DO DIA
l°)-Exame discussão e

aprovação das contas da
Diretoria, do parecer do
Conselho Fiscal e do Ba
lanço;
2o)-Eleição do Conselho
Fiscal;
3°)-Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul, 11 de

janeiro de 1945.
Walter Breithaupt .

Adolfo Antonio Emmendoerler
5x5 Diretores

4a. pagina

"Uma linha compl€la de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos .

ftP'Ui1JE�.GS· 81 M!iDI�ie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,conjugadas com motores monofasicos de Jí4 HP, Marca LILLA.

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Banco ·1.Qdllstria e Comercio fecul. ß. Mol�a S.A.
de Santa Catarina S. A. I

defronte o Cine Buhr
A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza

pedido de instalação de luz e força.
. ----------�,._------��-----------------------ESTOFARIA "CRUZEI RO" írulolio Rio Mol�H8:ß.t �__

.

ACh!!��!!SiÇãO I CALÇÁDOS�dos snrs. acionistas no

escritório desta sociedade

I Gos docurnentqsji que se

R O·
refere o artigo 99, do de-

,

---

ereto-lei 2,627, de 26 de ---

setembro de 1940.
Iaregué do Sul, 4 de

Janeiro de 1945.
5x5 A DIRETORIA

SÃO OS

Fore,as brasileíras atacam os nazístas na Italía (�erviço de In.fö�l1?a.
çoes do Hemisfério)

Emprêsa Sul B'rasileira deEletricidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
PA.. • Nella DI11!IU�H'. IHlEGII!ll.

'1I••WllIel IM IlfJ&all�'

Sortimente completo e variado de LUSTRES,
ARANDELAS.

CASTIÇAIS, GLOBOS e

t UMA DOENÇA .RAVI••IMA
MUITO I'II:RIGa.OSA "ARA A FA
MiLIA IE "AftA A RACA. COMO
UM aOM AUXILIAR NO TRATA
MIItNTO DhSE Ga.RANDIII'LAGELO

uall o

MATERIAL ELÉTRICO em geral p» ra instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

A SiFIU. .. A.._NTA SOB
INÚMERAS PORMA" TAl. COMO:

_UMATI....

ESCR6FULM
ESl"INHAS

....STU�

ÚLCIIRM
IICZEMM'

I'KJtIDAS

•11.,"",,_

MANCHAS

.. EUXIR DE NOGUEIRA"
CONHI!l<:lDO HÁ II ANOS

VENCE-A .... TODA "A ..Tl!: .

Bem SOl tida em artiglJS de

a rmalquer

louças e vidr\,<;, :Iesta oraça

NÃO TEM RIVAL

A

Casa Real

•

MELHORES
E MAIS BARATOS

1
•Ocasião Produto da:

.

Industría de Calçados
'Gösch Irmãos S,.Aj.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA CATARINA

Tenho um terreno com
58 morgos de terra fertil,
com mais ou menos 200
pés de café pare vender,
sito á estrada Rio Novo
dista 5 ktm. da vila de
Corupé. I

Tratar com o ônr. Leo-
poldo Cupas. ,

Estrada Izabel Corupé.
Guilherme Trapp.

Est. Schroeder �x2
,
-

1-
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 sa!as?ejantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e casinhas, divans e estrados da melhor fabricaçãotapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos ,e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PR4Z0 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 AG U Á D 0\- SUL

1- Caixa Postal, 11
•

_I-----�----I---�ISuas 'compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha também em

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

I.Produtos da ICeM S_ A_ Blumenau
Contra Dôr de Cabeça T�.rminól· te�min(l a dôr

I Alamed a Rio Branco -- Ca!xa Postal, 47 _J .

--

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
----�---------------------------

Jaraguá do Sul,17 de Fevereiro de 1945
�------------------.----�-

5a. pagina

Ele, brasileiro, pedrei
ro, domiciliado e residen
te em Pomerode, sendo
filho legitimo dos lavra
dores João Kuenen e de
Emília Kuenen.
Ela, brasileira, solteira2xl domestica, ddmiciliada e

residente neste distrito,
PREFEITURA MUNIGI- em Rjo. Çerro, sendo Ii-

Á lha legitima dos lavra-PAL DE JARAGU DO dores Ricardo Strelow. e
SUL de Maria Sell Strelow.

De ordem do sr. Pre
fflito Municipal torno pu
blico que dur-ante o cor-: Ernst August Alfred
rente mês de Fevereiro Bendhack e Elfi Sohn.

,

arrecada-�e na Tesou.r�ria Ele, alemão, registadoda Prefplt�ra MUlllCl{!al nesta Delegacia de Jade Jaraguä d� Sul e n,a raguá do Sul, sob numeIntendoncia ue Garupa, ro 509, com a profissãode
..

L I CENç A,
. s?bre mecanico. domiciliado e

atlVlda�e� Comerciais e residente nesta cidadeIndustriais, Engenho de de Jaraguá do Sul, sen-Açucar, Tabo/etas, PIa· do filho legitimo dos la- procure'
cus, etc. vradores Johannes An- HOTEL TROCADERONão satisfazen�o o PAa- ton August Bendhack e AMBIENTE DI�TINT.O _ OTIMA� REF-EIÇO-E�gamento no referido mes, de Anna Thereza Sch- 0 0 0

�i�ará ,o contribuinte su- weitzer Bendhack. ASSEIO - MORALIDADE
Jeito a multa d 20'/ HOTEL - BAR - RESTAURANTE

.

e
.. s�- Ela' brasileira solteirabre o Imposto no prrmet- d

'. .' . . RU 185
ro mês sendo C Iei- 0n:estlCa, domlCIlI�da e

=-- A_V_IS_C_O_NDE DE TAUNAY)\'.
,

. e� .ao 81 residente nesta CIdade

�: a cobrança [udioialman- de Jaraguá do Sul, sen-

'Tesouraria da Prefeitu-
do filha legitim� de Pau

ra Municipal de Jaraguá
lo Sohn, pedreiro, e de

do Sul 3 d L' . Augusta SchmauchSohn.
, .

e L' everelfO
de 1945.

F.VOSGERAU
Tesoureiro

((:::::::::::::::1:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::11
!!' Correio �o Povo II
g !�
H i�
li Ave. Getulio Vargas . 350 li

11 Telefone N' 39 • C. Postal, 19 I!
ii Esta/oIR::Uds.��. :.ina 11
11 11
!� ASSINATURA ANUAL II
li e-s 25,00 ��
i i � �
.. DIR. RESPONSAVEL ..

II A R T U R M Ü L L ER II
11 REDATOR �!
ii Mario TaVAres da C. Mello 11
:: ::
:: ::

II ß C;;:r��nlda.11
�.:.:::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::�i

Ocasião
Tenho para vender:

Uma ferraria, com marte
leta motor 3 c.v.- 3 bi
gornas, bastante ferra
mentas, 1 esmeril, 1 fura
deira, um morgo de terra
com casa de madeira tipo
bungalow, sito em Retor
cida num ponto otimo.
Tratar com J A G O B

BEKER.

EDITAL

FOLHINHAS

para 1945

RUA GEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

������i���ii�i�i�i'�i�iii��li��i���i��I��

Am I n� � � I � I L ��XVßtOW!;t����s��� o u�:e�::�: mde:i!ia
Artur Müller,

-

Oficial do Posto Rubíní- PROP1_\IETARIO , •

Registro Civil do Ia Distrito Rua Mare.chal Deodoro,_ ,158
da Comarca Jaraguá do Sul, Oficina Autorizada c:<FORDn
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que compar�ce'
ram no cartório exibindo os

documentos extgidos pela lei
afim Je se habilitarem para

Secção de Ia vagem, Deposito de Lubrificantes,
Oombustivel e Accessorios.

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
Si V. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,
Oll automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
qUA será atendido por hábeis profissionais em mecânica, Ç'I:(J

e elétromecânica .
&ll
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ColTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔNÍ;éo'CAPILAR
POR EXCELÊNCIA

casal-Se:

EDITAL N. 1 781 de

8-2-45

Francisco Kuenen e

Hilda Strelow.

EDITAL N. 1.782 de

12-2-45

EM JOINVILLE

ii����OO���i!�I���i��ii�ii�I��lliilliil�ii
"Onde comprarei' melhor?'??"

I POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni
ras, Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

artigos" ENf�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

Erico Bruhns,

Na to: mação da persona
lidade, o procedimento ideal
dos pais está sempre no meio
térrno: nem mimos I

exagera.
, dos nem maus tratos, não

condescender 'demasiado,
nem repnrmr em excesso.

O equilibrio é o caminho a

ser seguido pelos pais, para
habituar a criança a cum

,o: prir norrnalme ote as suas
�

obrigações e colocar-s e.
peuco a pouco, no seu ver

dadeiro lugar na íamilia e

na sociedade.
Procure infundir em seu

tilho a convicção de que
deve cumprir, nor si e de
boa vontade, suas obrigações,
doando-lhe bons exemplos e

educando-o sem condescen
dências demasiadas e casti-
gos excessivos.

SNES.

Ff<ACOS E AN�MICOS I

Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"PrlaMt_"_
To....
R••fri.d••
Bronquit••
E,cr�fulo••
Conval.sce",••

VJ'l\.HO CREOSOTADO
E U" GERADOR DE SAÚD..

DAJR-lRJIE§JIrAUJRANJIrJIE
Refeições á qualquer hora
--------- - Banhos quentes e frios • chuveiro >

Lerte _H_SS_iß_e_m_e_s_te_J_ßr_n_ßI_�:::.:JA::::�_GiiiiiiA_UiiiiiiÁ:�A_DiiiiiiL_Oiiiiii'_'_�U_iEiiiiii�iiiiiiDiiiiiiOiiiiiiROiiiiiiiiiiiiiD:iiiiii�OiiiiiiT�iiiiii�iiiiii�iiiiiiC:iiiiiiiAiiiiii5�iiiiiYNiiiiiiAiiiiiiiíiiiiií�.
Enfermeiras do

exercito Norte
Americano a] u
dadas por mu

I heres F'ilipin as
'

atendem num

hospital de Leyte
aos soldados' ci·
VIS e patriotas
feridos. A es

querda ve-se o

Padre An tonio
Mate, sobrevi-
vente d a domi
nação japonesa,
auxiliando as en

fermeir-as.
Serviço de Inl. do Hemisfério

FERRARIA
Fabricação de- Ferramentas Agricolas:

SEQAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á
�.�::::I••"••• :••O'.,/........�••�ç:w��••

y
••�••�.:.:.::-:�::::�}

I .

E para que chegue 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 e

pedimento acuse o pará os

fins legaes.
vende-se na Tip. Avenida I ARTUR MÜLLER - Oticial

Feridos em

-Indústria �e Ma�eiras Janssen S/A.
Assembléia Geral Ordfuaria

.

Pelo presente ficam convidados os senho
res ecíonlstas desta sociedade. para a assembléia
geral ordinarie, a realizar-se no dia 28 de fevereiro
do corrente ano. às 9 horas, na séde social afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
l-Aprovação do balanço e contas do exercício

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

Iaraguä do Sul, 2 de Fevereiro de 1945.

Carlos Leopoldo Mey-Diretor Presidente

Otimo tratamento :V.' S. encontrará no

Hotel ·Jaraguá

Oferece aos seus amigos e fregueses
grande sortimento em:

FRIOS - SALSICHAS PRESUNTOS, ETC.

SORVETE·Moranguinhos com Nata

Chocolat,e Gelado, Etc. /

SEMPRE NOVIDADES

3x1
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Concertos de Radio
e qualquer aparelho

elétrico.

(eom 12 mêses de garantia)
\'

Ordem e

Disciplin.a
Comissão de Abas
tecimento do Estado
de Santa Catarina

Notas Locais
Ru�olfo Hufenuessler

.

Desaslre de caminhão. Na
estrada Guerarnlrlm-Ioln
vile, deu-se no dia 12 do
corrente um lamentavel
desastre de automovel.
Viajava o sr. Bruno Man
ke pare joinvile guiando
seu caminhão. quando um

pouco alem da vila de
Guaramirim, lhe pediram
passagem dois moços.
O condutor parou para
lhes falar e, logo em se
guida veio um caminhão
da fabrica de carreteis
Santa Teresinha, de Ioln
vile, o qual, na velocida
de, não poude desviar o

veiculo parado,
.

nele ha
tendo' cor tal víolencia,
que o impulcionou para a

frente, indo o mesmo

grota abaixo e levando
em sua frente um dos
moços, que teve morte
instantanea.

(Cont, da l a. pagina) Aviso aos proprieia-
liberdade, baseado nos rios de Hotéis e Pensões
legitimos dógmas dê uma DE' ordem do exmo. sr.democracia substancial

presidente da Comissãoe ogâníca, cumpre-nos a de Abastecimento do Esnós brasileiros de todos tado de Santa Catarina,os Estados da Federação, torno publico, para comanter o mesmo clima nhecimento de quem inde disciplina e de ordem, teressar possa, que, nosa mesma atmosfera de
respeito' às leis e de obe- têrmos da portaria n. 341,

. . de 1°. de fevereiro dodlen�Ia .segura aos Fes- corrente, do sr. Coorde-
ponsave�s pe.l0s destinos nador da Mobilização Eda nac!onalldade, por-I conomica, todos on ho
que, eV1dente�ente, nes- téis e pensões existentesse asp�cto reside toda a

no territorio catarinense
noss8: esperança d�. em deverão apresentar a esem días bem proximos, ta Comissão, no prazotomar �art� relevante na de 30 dias contados desConíerêncía da P�z, e

ta, em duas vias, as res
C?�? um povo lívre e

pectivas tabelas de , precívílízado, fazer prevale-
ços com indicação dacer a. no�sa palavra de data em que passaram ar�sp�Ito as for�ulas d? vigorar, a-fim-de seremD.lfe�to Int�rnaClon!l1 e a
examinadas, revistas edígnídade da pessoa �u- aprovadas.man�, segundo os dog- . .

mas da-mals alta Iíloso- Decorrido o prazo aci-

fio cristã. �� referid,9, todo� os ho-
Pouco a pouco vai o téís e pensoes e�Is�entes

Brasil garantindo, em de- no Estado. deverao.. ,

finitivo, a sua posição a) - afixar, obrígató
em face das principais riamente, na sua porta
potencias. Manter essa ria, a respectiva tabela,
ascendência ritmica e devidamente aprovada;
normal é obrigação, de- b) - colocar em cada
ver imperioso de todos quarto ou apartamento
os que amam a Terra de um número identificador
Santa Cruz e . anseiam e imutável e a tabela
vê-la em sítução inveja- impressa, perfeitamente
vel num mundo de or- idêntica à existente na

dem, de acatamento ao portaria.
direito, de fraternidade e Os estabelecimentos
de justiça. novos, antes da inaugu-
--- ----____ ração, sujeitarão as suas

�-----------.-------... tabelas á previa aprova-
I

W 1.1
·

M L I ção da C. A. E. S. c.

Dr. a ue'mlrO azurecuen ta�:r�. ?;4��ellos�:n�y�:
nada, entende-sé poreasa 81 SAIBI ponsão o estabelecimen-

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ to licenciado que alugar
pelo menos, cinco comoClínica geral medico - éírurgia de adultos e creanças d

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas os.

_ Indutotermia - Bisturi-detrico _ Electra-cauterização Florianopolis, 9 de fe-
vereiro de 1945.

- Raios Intra-vermelhos 'e azuts,

...................._ -- SOLON VIEIRA

No dia 15 do corrente
transcoreu o aniversario
natalicio do sr. Rudolfo
Hufenuessler, industrial, a
residente nesta cidade
O aniveraarlante, que a

mais de vinte anos esta
beleceu-se neste rnunicí
pio, iniciando uma peqtíe
na industria e que hoje é
a maior da comuna, sou

be, pelo seu trabalho essl
duo perseverança, aliados
aos seus conhecimentos
tecnícos, estabelecer, para
ii cultura da herva marte,
uma nove e prornissora
industria, que

é

a da cafeí
na, extraida daquela erva.

Como diretor das em

presas Ind usrrías Reunidas
Iaragué S. A. e Matex,
esta ulrlrna de Serra Alta
e por aquela encernpade,
soube trazer ein constan
te progresso as emprezas
que dirige e, como' parti
cular, na vida social.é um

elemento que muito hon
ra o nosso meio, sempre
colaboran do, em prlmeira
linha, com as autoridades �ascimf'nto. Acha-se em
e população nas festas festa o lar do .

snr. Leo
patrlorícas e cívicas, como I poldo Fiedler, comerei ante
nas de caridade, onde tem em Irapocuslnho.. com o
o concurso valioso de 'nascimento de mais um
sua exma. senhora e seus herdeiro, ocorrido a 5 do
filhos. corrente que recebeu o
Ao presado amigo do nome de Beno.

Correio do Povo os nos

sos sinceros votos de
felicidades.

Salvo-condutos. Por de
terminação da Delegacia
de Ordem Politica e So
cial foram restabelecidos
os salvos-condutos para
os subditos alemães e ja
ponezes, dependendo de
despacho do dr. delegado
auxiliar de policia.

o Cruzeiro do Sul�,----------------

O sr. Antonio Klein, pai
do cabo Afonso Klein e-

tualmente servindo na

I.F. E, B ne Italia, presen
teou-nos com um exernplar
do jornal, «O Cruzeiro
do Sul», do dia t 7 de
janeiro.
Esse colega é a folha

dos espedicionarlos bra
sileiros que valentemente
se batem pela parria nas

Ionginquas terras italianas.
Gratos pela gentil oferta.Secretario da C.A.E.S.C.�.-.��--���������-'�����.���..

H CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii ------.....---------------

1.1. DR. SADALLA AMIN ;.:1. EMPREGADAS PROCURA-SE 1 a 2 ernpre-
_______..

-

gadas para serviços dornésti-ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO' NOS ii COSo Ordenado de Cr$ 100,00 a 150,00.ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ !l Informações na casa do Dr. Waldemiro Mazurechen,
11 «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGd HOTEL WEIS li em jaraguéÍ do Sul.
::

-II
::

.

Aceita-se tambem moçd•i.i: ....o·invl e - i.i. .

praticar ,enferm�gem.

Tambem. a 15 festejou
mais uma data o snr.

Carlinhos Neves FAUSTINO RUBINI, es-

- Dia 12 transcorreu o tabelecido com Oficina

aniversario do menino Mecânica nesta praça.
Carlos Fernandes Neves, Sra. Silvia B. Thomsen
muito dado, pelo nome Defluiu a t 5 do pre
de Car!inhos, �ilho

....

do/ sente mês, a data .anhSnr. Joao da SIlva Ne- versária da sra. Sílvia
ves e de D. Leono� de Thomsen, digna consorte
Souza Neves, dedicada do snr. Sergio 'I'homsen,
diretora do G. E. A. B. socio gerente da '«A.
desta cidade. Comercial Ltda», desta
Ao menino Carlinhos, praca.

que gosa de grande ami-
.

'.
•

zade entre os seus amí- Paulo Neltzel
guinhos, recebeu inume- Festeja�á. amanhã o

ras felicitações de todos. sell: natalI�Io o nosso
Embora tardiamente amigo e leítor s�r. Paul.o

"Correio do Povo" augu- Neitzel, indu�trIaI resi

ra votos de felicidades. dente nesta CIdade.

Marino Lenzi
1

_ 'I'ambem a 19. fes-
teja seu amversano o

snr. Vitorio Pradi, co

mereiante nesta praça.

Aniversarias

Avíversariou .a "13 do
COrrente o menino MA
RINO, filho do nosso

prezado leitor snr. Frari
cisco Verdi Lenzi. LIVROS, NOVOS •••

fi Dama 60S Camélias
fintonio 5ilvina
Mil e uma Noftes
Princeza Branea-Flor
Éeos da Lira (modinhas)

Na Tip. Avenida

Heinz Blósfeld
A Efeméride de 15 do

corrente assinalou a pas
sagem da data aniversa
ria do jovem Heinz Blos
feld, dileto filho do snr.

Erico Blosíeld, residente
nesta praça.

,Tinia e Goma "Goiana"
SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida

AGRADECIMENTO

t
Com profundo pezar comunicamos

a todos os nossos parentes, amigos e co

nhecidos, o falecimento de nossa querida
filhinha,

Erna Lückerath
ocorido em 14 de Fevereiro 1945, com a

idade de 1 ano e 5 mêses, agradecemos
'a todos os vizinhos, e que nos consola
ram enviando flores e aos que acompa
nharam a estimada finada-á sua ultima
morada.

Jaraguá do Sul, 15-2-1945

José Lückerath, senhora e filhos.

o SABÃO

"Virgem E5peaialidad�"
da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

é indlspensavel' em sua casa!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


