
•

rios espetos da situação
, mundial.
2.- Foi particularmente

examinada a colaboração
de guerra do Brasil com
os Estados Unidos; o

meio pelo qual os dois
países continuam depois

TELEfONE N0. 39 da guerra em seu inferes
se comum.
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íii

ter-americano do qual o

Brasil tem sido o tradi
cional defensor e os meios
de reforçar o mesmo sis
tema pare torna-lo mals
efetivo do que no .. passa
do.

4. -- Foi discutida a

significação da Conferen
cia da Criméia, que tão

grandemeure beneficiou
O snr, Presidente da

a causa das Nações Uni
Republica recebeu em au- das .e preparou o caminho
diencia o snr. ôtefttnius, pera as Conferencias do
Ministro do Exterior dos México e de São Fran
Estados Unidos e que, cisco onde a solidarieda
de vol.ta da Cri�éia, veio de' d�s Nações Unidas na

a? RIO de Janeiro espe-] guerra se tornará a bese
clah.nente pera essa en- da organização mundial
trevlsta.. pare estabelecer uma paz
Depois de demorada pe- duradoura

lestra, foi dado a publlcí- �x-
dade a seguinte nota ofi
ciaI.

1. __: Foram analisadas
as varias fases das rela
ções entre os Estados
Unidas e Brasil e os va-

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER -

Exemplo- e
Disciplina

'E' incontestável, sob os aspectos, que a

ordem e funcionamento de uma grei dependem
do grau de respeito, e de acatamento ás
norma� sob cuja égide podem os Indivíduos
agir com relative liberdade.

Esta liberdade que é dísrríbuída em con

dições de perfeita igualdade entre todos os

elementos que compõem a grei é limitada
porque cessa no Instante em que atinge e

constrange o direito alheio.
E' um principio republicano democratico,

consagrado e aceito pacificamente, o que de
clara não haver diferença, perante a lei, entre
os individuos. E si a lei não distingue, a nin
guem é licito fazer distinções.

A compreensão desta regra, por' todos,
sem excessão, especialmente àqueles que assu

mem a responsabllldade de manejar os gal
dropes do poder, é garantia da manutenção
da disciplina e da ordem, bases do progresso
e do bem estar coletivos.

E' através o exemplo, a maneira rnais efi
caz de se impor a ordem e a disciplina.

O mau exemplo gera a desordem e a

confusão, ao passo que o bom exemplo asse

gura autoridade rnoral pera reprimir as trans
gressões.

Deve portanto o bom exemplo, partir nes
cessariernenre de cima, afim de que a disci
plina, ambiente propício ao desenvolvimento
geral nas comunas, seja mantida.

M. T.

Fundado em 1919

Revista Semanal
Iminente o avanço final sobre -Berlim -' O
impetuoso avanço russo na Prussia Oriental

InteriorExterior progresso as tropas in
glezas, americanas e

francesas que invadem o

Reich na França e Belgí
ca.

As operações na Iren
te russa parece que es

tacionaram, o que faz
prever preparativos pa
ra uma arrancada final
sobre Berlim.
Avançou profundamen -

te em direção a, Leipzig
o exercito sovietico que
tem por missão cortar a
retirada de 200 mil sol
dados alemães que, se
acham na Prussía Orien
tal.
-O prlncípal-acontecí

mento da semana foi .0
desembarque defuzileiros
navais nas ilhas japone
zas de Iwojima e Bonin.
O desembarque teve lu

gar a luz do dia, depois
dos encouraçados e cru

zadores, auxiliados pela
aviação com base em por
ta aviões terem bombar
deado violentamente as

posições niponícas.
Cerca de 800 navios to
rnaram parte no essalro.

-x-

Estão' reunidos no Me
xíco as delegações das
Americas que irão estudar
a situação mundial no

momento e no após. guer
ra, bem como o caso ar

gentino.
Ja foram-constituidas as

diversas comissôes lendo
sido votado urna propos
ta do Ministro Paraguaio
pera discussão em primei
ro lugar do caso argentino.

-x-

Os nazistas trancafiaram
num campo de concentra

ção os subdiros e algums
diplomatas argentinos que
estavam pare ser reperríe
dos. Ern represalia aquele
paiz visinho decretou o

confisco dos bens dos
subdlros alemães.

Com a tomada de Goch
e Saarbruk ' as forças
aliadas apossaram-se de
importantes pontos - cha
ve das rodovias para o

I interior da Alemanha.·
Estão assim em franco

�r. ßrtur OrODO �e CßruHI�o
Amanhã vê passar a

sua data natalicia o Dr.
Artur Urano de Carvalho
agente fiscal do imposto
de consumo nesta cida
de.
Pelos seus dotes ca

valheirescos, sua corre

ção como íuncíonarlo
exemplar que é, o ani
versariante angariou um

vasto circulo de amigos
motivo porque, nessa

data, irá receber as ho
menagens que bem me
rece.

Ao Dr. Carvalho, os

cumpr i m e n tos desta
folha.

No dia 18, um avião
de passageiros da linha
aerea do norte, caiu em

Lagoa Santa, morrendo
15 passageiros.

ReforlDa da

Consliluição
Eleicães

,

o snr. MInistro da Jus- a serem expedidos pelas
tiçe, leu quinta feira ulti- Juntas que se instalarão
ma na "Hora do Brasll" com antecedencia.
um� longa exposição fei- Espera-se pare dentro
re pelo ministerio

.
ao sr. de poucos días a as�ina

Presidente (ja Republica, rura da reforma da
_

Cons
propondo a reforma da tituição e designação dos

Constituição e consequen- días em que terão lugar
temente as eleições. as eleições para Presiden-
O importante documen- te, Camara Federal,' Con

to expõe a necessidade selho Federal, Governado
urgente de provocar o res e Assembleias Esta
pronunciamento do povo duais.
pa ra a escolha de seus As eleições municipais
dirigentes, acompanhando serão realizadas posterior-
assim o país os demais mente.

'

paizes democraricos.
Não comportando, a

urgencia da eleição, urna Patente de Registolonga reforma eleitoral,
propõe o ministerio, que Termina". no dia 28 do
sejam admitidos a votar corrente o prazo pera a

todos os que possuírem presentação a Coletoria
carteiras de identidade de Federal, das guias pera
qualquer especte, os anti- renovação da patente de
gos títulos eleírorees e registo para o fabrico e

ainda, pare que a consul- comercio de produtos su
ta seja ampla, o uso de jeitos ao 'imposto de con
documentos de identidade sumo.

Dois Ccdcrínenses •

estudos e lhes confere
bolças escolares, sem

olhar se amigos ou adver
sarios, mas tão. somente
pelo grao de sua inrelí
gencia e aptidão.nau.
Dlssernlna estabeleci-

Nereu Ramos desdo- mentos de ensino,' cria
-Por decreto do Governo bra-se em atividades, a- hospitaes especlalisados
do Estado foi instituido o tendendo os problemas como a Colonía de Psico
registo das transações de administrativos com ca- patas e" Santa Tereza,
animais cavalar e muar. rinho, procurando desta- aquela pera os que sofrem
A inscrição é feifa nas car entre os demais, es- de doenças mentaes e es

Delegacias Regionais, cus
te seu pequeno Estado. ta para os leprosos; esta

tando Cr$ 5,00 e deven- O problema rOdoviario, belece escolas agricolas
do ser feito dentro de 50 a educação, assistencia para que os filhos dos Ia
dias da data da transação social e, enfim, todos os vradores possam lIli apren
sob pena da multa dê 50 problemas para umamelhor I der o manejo dos instru
a 500 cruzeiros. vida de seus habitantes mentos'modernos da agri-

Foi transferida pata
tem merecido o maior cultura e os novos pro- Acaraí X Riachuelo

Fragosos, no mumClplO cuidado e desenvolvimen-' ,cessos de plantio e sele-
de Campo Alegre, a Es- to. ção das plantas", enfim,
cola de Itapocusinho, nes- Procura trazer para trata com carinho de tudo
te municipio. Santa Catarina as pesso- que possa interessar o

as mais destacadas, no desenvolvimento intelectu.
-Foram iniciados os es- país para lhes mostrar a aI, industrial e economico
tudos para a instalação operosidade de seu povo, do Estado.
da rede de esgotos na dando assim lugar de des- Daí pode-se dizer quecidade de Blumenau, ha IZlque e consideração en- n�o ha força capaz de - Amanhã no campomesescontratadospelo Go- tre os demais Estados. fazer esqueczr que Vitor do Baependi, iogarão Juvemo Estadual, não so- Manda selecionar os Konder e Nereu Ramos, venil x Onze Herois, jogomente para aquela, como catarinenses estudiosos e são os homens publicos de desafio, pois aquelepara mais 7, cid�des ca, que não possam por con- de Santa Catarina, a quem. vencera estes no jogo an.tarinenses. ta propria prosseguir nos se deve eterna gratidão. terior, por 6 a 1.

Por mais que, se pro-]' O ultimo ministro da
cure criticar ou menos- viação do governo Was
prezar, ninguem poderá hington Luis, queda pro
apontar homem publico fundamente sua terra e
catarinense que tenha especialmedte Blumenau
feito mais por sua terra onde Iez sua carreira
do que Vitor Konder e na vida pública.
Nereu Ramos, aquele No Rio de Janeiro, so

quando ministro da via- mente falava .em Santa
ção e este como chefe Catarina, no seu muni
do poder executivo es- cipio, procurando enca
tadual. minhar para aqui, de ví
�
O politico blumenau- sita, todas as personali-

. ense, pois ele conside- dades de destaque para
rava-se como tal, embo- lhes mostrar uma terra
ra tivesse nascido em fecunda e de boa gente.
Itajaí, amava profunda- Certa vêz, quando mí
mante o seu estado na- nistro, passou por aqui
tal, por ele fazendo tudo em companhia de Agri
o que estivesse ao seu

alcance, §§�;:;::§§§§§�
Se desfrutamos uma

rêde de comunicações
postal e telegrafica, que
faz inveja a qualquer
outra unidade da federa,
ção, o devemos à sua

operosa administração,
'que mandou cortar o
territorio de linhas pos
tais e telegraíícas de
norte ao sul.
Vitor Konder era um

carater rispido, seco na

palestra. Quando prome
tia, podia o interessado
voltar descansado" pois
ele cumpriria a pro
messa. Se impossivel,
deEjenganava logo.
Era, assim, justamente

o contrario do ir.mão
Adolfo, diplomata, cheio
de amabilidades, farto
de promessas e pão-du
ro em cumpri-las:
Temperamentos dife

rentes, os dois irmãos
não se entendiam bem,
e quantas vezes o CeI.
Marcos, o conselheiro,
ou melhor uma especie
de oraculo da familia,
tinha muitas ocasiões de
intervir para que os
"mal - entendidos" não
chegassem, a fazer es
candalo nos cafés.

Pelo
Estado

Por portaria do sr. Pre'
sidente da Comissão de
Abastecimento foram de
claradas isentas do visto
daquela comissão as gui
as de exportação de ar
roz.

No campeonato Sul-IBaependi xAmericano que esté sendo

dis�utado em. Santiago, Bomsucessocapital do Chile, os bra-
sileiros venceram os equa
torianos pela contagem
de 9 tentos a 2.

A convite da Ass. AtI.
Baependí. deverá chegar
amanhã pelo trem da

Amanhã terà lugar o tabela o esquadrão
. d.o

jogo -ente os
J argentinos e 'Boms�cesso F. C. d.a V.ISI

uruguaios, e no dia 28 jo- nha çl�ade de JOJllvJlI�,
garão brasileiros e chile- campeao de 44 da 2a. dl
nos. - Até o momento visão.
estão vencendo os argen- Assim teremos I a opor-
tinos. tunidade de presenciar

mais uma linda partida,
pois rrata-�e do encon

tro de dois conjuntos de
renome.O Baependíporsua
vês, não deixará de apre
sentar bem aparelhada a

sua equipe, na altura do
seu antagonista, pois se

gundo estão propalando
não irá pôr encherto de.
outros clubes mas sim
apresentará seu esquadrão
de 45.
A Preliminar ficará a

cargo do Juvenil X Onze
Heroes.

pino Grieco e, ao saltar
do trem, chegou a fren
te da estação e, disse
ao grande critico li
terario brasileiro: "Olhe,
veje que beleza, note
bem daqui por diante, o

que é esta escola de
trabalho."

.

No Rio mesmo, dizia-se
que, na casa de Vitor
Konder e dó dr. Chico
Gallotí, o catarinense
não batia á porta, ia lo
go entrando
Mas Vitor Konder, de

quem tanto ainda podia
mos esperar, foi-nos rou
bado tão cedo pela mor.
te.
\ Felizmente, o' destino
tão caprichoso, levou
p&ra o governo de Santa -------- _

Catarina outro filho que
muito ama a terra barri
ga-verde e c on t i nai a,
ampliando para todo, o

estado, o que Vitor Kon
der iniciara em Blume -

No campo do Acaraí,
este quadro local venceu
o Riachuelo de Joinville,
por 4 a 5.
Na preliminar jogaram

São Luiz x Onze- Hero:s,
vencendo aquele por 1 a O.

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" U ". PROPRIETARIO t

Rua Marechal'Deodoro, 158
Oficina Autorizada «FORD»

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de haterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

PET.alIIR
11111[011

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÔNi;cO CAPILAR

POR:EXCElÊNClA

Si V. S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
ou .automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,

lY'<l que será .atendido por hábeis profissionais em mecânica" �
� e elétromecânica" &li

�[K����1]��wm����

.
, ,

B�� aATARlnEnSE
Oferece aos seus amigos e fregueses --

grande sortimento em:

PRESUNTOS, ETC.P R O C U R E l�t�I�T�� �1�ll
deixar seu aparelho de radio em I Artur Müller, Oticial do

perfeito estado de funcionamento, Registro Civil do 1,° Distrito
na melhor e mais aperfeiçoada da Comarca Jaragua do S.ul,

Estado de Santa Catanna

OFICINA DE CONCERTOS DE RADIOS Brasil.

FRIOS - SALSICHAS
#

SEMPRE NOVIDEDES
SORVETE·Moranguinhos com Nata

. Chocolate Gelado, Etc.
Faz saber que comparece·

ram no cartorio exibindo os

documentos exrgidos pela lei
atim Je se habilitarem para,
casar-se:

de Paulo Beenke
Conserta-se radios de qualquer
marca, máquinas de costura, e

maquinas de escrever, e

aparelhos elétricos ein geral.
JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio

ElC:::::I'C:::::I'C:�HI:::::�F
Edital N: 1.783 de 20-2-45 A GUERRA NA
Victor Baumann e Erna

H
Vargas, 184 Marhilde Maria Siewert ALEMAN A

. , . Esta fotogrefia toma-
Ele, brasIleir?, .. soltelro, da nas mediações de

r�'m'�arlhl'a �anl'�nal N� ���llr��.I�I'ran�a.lav�ador, domlcl.ha?o e Gellenkirchen. na A-

U II LJ II U II
residente nes!e distrito no lernanha, sirnbolisa
I�gar Jar,a.gua Alto, sendo admiravelmente .

o
filho Ieglrlmo dos lavra-

progresso, das opere
dor,es RO,berto Baumann e

ções. Soldados nor

GUllhermIn� I?aumann., te americanos trepa-Ela, brasIleIra., . �oltelra, dos sobre um tank
lavradora, domlciliada e

residente neste distrito, no
se preparam pera o

cupar a cidade., No
lugar Rio da Luz, sendo

mesmo caminho, po-

CALCAO'OS
filha leg�tima do� lavra-

rem em sentido con
dores RIcardo SIewert e

. ,. . Martha D. Siewert. rrarlo, passarn prisio
neiros nazistas cap-

I 'G
E para que chegue ao co- turados nas linhas de

nhecimento a todos, rnandei frente. -S.l.H.-

:�::�::- R � �lS�;�--ili-�-l§-ili-�-ili-�-�-ffi-��-!§-ili-�-ili-�-�-ili-�r-�-ili��-ili-ili-�-��-�'-ili-ffi-!ili-ili-�-ili!-ili-�-�-ll-�:-�:-g-g-:�-�-�-[-@-ê-)(-§-�
afixado durante 15 dias. Si Dr. LUIZ DE SOUZ A. Afecções que com-
alguem souber de algum im-

A D V O G.A D O
pedimento acus\,! o para os t

•

tins legaes. .

Escritorio: Mal. Oecdoro da Fonseca, 210 - Tei. 34 provome em a visão
..

.
/

ARTUR MULLER - Oticial

AGJßN'l[r�E§ LO�AI§

A COlDercial Ltda.
/ARAQUÁ DO SUL

SÃO OS ME�HORES
E MAIS BARATOS Residencia :

.

Benjamim Constant, 136 - Tel '12 Dentes estragados res
---------- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; frtados cronicos e i nfla-

............................................................................... �
.

mações do nariz e da

garganta, amidelas hiper
trofíadas, carnes no nariz

de todos os tamanhos ou vegetações adenoides
VENDE-SE NA TlP. AVENIDA etc. säo afecções capazes

A ----------- de comprometer a boa vi-

'Casa neal:§ GUARDA-LIVROS são Trata-se cuidadosa-
K .'" mente das afecções do na-

riz, da garganta e dos
dentes, afim de evitar com

p!icações pera o lado da '

vista. SNES

.' .

Bem sortida em artigos de
.

louças e vidros, nesta praça
Produto da::

'Industria de Calçados.
Gosch Irmãos SIÄ.

JÄRAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Sacos de papel
NÃO TEM RIVAL

Precisa-se de um guarda-livros bastante pratico
em legislação .tràbalhlsre. Paga-se bem.

Tratar not�escritorio da Industrie de Calça
dos Gosch Irmãos SIA.� I �on� O Cine Buhr

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

Oaixa Postal, 11-1- -I
É UMA DOIrNCA ."AvlsSIMA
MUITO "RIGOSA !'ARA A FA

MíLIA IE !'AftA A "ACA. COMO

UM BOM AIIXILIAR NO TRATA·
MJENTO DtaSE GlRANOE I',LAGlELO

us. o

@f®@Y@)®!@)®r@@Y@�®'f@®Y@@5Y@@5?@)®Y@@Y@®Y®�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
!@. 'lI'ODA,§ A§ HOILES'lI'l[A§ DO HPßRflH� R(�PIHHmHIO �(@ Encontram alivio imediato com .o uso do

.� I n C O In P a r a v e 1 �
� P�iloríll d� Hogiro P�lol�OI� �
� o PEITORALMAI§�ONß[jE�lIDO NO IlRRA§IL �
@ @
i(@@l®@,;@@,;@@,;@@)..@@).@@,;@@.i®@,;@@).@@i.@)@,;@@)l

Tinta. e Goma "Goiana"
SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria mlci�nal)
Na Tip. Avenída

Inf]I,1111:IH�li;IIU
A sil'IU. IA! A!'RESENTA SOB

INÚMERAS !'ORMAS. TAIS COMO:

"EUMATISMe

ESCR6FULA8
ES!'INHAS

FISTULA8

ÚLCItRMI

IIC%EMAa

"'''IDAS

.ARTRCM

MANCHA.

EM J O I N V) L L E
procure

HOTEL TROCA,DERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

.. EUXIR DE NOGUEIRA"
COHHIIlCIDO HÁ I. ANOS

VENDE.... EM TODA .... RTE .

...,.
também em I

<

são bons.

J
r �l!nhDril! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha

sua casa o 'Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS

Contra DÔl' de Cabeça TI!rminól· terminaProdutos da ICeM s_A_ Blumenaso

L..!!.ameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47
a dôr

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o heroism,o
brasileiras
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permanente
, --�----------------------------------------------

CORREIO DO POVO
das azas

-c. E. C.-
Desde que entraram em

ação centre as forças ini

migas, as esquadrilhas
eerees do Brasil estão
gradativamente obtendo
as maiores vitorias conrra
os píloros nazistas.
Nos, ultírnos dias, a for

ça aerea brasílelre perten
cente à primeira esquadri-

lha da FAB foi chamada
a desempenhar uma. peri
gosa missão sobre as

linhas alemãs. Tratava-se Caixa Postal, 19 fUN O A. ri O E M 1919
de bloquear a passagem
de vários comboios moto- ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL - SABA;O, 24 DE fevereiro DE 1945
risados e pesadamente . ---------

protegidos por artilharia
anti-aérea.

ij
Não obstante a resis-

tenda. feita pelos inimi
gos, os pilotos brasileiros
destruíram 80 veículos na-

Vende-se '.' zlsras e outros veiculos a

tração animal carregados
de material bélico. Esses,
feitos revelam o esforço
dispendido pelos rapazes
do Brasil, na tarefa de
auxiliar as forças britani
ces e aliadas na expulsão
(las tropas nazistas que
ainda se sustentam no

norte da Italia.

um rerreso com casa, pro
prio pera arrozeira, ocu-

. parido uma área de 196
morgos, e um caminhão
"ODEL-BLlTZ", por preço
berartsstmo.
Informações detalhadas

na Oficina Mecanlca de
Jorge Niemann. õx

Telefone N. 39
--------------------------------------------------------------------------

STJ: CATARINA N. 1.265

Georg Buhr
e Senhora

relho depois das primei
ras experiencías poderá
ser fabricado' num volume
bem pequeno e pesando
apenas meio quilo, o que
constituirá uma verdadeira
maravilha pare os cégos
que de nascença ou de
treumansmo, tenham per
dido o sentido da visão

Vende-se
Por'motivo de mudança
vende-se uma casa de
madeira com dois morgos
de terra na Estrada ltapo
cú-Hansa. Tratar com o

ônr.. Emilio Kíenas : na

fabrica Gosch Irmãos S.A.

Oswalào Marquaràt
e Senhora

o noivado àe seus filhos fiNELY e GERHfiRD
,

I ANELY BUHR E -ILIGERHARD ARTHUR MARQUARDT
INOIVOS

___j
FOLHINHAS

para 1945
vende-se na Tip. Avenida

participam

Jaraguá do Sul, 17 de Fevereiro de 1945.

A ultima maravilha da medicina
.

l- d'
dizer se havíà um objeto do pelo aparelho que

a 1a a
no meu caminho e a dístan transmite suas carateristi�

, ela
_

a que se achava." cas pelos fones. Segundo
Esse_ aparelho compõe- Sie Ian Frazer, esse apa-

se de duas peças eletricas
-------------------------------------

f�;s�v��s u:�e:eo��ar�lh� InDUSIRIß Df CHlCßDOS fiOSCH IHMßDS S. ß.
que é ligado a um par de
fones. Qualquer obstaculo
é imediatamente Iocelise-

-c. E. 0.-
Os cientistas brltanicos

estão atualmente aperfei
çoando a ultima maravilha
da medicina moderna. No
Hospital ôt. Dunsten, em

Londres, onde são trata-
, dos os cegos desta guer
ra, são feitas as ultimas

pecie de aparelho de ra

dlo-Iocaliseção, com o

qual os cégos poderão
distlnguir perfeitamente os

obstáculos que se lhes
antepõem. São do Presí-experíencias com uma es-

dente do Hospital, Sir Ian
Frazer. cégo da ultima
guerra, as seguintes pala
vras: "Com esse objeto
consegui dlsrlnguir as dis
tinguír as distancias, e

Assembléia Geral Ordinaria
Pelo presente, ficam convidados os senhores

Acionistas .desre ôocledade, a comparecerem á As
sembléia Geral Ordinaria, a realizar-se no dia 5 de
março do corrente ano. ás 14 horas, no escritorio
desta Sociedade, á rua Dr. Abdon Batista, s/no.; pa
ra deliberarem sobre 'a seguinte '

Ordem do dia
i-Aprovação do Balanço e contas do exercício

de 1944.
2 Eleição do Conselho Fiscal;
õ=-Aeeuntos de interesse social.

....

Assembléia Geral Ord1naria
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os srs, acionistas, pera se

reunirem em assembléa geral ordinária, a realtzár-se
no dia 17 de Março- do corrente ano, às 9 horas, na
resldencla do, acionista sr. Germano Enke, á rua

Presidente Epitecío Pessoa, nesta cidade de Iaragué
do Sul, afim-de deliberarem sõbre a seguinte ordem
do dia: r

1o)-Leitura, exame, discussão e deliberação sô
bre o relatório da diretoria, balanço geral. demonsA disposição, sem aviso, com retiradas livres para tração da conta lucros e perdas, contas da direroria

quaisquer importancias 20jo e parecer do conselho fiscal.
Com avise previo (retiradas .diarias até 2°)-Eleição do conselho fiscal;1.000,00) 3·% 5°)-Assuntos diversos.
Depósitos Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) deposites iniciais a Iaragué do Sul, 10 de Fevereiro de 1945.
partir de 20,.00 subsequentes a

partir de 5,00 4 % I REINOLDO RAU

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

Banco IndlJstria e Comercio
de �anta Oatarlna S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA J

.laraguã do Sul
Rua CeI. E. Jourdan, 115

-"

Caixa, 10" End. Tel. «I N C O »

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS BM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, São Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Harnouia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Concordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá, BM INSTALAÇÃO: Orleans, Salto Grande, e

Rio Negrinho
Faz todas as operações bancarias no Paiz, como

cobranças, descontos e caução de titulas de expor
tação e outras operações d e credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,

ABONA, EM qCORRENTES OS SEGUINTES JUROS

Sabados: Das 9 ás 11,00

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

:

' .

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFqR

ME o n. 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilbos (> a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o Sf'U tilhinho.

E um
I produto dos Laboratorios Minancora

- j O I N V IL L E

An une i B-m ne s t e SBm 8 n á ri o

Emprêsa �8 Transportes frenzel S. A.
AVISO

Acham-sé à dlsposlção dos srs, acionistas, na

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

Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1945.
REINOLDO RAU - Diretor Presidente

Jaraguá dó Sul, 15 de janeiro de 1945.

HERIA GDSCH�Dir. Técn. DIlUA GDSCH-Dir. Com.

Aviao Achem-se á disposição dos .senhores
Acionistas ne séde social, os docu

mentos a que se refere o artigo 99. do decreto-lei
n", 2657, de 26 de setembro de 1940.
õx2 A Diretoria

I elioiel �e Olhos. Ouui�os. nariz. fiaruaota

I
Dr. Ar....inio Tavares

Professor Catedratico de Biologia do lostitluto de Educaçóo de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e cirurgicos da especlalidode no

Hospitol de Caridade de Florianópolis,
.

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

I
Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINADiretor Presidente 5x2

Indústria de Madeiras Janssen· S/A.��i�
Assembléia Geral Ordina�ia !§'l

. Adolf Herrn. Schultze I
" 00 MARCENARIA EM GERAL 00Pelo presente flcam. convidados os senho- � �

res acionistas desta sociedade, para a assembléia � Otereee móveis' "CIMO" de todos os tipos da l:3:S'

gera) ordinaria, a realizar-se no dia 28 de fevereiro 00 .

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
do corrente ano, às 9 horas, ne séde social afim de 00' �
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 00 -", 00
1-Aprövação do balanço e contas do exercício � INSTALAÇOE� �OlvIPLETAS DE: �

de 1944; I
zss Dorrnitorios zss

2-Eleição do Conselho Fiscal 3x5 00 Salas, de Tantar 00
• 3-Assuntos de inreresse social. 00 COPEa-s. . 00

00 scrttcnos 00larag ué do Sul, 2 de Fevereíro de 1945. 00 Movei- rusticos e outros. 00
Carlos Leopoldo Mey-Diretor Presidente 00 00

r;-;��zyi
..

�·
.. ·· ..

i�;�·O�;·�
..

::�·1 M�;����;h:�:��S:,��;O�;m "cl;o I
00 E entre mUitos antros. a 00-

00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eficiencia, �ubstite 00
00 indo as Oaixas Registradoras du �

00
elevado custo.·---- --

-- -- �

00 RUA RIO BRANCO, �-� TELEFONE, 75 �
; Jaraguó do Sul Sta. Catarina �.

�t::�..�.� ":":-� : :�..-::-..��::::�} 00000000000000000000001000000000000000000

Fabricaçao de' Ferramentas Agricolas:'
SEGAS ROTATIVAS PARA' ARADOS
Rua Marechal Deodoro .da Fonseca, 183

J. A R ,A Ge U Á

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Receita Ordinária
Tributária

a) Impostos
O 11 1 Imposto Territorial
° 12 1 Imposto Predial
O 17 3 Imposto Sôbre lndustrias e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença
O 25 2 Irnp. sôbre Exploração Agrtcola e Indústrial
O 27 3 Impostos sôbre Jogos e Diversões

b) Taxas
1 21 4 .Taxas de Expediente
1 22 4 Taxas e Custas Judiciarias e Emolumentos
1 23 4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
1 24 1 Taxa de Limpeza Publica

Patrimonial
2 01 ° Renda Imobiliaria
2 02 ° Renda de Caplraes

Receita Diversas
4 12 O Receita de Cemiterios

Receita Extraordlnaria
6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 21 ° Multas
6 23 O Eventuais

..

-- �
-- 24.80450 32.000,00

-- -- -- 70.802,10 63.000,00
-- 495,00 493,00 206.889,60 167.000,00
-- 78.155,20 78.155,20 123,701,60 16D.oqo,00
- --

- 151.711,10 141.000,00
-- 76,30 76,30 - 2.000,00

-

- 430,00 450;00 - 4.000,00
-- 560,20 560,20 -- 9.000,00
- 10,00 10,00 -- 9.500,00
-

- -
- 10.500,00

I

2.000,00-- _ .. -- --

- - -- - 1.000,00
-

- 1.102,00 1.102,00 -- 8.000,00
-- 399,00 599,00 -- 5.000,00
- 169,80 • 169,80 -- 4.000,00
- - 280,00 280,00 - 1.000,00-

- 81.675,50 81.675,50 577.908,70 69.0.000,00
167.222,50
248.897,80 .

Soma er.S

Saldo disponivel do exercicio de 1944.
Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, VISTO: Leonidss C. Herbster-vretew: Municipal31 de janeiro de 1945. ALFREDO MOSER � Contador

Local anterior

e-s e-s e-s

tm�r�ia a� r ralm��rt�� . Fr��I�1 n

Cr$o Adrninistreção Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 Subsidio ao

-

Prefeito
o 20 2 Representa.ção ao mesmo
o ·22 Material Permanente
o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis e utensílios
o 23 Material de Consumo
o 23 1 Aquisição de combustivel pare aurornovel
o 24 Despesas Diversas
o 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensilios
Ó 24 2 Desp. dI transp. do Prefeito quando em via-

gens admlnistrativas
° 24 3 Diárias e] Prefeito quando a serv, fora dI Mun.
o 4 Administração Superior . ,

o 40 Pessoal Fixo
o 40 1 Secretario - Padrão M
o 43 Material de Consumo
o 43 1 Impressos e Material de expediente
o 44 Despesas Diversas
o 44 1 Serviço Postal
Ó 44 2 Serviço telefônico
o 44 3 Serviço telegráfico
o 44 4 Publicação do expediente
o 44 ó Assinatura de jornais oficiais
o 7 Serviços Técnicos e Especlallsados
o 70 Pessoal Fixe
o 70 1 Contador - Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 3 Agente Municipal de Esrerlstlca Padrão J
O 70 4 Auxiliares' do Agente de Estatística (2)

Padrão F á Cr$ 4.800,00
Material de Consumo

Livros e Impressos
Despesas Diversas

Desp. dI transp, de func, quando em serviçoDiárias a func. em viagem a serviço
Diárias e transportes ao interior do Munici
pio do Agente de Estaüstlca

o 9 Serviços Diversos
o 90 Pessoal Fixo
o 90 1 Motoristas - 3 a Cr$ 3.600,00 - Padrão Del

• idem auxiliar a Cr$ 3.000,00 - Padrão C
° 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94 Despesas Diversas
o 94 1 Servo de limpeza da Prefeitura e Intendencia
1 Exação e f'lscallaaçéo Financeira
t o Adrníntstração Superior
1 00 Pessoal Fixo
1 00 1 Tesoureiro - Padrão K
1 00 2 Escriturário -

" F
1 00' 5 Quebras ao Tesoureiro
1 1 Serviço de Arrecadação
1 11 Pessoal Verlevel
1 11 1 Intendente • exator
1 15 Material de Consumo
1 13 1 Aquisição de talonários, livros, etc.
1 14 Despesas Diversas
1 14 1 Percentagem p. a cobrança da Divida Ativa
1 2 Serviço de Fiscalização
1 21 Pessoal Varlavel
1 21 1 Percentagem de Fiscalização

500,00 500,00 500,00
12.000,00
6.000,00

5.000,00

3.000,00

10.000,00

500,00
4.500,00

9.000,00

7.000,00

700,00
750,00

1.000.00
3.600,00
200,00

8.400,00
4.800,00
7.200,00

9.600,00

1.000,00

300,00
500,00

õ50,00

13.800;00
3.600,00

1.200,0<;>

7.800,00
4.800,00
390,00

6.000,00

3.000,00

1.000,00

4.800,00
(continua no prox, num.) 5.609,00 5.609,10 7.961,20 141.790,00

Relatorio da Öiretoria
ôenliores acionistas:

Cumprindo os preceitos legals e estaruariós,submetemos a vossa apreciação e deliberação, o ba
lanço geral, demonsrração da conta de lucros e per
das, parecer do conselho fiscal e demals documen
tos relativos ao ano de 1944 encerrado em 51 de
Dezembro p. passado: '

Através dos referidos documentos, que refletem
com clareza o estado economico-financeiro da socie
dade, evidencia-se que pode ser considerada satisfa
tória a situação da mesma.

Ainda consoante dispositivos dos estatutos so
ciais, é1 assembléia geral ordinária deverá procederà eleição do novo conselho fiscal e seus" suplentes
pare o exercício em curso.

-

São/estas as informpções, senhores acionistas,
que nos cumpre levar ao vosso conhecimento,
sendo que, pera outros esclarecimentos, achamo-nos
ao vosso inteiro dispôr.

Iaragué do Sul, 10 de Fevereiro de 1945.
REINOLDO RAU -- Presidente

BALANQO GERAL ENOERRADO em 31
de Dezembro de 1944.

ATIVO

902)e
I

300,00 300,00 500,00

Disponivel
Caixa:
Bancos: B. N. C.

B. I n c o
35.647,00
63 9M,50

17.867,40

97.600,50 115.467,90

750,00 750,00750,00

250,00

.70Q,00
400,00
600,00

700,00
400,00
600,00

700,00
400,00
600,00

Veículos
seldo desta conta

Combustiveis
estoque

Letras á receber
saldo desta conta
Obrtgações de guerra idem

Imobilizado
lrnovels: 1 terreno
Moveis e Lltensilíos: salde

Contas de compensação
Ações em caução

276.177,40

2.852,00

2.243,00
577,po 509.551,20

626,60 626,60 626,60

5.000,00
8.008,00 13.008,00

o 73
o 13 1
° 74
o 74 1
o 74 2
o 74 3 90,00 90,00

20.000,00
657.827,10

90,00

600,00
300,00

600,00
500,00

600',00
300,00

PASSIVO
Exlgivel á curto e longo prazo
Crs. Correntes: credores c. rel, 17.175,60
Letras á pagar: seldo d conta 4,351,20
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

Conta de compensação
Caução da Diretoria

75.600,00
27.109,40
8.581,80 152.816,00

350.000,00
22.959,70
97.051,40
55.000,00 505.011,10

60,00 60,00 60,00

20.000,00
657.827,1q

REINOLDO RAU Dir. Presidente
ERI CO/ JUNKER Dir Gerente
HERMANN ALTHOFF - Dir. Gerente
FRITZ VOGEL -Guarda livros dipl. sob n. 15051

DEMONSTRAÇÃO DA OONTALUOROS
E PERDAS no exercicio do ano de 1944

DEVE
13.276,10

512,50
102.876,80
83.437,40
41.716,6'0
9.452,60

10.324,00
90.556,50
8.089,00
2.663,20

88.352.70
2.459,00

11.435,00
10.000,00
27.109,40

Saldo anterior
Ord. Embarque salde
Concertos
Combustiveis
Pneus e camares

Impostos
Alugueis
ôaleríos

,

Seguros
Comissões
Despezas geraes
Aposentadoria e L.B.A.
Bonificações
Dividendos.- ano 1944
Gratificações Diretoria
Fundo de Depreciação 20%
Moveis 1.601,60
Veículos 55.25fl,40

Fundo de reserva 5%
56.857,00
10.584,00

650,00 650,00
,

650,00
400,00
32,50

-continua na quínta pagina-

32,50 32,50

,

/

•

500,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Portaria de 26 de Janeiro do ano de 1�15.
o Prefeito Municipal de Iaregué do Sul, RESOLVE:

Aprovar a escala de férias anexa a esta Portaria dos funclonarios .

désta Prefeitura e Intendencia de Corupá, para o corrente

exercício.-COMUNIQUE-SE Leonidas ç. Herbster - Prefeito Municipal

PARA FERID'AS,
E C Z. E MAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCEIRAS,
F R f E I R A 5,
ESPIN-HAS, ETC.NUNCI=I EX!STIU IGUI=IL

NOMES CARGOS EPOCA DE FERIAS·

•

Fundo para aumento capital
Gratificação á pagar 558�5��',�� @)Y@ (§)1@ ®y® ®Y@

Oure seus males e poupe675.045,60
seu bom dinheiro com-

prando naHAVER

de nOBERTO II. BORST

Transportes - saldo
Despachos
Oficina •

.

Juros e descontos
Combustíveis estoque

528.175,40
100.256,40
40.041,90
1757,90

, 2.852,00
675.045,60

farmacia' Nova

PARECER DO CONSELHO FISCAL

a que dispõe de ma ior
• sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal, Deodoro, 30 - JARAGu4

@;.@ ®Ã® ®Ã® @).@

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

Os abaixo asslnados, membros do Conselho
fiscal da Empreza de Transportes Frenzel S. A,
tendo examinado cuidadosamente o balanço, contas
e demals documentos, referentes ao exercicio de 1944
e tendo achado tudo em boa ordem e perfeita har
monia, são de parecer que sejam os mesmos apro
vados pela Assernbléa Geral ordínaria a realizar-se
em o dia 17 de Março p. vindouro.

Iaragué do Sul, 9 de Fevereiro de 1945.

Carlos Leopoldo Mey
Edith C. L. Franco
Hélio Westphalen

Decreto .de 1 ?�1-45 Decreto N 65o Prefeito Municipal de •

Iaraguà do Sul, resolve: O P�efeito Municipal de
Conceder exoneração: Jaragua do Sul, usando
De acordo com o arr. da atribuição que lhe con-

92, §-1°., letra "a" do de- fere o art. 12, item III, do
ereto-lei n. 700, de 28 de Decreto-Lei n. 1.202, de 8
Outubro de 1942 de Abril de 1939.,

DEORETA:
A José Euclides Neves, Arr 10:-Fica rransferida

do cargo de Auxiliar do da dotação 8.84. t do aru
Agente de Estarlsüca, pa- al orçamento, para a do
drão "F" do quadro unico tação 8.84.1 do mesmo
do Municipio. orçamento, a quantia de
Comunique-se e-s. 807.80.

Ten. Leonldas C. Herbster Art. 20:- Revoga-se' á
Prefeito Municipal disposição em contrario

-

êsre decreto entrarà em

vigôr na data de sua pu
blicação.
Prefeitura Municipal de Ja
raguá do Sul em 50 de
Dezembro de 1944.
Ten. Leonidas C Herbster

Prefeitura Municipal.

l-Luiz Gomes
2-Alfredo Moser
3-França Vosgerau
4-José Per. Lima
S-Emilio da Silva
6-Izabél Atanasio
7-João Bailoni
8-João B. Rudolf
9-Guilher. Hering

lO-João da S. Neves
II-Henrique Feraza
l2-Raul Massane i ro
l3-Aléx. Koohler
l4-Waldem3.r Moraes
IS-Vi cente de Souza
l6-Antonio Pedri
l7-Henrique Pedri
l8·0swaldoVerbinen
19-Rodolfo Bosse

Secretario
Contador
Tesoureiro
Almoxarife
Agênte Estatística
Aux. Ag. Estaüsrica
Auxiliar Técnico
Fiscal Geral
Fiscal Adxiliar
Fiscal Auxiliar
Fiscal Distrital
Escriturário
Zelador da Prefeitura
Zelador do Cemitério
Carcereiro
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista

Julho
Junho
Novembro.
Março .

Setembro
Dezembro
Agosto.
Outubro I

Maio
Fevereiro
Junho
Março .

Abril. .

Setembro
Abril. .

Dezembro.
Dezembro
Dezembro
Dezembro.

De ordem do sr. Oole
tor, torno publico que 110

corrente mez de Feverei
ro arrecada-se nesta 00-
letoria, o imposto acima,
referente ao 1°. semestre
do presente exercício.
Os contribuintes que

deixarem de pagar no

prazo referido, poderão
satisfazel o �o mez de Tenho pera vender:
Março, proximo com a Uma ferraria, com marte
multa de 20'/., fim o qualleta, motor 5 O.-V.- 5 bi
serão extrairlas as certí-

gornas, bastante ferra
dões de duvidas para ter mentes, 1 esmeril, 1 fura
Jogar a cobrança execu-] deira, um morgo de terra
tiva.

com casa de madeira tipoColetoria Estados I de bungalow, sito em Retor
Jaraguä do Sul, 10 de cida num ponto otimo.
Fevereiro de 1945. Tratar com J A O OB
HELEODORO BORGES BEOKER.

ESCRIVÃO

ImOêsto so�re In�ustri8s
e Profi.Ssõrs

EDITAL

FRACOS E AN�""COS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ACÃO NA ITALIA
,

Um tank norte-americano disparando so

bre posições na.zistas perto de Livir
gano, na Italia, dura.nte o avanço do
Quinto Exército até o baluartes da li
nha. gót i ca. - (Foto do Serviço de Inform.' do Hemisfério)

'.p_.__
To••••
Re.friado.
BronQuit••
E.C:rofuloJ.

Convll.scen�••

VINHO CREOSOTADO
� UM GERA'OOR DE SAÚOIL

Ocasião,

Decrete de 30-1-45
o Prefeito Municipal de

Iaragué do Sul, resolve:
Oonceder - exoneração
De acordo com err, 92,

§-1°, letra "a" do Decre
to-Lei nO 700, de 18 de

==========:
Outubro de 1942.
A Olemenceau de Ama

ral e Silva, do. cargo 'de
professor padrão "F" Qua
dro Unico do Múnicíplo.
Comunique-se

Ten. Leonldes O. Herbster
Prefeito Municipal

Ir�!E;;=!=!i=;;=;!$!!lli ESTO F"AR I A "CRUZE I R-O ".
iii ARROZ m
ii C:�A W
iii iii
�i compramos qualquer III

Decreto N. 66 III quantidade m

I fDgeß�O RHU ltda. �
EI;;�!ii�i;==ii!!!E!!!E!!!i!!!!!!:;;!

v Prefeito Municipal de
Iaragué do Sul, usando
das atribuição que lhe
comfere o art. 12, item II,
do decreto Lei nv 1.202,
de 8 de Abril de 1959.
DECRETA:
Art. l°:-Fica criado, nas

condições estabelecidas
pelo Decreto - Lei n" 121
de 4 de maio de 1944'
nésra cidade, um curso

noturno de alfabetisação.
Art. 2°: Este decreto en

trará em vigor, 50 -días
após sua, publícacão, re

voga-se as disposições em

contrario.
Prefeitura Municipal de
jaraguá do Sul, em 26 de
Janeiro de 1945.
Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICI
PAL DE JARAGUÁ DO

.

SUL

EDITAL
'De ordem do sr. Pre- rfeito Municipal torno pu-,blico que durante o cor-

'

rente mês de Fevereiro,
arrecada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Oorupá,
de LICENÇA, sobre
atividades Oomerciais e

Industriais, Engenho de
Açucar, Teboletas, Pla
cas, etc.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20>/. so
bre o imposto-no primei
ro mês, sendo então fei
ta a cobrança [udicialrnen
te.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Jaraguá
do Sul, 3 de Fevereiro
de 1945.,

F.VOSGERAU
Tesoureiro

Vende-se:
Uma mobilia de sala

de jantar de imbuia com
um balcão, cristaleira,
mesa elastica e seis ca

deiras de couro, de es

merada fabricação Her
mann ôchulz - por Cr$
2.000,00. Um grupo es

tofado, fabricação Ross
mark - por Cr$ 1.000,00.
Ver e tratar a Rua CeI.

Procopío Gomes, 549
nesta cidade.

1����I��il�!�������iii�il�;��iE�i�i�i��i�
"Onde comprarei melhor???"
POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni
ras, Pertumes, Roupas .Feitas, Chapeus e mir outros

artigos, ENf�ONTRARA MAIS BARATO NA CASA

Erico Bruhns,
RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

�i��i;i�����@!�I�iIOOI�lil���I�i����ii�ii�

LIVROS NOVOS •••
/l Dama das Camélias
/lnfania Silvino
Mil e uma Noites
Princeza Branca-fIar
Écas da Lira (modinhas)

Na Tip. Avenida

Material Escolar
tem sempre em srok
LIVRARIA AVENIDA

Gaitas Pianadas
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
HARMONIOS· PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e ..)azz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representnnte:
PA U LO KOBS - seRRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Postal, 59 - L�ha S. Francisco - Sta. Oatarina I

1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945·
1945
1945

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação

tapetes, de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelho" e colchões.
--- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina ci R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R AG U Á DOS U L

...
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Alegrete Getulio Vargas
Alfredo Chaves Gramado
Araranguá Gravetai
Arroio do Meio Guaíba
Bagé Guaporé
Bento Gonçalves Guaram
Blumeneu Guarapuava
Bom Jardim liuí
Caçador ltaíat
Cachoeira •

ti' Iacerézinho
Caí Iaragué do Sul
Campo Bom Iaguart
Cendeleria Ioinville
Canela José Bonifacio
Oanoinhas Julio de Oasrilhos
Carasinho Laguna
Caxias Lages (em instalação)
Cerro Azul Livramento
Creciuma Montenegro
Cruz Alta Mundo .Novo
Curitiba Nova Palmira
Cruzeiro (Em Instalação) Nova Petropolis
Dois Irmãos Novo Hamburgo
Dois Cageados -Palmeira 'Missões

-

Dom Pedrito Paranaguá
Encruzilhada Passo Fundo
Estrela Pelotas
Farropllha Pícada Verão
Florianopolis Ponta Grossa
Genuíno Sampaio Porto Alegre (Matriz)

@]���������������@]friJ Enrolamento de motores Jaraguá do Sul
. 4.

' ,�� • 'STA. CATARINA
� O';V �

�
dlnamos e R. Pres. Epi�acio � friJtransformadores, pe.soa: �7 � .

�(eom t% mêses de garantia)

�4 Concertos de Radiái>�o�� . ATENDE A S'\
�-{o V QUALQUJ:1JR H9RA, e qualquer aparelho [?

�
I .... todos os serviços

I
'

t
.

�.

.

r ELETROTÉCNIOOS
.

e e neo.

�TELEFONE N. 51
' 'e

����������������@]
Banco Nàcional' do Comércio S/A. f�::�t�e���ta��s,co�rt����Brosílx equador..:_ Fundado em 1895 - CImentos de Jose Anto- �

E D' 542 070 000 00 ni.o, filho de Remigio
.

RCapital -
- Cr$ 25.000.000,00 - - m eposlros

516'750'000'00 Vícenzí, Paulo, filho de Quarta-feira ultima a seleção brasileira aba-eservas - - Cr$ 22.600000,00 -- - Aplicação . . , Carlos Martins, Eno, fí- teu a equipe equatoriana pela elevada contagem- Relação das Filiais, Agencias e Escritórios nos Estados do lho de Erico Borchardt, de 9 tentos a 2. Marcadores: Eleno-B; Ademir-a;Rio Grande do Sul, Paranó e Santa Catarina: Joãozinho, filho de Este- Ijamir-1, e Zizinho-1. Ao terminar a ardua peleja.---- ._-..... fanoScharamoski,Jamiro, os brasileiros receberam como um tributo aosPrata
filho de João Wiest. seus esforços, o belissimo troféu "Marechal Sucre".�i�a�� Sul Falecimentos - No dia 20 Magnifica foi a atuação, tanto do a r bit r o,

Rio Grande do corrente, o casal Leo- como das duas equipes, mas... a partida, semi-
Rio Negro poldo Augusto Gerent, inamistavel.
Rio Pardo passou pela desdita de

... IIIIIÍII
•Rosario perder sua filhinha Ce-· I�:��: ��r�a liaF���a·registados nes- Dr. Wal�emiro MazurechénSanta Rosa ta semana mais os obi-

Santa Tereza tos de Emilia Hornburg,
Santana B. Vista da menina Erica Lesco-
ôantlazo wicz, de. Eurico Wische-

d d
ó

I E L k th Clínica ,!eral medico - cirurgia e a ultas e creançasSanto Anzelo ra e rna uc era . t;>e
_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtasSeplranga ANIVERSARIOS
_ Indutoterrnia _ Bisturi-e1etrica _ Electra-cauterizaçãoSão Bor ia No dla 20 festejou sua

_ Raios Intra.vermelhos e azuis.S .. F. Assis data natalicia o nosso 1 1 _S F. de Paula amigo Vitorio Pradi, co-
_

.São Gabriel merci ante nesta praça, e o :::::::::::::::::i::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:��:::::::::::;;;:::;:::::::::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::::;São Geronimo menino Renato, filhinho

D AI B t IhSão Leopoldo do sr. Pedro Klein, comer- r. varo a a a - M1ÉDI�OSão' Luiz ciante em Guaramirim.
São Pedro No dia 20 fazem anos: CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E
Serra Alta

I
Marco Amelio Luz, Hone

Taquara Hulda Kosrer, esposa do
Taquarf sr, Henrique Koster, a se-
Tres de Maio nhorita Alidia Reck, filha
Tupancirerã, do sr. Domingos Reck.
União Vitoria Dia 21, o sr. Pedro
Llrugualana Perfeito.

. Venancio Aires Dia 22, o sr Walter Her-
tel comerciante nesta praç,

'NotasLocais Dia 23: a senhoríra Do-
m i n icia de O I ivei ra. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Manoel F_ daCostaS_A_ Contratode Casamento - Com Dia 24, sr. Eugenio Wolf :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::

a senhorita Anely Buhr, e sua esposa dona Etelca ;: :;distinto ornamento social Ruisam Wolf. ii CLINICA DE OLHOS - oUylDos - NARIZ E GARGANTA DO !i .

de Iaragué e dileta filha Dia 25, os snrs. Oraci- H DR. SAOA LA AMIN lido casal Jorge Buhr, con- lio Ramos e Romano Mo- P litratou casamento o snr. retti. 11 CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS iiGerherd Marquardt desta- ,-Amanhã decorre a data H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ l!cado esportista local, atu- natalicia do indusrrial sr. ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIfiO HOTEL WEIS IIalmente residindo em Ioln- Werner �osch, e de don.a ii .Joinville _ iiviIIe. Herta Píeske Cosch, di-ii· ;:Assemble'l-a Geral OrdínérI-a Aos distintos noivos gna esposa do industrial
nossos cumprimentos. Walter Gösch e diretor

da grande firma Ind. deCllsamentos-Sabado foram Calçados Gosch Irmãos
efetu�dos .

os casamentos S. A.
de Síegíríd Artur Hort- Aos aniversariantes nos-
com a senhorita Emma

sos cumprimentos.Böing; Calisto Maffezzo- ---'.--------------
li com a senhorita Ena Vende-se:.
Fiedler. uma bomba eletrica em

Bebés - O casal Alice perfeito estado, e um
Piazera-Alvaro Dipold, re- parafuso para prensa
gistrararu em São Fran- completo .com um metro
cisco o nascimento de de comprimento e duas
uma menina. polegadas de diametro.
- Em Ieragué, o casal Precos a tratar com o
Albina-Alvaro Piazera vi- snr. Raulíno Neckel na
ram nascer um galante oficina de Jorge Niman.
menino. Njcídade. 2x1

Acha-se a disposição dos Snrs. Acionistas
no escritorio desta Sociedade, á Estrada Itapocu,

sinho, os documentos a que se refere o artigo 99
do Decreto-Lei N°. 2,627, de 26 de Setembro de 1940.

Comércio e Indústria

AVISO

São convidados os Acionistas desta sociedade
a comparecerem a Assembléia Geral Ordínaria à,

realizar-se pelas 15 horas do dia 14 de Março p.
vindouro na séde social, á Estrada Itapocusinho,
Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a seguinte

Ordena do Dia
1.-Exame, discussão e aprovação das con

tas da diretoria, relativas ao exercicio de 1944.
notadamente, relatorio, balanço, conta de lucros
e perdas, e parecer do Conselho Eíscal;

2 . ..:.....Eleição do Conselho Fiscal;
3.-Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 7 de fevereiro de 1945.
,

MANOEL F. DA COSTA-Diretor Presidente
JOÃO LUCIO DA COSTA-Diretor Comercial

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Indutoterrnia, ßisturi Eletrico, Galvanacauteria
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOS x-
Diretor Médico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
•

Cooperativa Serícicokr
de .I.raguã do Sul

Fund. em 20 de dezembro de 1943 Registro Fed. 1780

Assembleia Geral
Em 18, de março de 1945, ne séde Social (Hotel Car
los Hass) ás 9 horas,

ASSUNTOS A TRATA R
Leitura do Relatorio do exercicio de 1944
Prestação de contas.
Admissão de novos Associados.
Eleição de nova Diretoria.
Diversos, .

.

laragué do Sul, 16 .de fevereiro de 1945'
.

RICARDO MILLNITZ, Presidente.
. BENJAMIN RIEDTMANN, Diretor Gerente

Ordinária

,�\\�o VIRGe;,) �DA� �
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLf. "l7irgem Especialidade"

o SABÃO

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile
------------------ (Marca Registrada) s�ß�� ylRCfAt•• to

ESPECIALIDADE
é in,dispensavel em sua casa!
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