
o assunto que rnais
.ocupa os jornais no ter
reno da luta é sem duvi
da o glorioso feito dos
nossos soldados, que
num heróico golpe ocu

param Balvedere e Monte
Castelo na Italia.
O Monte Castelo está

situado a cerca de 1.000
metros de altura, sendo
ponto chave. Este é o ter
ceiro ataque que lhe é fei
to e, desta vez os nOSS9S
valentes rapazes consegui

blica, da qual nos afastam ram desalojar dali os ele-
14 anos da segunde.da qual mães a ponta de baioneta,
conseguimos tambem nos O sr. general Mascare
livrar. Os anos de eleições nhas de Moraes, telegrafou
e os que passemos ao sr. Ministro da Guerra,
se\n elas, nos devem ter comunicando esse feito
dado ternpo suficiente pa, dos nossos soldados e
ra que nos apresentemos dizendo que, no caminho
na arena em edição revls- de acesso á montanha
ta e melhorada. ainda foram encontrados

42 cadáveres de soldados
brasileiros insepultos e

que ali estavam desde o

combate de 12 de desern
bro.
Do valor estrategico des

se monte, dizem os tres
centre ataques violentos e

com preparo de artilharia
que lhe fizeram os nazis,
mais em todos eles foram
rechaçados.
Nas outras duas frent-es

de combate continua a

marcha para Berlim. em

bora os alemães apresen
tem cada vês mais ener

gica resistencia.
Na frente russa os com

bates estão se desenvolven
do nas cercanias de Koe-,
nigsberg, de onde os ale
mães procuram retirar
suas tropas pera não fica
rem encurraladas.
-Na França as tropas
americanas e ínglezas fa
zem graudes .progressos,
estando a cerca de 15

quilometros de Colónia,
que já 'está sendo bom
bardeada pela artilharia,

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER -

t·

Sta. Catarina

Fundado em 1919 TELEFONE N°. 39

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

.A R CO-I R IS
O assunto palpitante do momento, por to

das as rodas e em toda a parte é a perspecti
va do proximo retorno do paiz ás instituições
democraticas em toda a sua plenitude.

Fala-se e discute-se muitas vezes acalora
damente em Iace da democratização do Brasil,
e já se fazem prematuros pronunciamentos em
favor d� candidatos possívels.

Uma agitação semelhante ao efeito da ex

plosão de enorme robot.
Não fosse e falta de treino e de habilida

de, que já se nora, em materia de campanhas
eleitorais, e seria de temer-se a atitude de al
guns ferrabrazes.

Tem havido precipitações de toda a sorte
e já se faz oposição sem saber-se bem a quem.

J

Uma candidatura, ao' que parece, já' foi
lançada e á revelia do propr!o candidato.

Ao seu encalço arrojaram-se com receio
de chegarem arrazados politicos no ostracis
mo recente ou remoto, voluntario ou forçado,
de- princípios os mais diversos, apenas apa
rentando terem identidade de fins.

Politicos na sua maioria respeitaveis, mas

que reunidos, pois pertencentes a correntes an

ragonicas, que colidem em seus princlplos, pro
vocarão choques prejudiciais á nação.

Tão diferentes são suas cores politicas e
tão variadas que pera completar o espectro so
lar do arco-iris que formam, está faltando ape
nas a adesão dos exilados de Portugal. Até o
Sr. Artur Bernardes, centra quem, e em sinal
de protesto pela sua candidatura, dezoito bra
vos derramaram seu sangue generoso nas

praias brancas de Copacabana, hipoteca sua
índeseiavel adesão ao candidato. Ainda está
na memoria dos brasileiros a pagine gloriosa
escrita por Newton Prado, Siqueira Campos,
Octavio Correia e Eduardo Gomes á frente de
quatorze bravos, em 1922.

Precursor do movimento vitorioso de trino
ta, o cinco de Julho reviveu a t;;s de Outu
bro para elevar ao poder aqueles que realiza
riam o engreâdecírnento da nação.

Daqueles dezoito heroes que lutaram des ...

essombredarnenre, oferecendo a vida pare que
-

o �rasil se visse livre da opressão, das gela
deiras e das Clevelandias, só resta um -

Eduardo Gomes.
Este mesmo o candidato apoiado por po

liticos de todas as cores, inclusive o roxo Ar
tur Bernardes, os quais formariam um autenti
co arco-íris politico si no seu aspecto contas-

� sem tambem com él adesão do verde, uma vez
Que é esta a urtica cor faltante.

Politicos que leram sempre pela cartilha
yanke e não extranharam que o grande Roo
sevelt se candidarasse e se elegesse pela quar
ra vez consecutiva, entendem agora que pelo
fato de estar no governo um cidadão brasilei
ro, maior de trinta anos, reservista e com tan
tos outros predicados, não deva nem possa
ser candidato.

,

Pretendem dest'arte cercear a liberdade e
o direito do proprio Presidente da Republica.
os novos aI'autos da liberdade.

lnsurg-em-se contra um candidato possivel,
para fazer a propaganda do seu, esquecendode que os seus professores norte-americanos
resp.eitam o adversario e acenam ao povo ex

cluslvament� cOIlJ os seus principios e os seus
programas, Jamais com ataques pessoais.O Sr. Getulio Vargas si se candidatar es
tará usando de um direito assegurado tambem
ao Brigadeiro Eduardo Gomes.

Não resta dl1lvida de que começaram mal,
agravando G situação a adesão de Artur Ber-

I
nardes, adesão esta que é o pecado original
com que nasceu a candidatura do ultimo so
brevivente dos Dezoito do Forte.

Não atentam eles que o povo tem boa
memoria para não esquecE'r o passado, bons
ouvidos para diferençar o canto enganador das
falsas sereias e bons olhos para ver quem de
fato está trabalhando eficientemente pelo en
grandecimento do Brasil. .

O povo, por enquanto está na expectati
va, e na hora precisa, saberá pre-miar os que
o merecerem.

Não haverá necessidade de cabala á mo
da antiga, nem o dinheiro de éerta plutocracia
poderá comprar II consciencia dos bréJI�ileiros
pois a verdade é que o povo brasileiro atin:
giu nos ultimos 'tempos um nivel de cultura
tal que pode dizer-se alcançou a sua maturi
dade politica.

Eleito Eduardo Gomes por tal 'conglomerado heterogeneo. ver-se-ia logo em dificulda-

Ainda não foi decreta
do o Código Eleitoral e já
se faz grande agitação
politica no país.
A pressa, a saudade pe

la eleição é tanta que, na
I mesma noite em que era
lida a representação dos
ministros, já o sr. José
Americo, que foi candida
to a presidencia da Repu'
blica, apresentava o nome
do sr. Brigadeiro
Eduardo Gomes, pare ser SERVICOum dos pretendentes ao
alto posto. • '.

Já deram apoio a essa
',' MILII1-\.Rcandidatura os snrs. Artur \

Bernardes, Generallzidoro \.
.

\ I

Dias Lopes, Osvaldo I Pelo Presidente da Re- siderados arrimo de Ia
Aranha, Virgilio de Melo publica foi baixado im- milia na ocasião regula
Franco, Adolfo Konder, portante decreto-lei so- montar, evidenciem, pos
General Manoel Rabello. bre o servico militar. teriormente, essa condi
João e Otavio Mangabel- Por essa -lei fica extín- ção, não dispondo de
ra e o sr. Alvaro Ventu- to o sorteio, devendo ca- meios nem de recursos
ra, chefe da Aliança Li- da brasileiro, dentro do para comprova-los e uma
berradora em Santa Cata- ano civil em que com- vez que se trate de pro
rina, pletar 21 anos. apresen- fissões humildes, tais co.
Como os leitores po- tar-se para prestar ser- mo pequenos lavrado

dem ver pelos nomes, Ia- viço Militar, nas respetí- res e agricultores, de cu
ceis de identificai, o ilus- vas Juntas, onde será in- jo trabalho braçal de
tre militar apresentado formado do destino, in- penda o sustento da .fa
por uma fação a substi- dependente de qualquer milia; 3. - Os' pequenos
tuto do sr. Getulio Vargas aviso ou edital. proprietarios agrícolas;
carrega em seu sequiro O Ministro da Guerra, 4.- Os alistados esponta
politicos pera todos os pa- com autorísação do Pre- neos.
ladares. Ha os da direita, sidente da Republica,
do centro e da extrema poderá dispensar da Diz o Art.12. Ne-

esquerda, não faltando apresentação determiná- nhum brasileiro de mais

siquer o hornen que sabe dos distritos de pouca
de 19 anos de idade po

onde está o dinheiro... densidade da população, derá sem previa apre-
Seja o que fôr. O prin- de deficientes meios de sentação da ,prova de

_ clpal é que tenhamos elei- comunicação e onde as, qne est� e� dia com

I ç.ões, eleições livres e den- atividades agro-pecuá- suas obrigações concer

tro qe um espiriro de cul- rias sejam de Interesse nentes ao serviço militar;
tura,' que atesta o grál.l militar. praticar qualquer dos se- NotasLocais
de adeantamentó do aos-

'

0sO" exames tle saúde, guintes atos: a) - Obter REGISTO CIVIL. Em Guara-'
so povo. classificam os convoca- I p�ssaporte ou prorr?ga- unirim,: eontraíu nupcías,
Nada se sabe ainda so- dos em 5 grupos. çao de sua valídade; 1;»- no-sabado ulrímo, a senho-

bre o outro candidato, ou A incorporação come- Ing�essar como íuncío- rita Alda Correa, filha
se vai haver um segundo çará pelo primeiro gru- nar�o, empreg�do. o� �s- do sr. Geronimo Corrêa,.
candidato. ( po, seguindo-se os de- socíado em mstIt�Içr:O, e o sr. Eduardo Batista,
Os principzf's polirtcos mais até preencher as e��resa ou a.s�oc.laçao industríal em Itapocusi-

e detentores do poder, es- vagas. ,

oficial ?U ofiCIalIzad�, nho.
tão em confabulações no Com reíerencia a in- su1;>venc�onada ou

..

cuja Em Curitiba, onde resi
Rio, provavelmente:_aguar- corporação, diz o artigo

exístencía ou Iunólona- dem seus pais, nasceu
dando a decretaçao do 11 do referido decreto: �ent<2 dependa da aut�- uma galante menina, Ií
Código Eleitoral, pera "No caso de o contin- nzaçao ou, reconheci- lha do casal Onelia Gaia
apres�ntar então o seu gente do grupo chama-

mento do Governo Fe.d�- Schwartz-Cherubin Hel-
preferido. do para prestação do ral, estadual ou mUDlCI- cias Schwartz.

'

serviçq, militar exceder paI; c).- Prestar exame
.

Na sala das audienci-
- I - das necessidades previs-

ou matr�c�l�r-s� em qual- as, do edificio do Forum
Em nosso Estado a a- tas terão preferencia pa- que! e.s a e eCImento d.e realísar se-hão hoje os

g'itação tambem está to- ra a dispensa de incor- ensIno! d) -. obter cartel- casamentos dos snrs.Car
mando vulto e um rumo poração: 1.- Os casados,

ra �e Ide�tIdade:.e).- ob- los Wendorff com a se

pouco recomendavel. pois dando-se, ainda, prefe-
ter

t c.art�Ira pro.flssI���I, nhorita Ida Bachmann;
dois jornais da capital es- rencia aos que tiverem

ma rlCU a o�. InscrlÇao Franéisco Kienen com a

tão prestes a lavar a rou- lilhos; 2.- Os que, embo- para °fexer_clcIO �� qual- senhorita Hilda Strelow
pa na praça publica, o que ra não tenham sido con- qu�r un?ao e I�en_ça e Ernst Bendahak com

de I�dustrla ou proflssao; a senhorita Elfi Sohn,f) - Inscrever-se eI? con- dileta filha do casal Pau
curso para pro-yImento lo Sohn-Augusta Schma-de cargo publIco, o_u uch Sohn.

r exerce-lo; g) - Ser elei-
tor ou exercer cargos Aniversarios
coletivos; h) - Exercer, a

No dia 27 de fevereiroqualquer titulo, sem dis-
fez anos o snr. João Mar-tinção de categoria ou

forma de pagamento. catto, industrial nesta
I f

_ praça.qua quer unçao ou car-
_ No dia 28 passou a

go publico ou: 1. Esti-
data natalícia da senhopendiado pelos cofres

publicos federáis, esta- ra Fritzi Fiedler, espo-
duais ou mUGicipais; 2.) _

sa do snr. Max Fiedler,
De entidades parà-esta- proprietario do Bar Ca

tatais, bem assim das tarinense.

subvencionadas ou man- ----.------

tidas pelo poder publico;
oi) -, Receber qualquer
premio ou favor do Go
verno Federal, estadual
ou municipal j) - Adqui
rir, alinear ou hipotecar
Imoveis, assim como fi
gural' como outorgado
ou outorgante em escri
turas de antícrise, per
muta ou troca, de bens
dessa natureza; . k) -

Pleitear o emprego ou

Sabado, 3 de Março de 1945 N. 1.264

-

PolíticaAgitação
é bem lamentavel.
Devemos, nesta "tercei

ra republica dernocretica"
apresentar-nos com ele
gancia, criterio, fazendo
da politica uma coisa s·e
ria, pare que nela o povo
possa ter fé. As retalia-
ções pessoais, ironias e

pilherias politicas, são
cousas da primeira repu-

--ali

de e na contingência de não poder govE'rnar
a contento de nenhuma das correntes que o

elegeram.
Ele ha de portanto repelir a exploração

que 'se pretende fazer em torno do seu nome

honrado, e não permitirá que um conluio des
ta natureza venha a toldar a memoria de Si
queira Campos, Newton Prado, Octavio Cor
reia e dos quatorze outros bravos que perece
ram na luta contra o oprobrio em favor das
liberdades publicas.

E sabe tambem que o milit�r, o verdadei
ro ,militar nobre como ele o é, está melhor na
caserna, ou na carlinga do seu Catalina ou
do seu Thunderboldt, nunca na politica parti
daria, alvo certo de diatribes e ataques muitas
vezes injustos de adversarios inescrupulosos
ou dos elogios exagerados, insinceros e iro-
'nicos de correligionarios interesseiros.
.

_

A vista disto o bravo aViador' proibirá que
o seu nome inatacavel seja jogado nesta ar
riscada cartada, pois sabe muito bem que a
sua candidatura já tem o seu destino certo -

será queimada fatalmente pelo fogareu produ
zido pelo entrechoque das cores antagonicas,
que formam o arco-iris politico das correntes
que já se pronunciaram a seu favor.

M.T.

reconhecimento de qual
quer direito, favor ou

perrogativas, com funda
mento nas leis trabalhis
tas.
Art. 13. - Nenhum bra

sileiro poderá fazer-se
reservista de 2a. catego
ria fora das unidades
das Forças Armadas ati
vas, antes do inicio do
licen

.

i:nento da classe
--

que rtence.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alerta Jaraguaensesl Para o 'proximo' dío 18 do corrente. Gra n d i os aFésta Popular' no campo dó Baependí --- Na mesmaocasião será disputada a, grande "Taça Riachuelo" entre as firmas Com. e Industr.-
- de Jaraguá, a qual foi conquistada pela firma Bernardo· Grubba em 44.

Jaraguá 'do Sul, 3 de Março de 1945-----""- 2a pagina
CORREIO DO POVO

o São LUIz E. C. venceu' espetacularmente Torneio Comercial- Manoel F_ daCosta 8_..4._o Figueirense pela elevada contagem de 6xO Terá lugar na .canchado Baependí no die 11 de
Domingo ultimo no nar os atacantes, arreme-I

se mantendo em forma março, o torneio comerei
campo do S. Luiz e. C., sando a pelote nas traves. com rnals uma de suas al de 1945, entre as fír-
travaram-se em luta renhi- Enfim o' São Luiz está brilhantes vitorias. mas comerciais e índus-

_ Acha-se a disposição dos Snrs. Acionistasda os valorosos esqua- rríes, em disputa da taça no escritorio desta Sociedade, á Estrada Itapocu-droes do S. luis E. C. e
B B

' Riachuelo, que se encon- sinho, os documentos a que se refere o artigo 99Figueirense, saindo aque- aependí X • omsucesso tra em poder da firma do Decreto-Lei N°. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.Ie vencedor pela elevada Confonne rínhemes a- saindo vencedor esre ulrí- Bernardo Grubbe desde 44.
contagem de 6 a O. nunciado. realisou-se do- mo, por 2 tentos a 1, tentos Para este torneio a di- Assembléia Geral OrâináriaLoúglnho manteu-se em mingo ultimo na cancha estes conquistado por OUo rerorla do Baependi, que'forma, sobreseíndo-se es- do Baependi, o espera- e Amauri. ,se encarregou de todo o São convidados os Acionistas desta sociedadepetacularmente. Ugo e Ary do encontro entre os títu- Na preliminar entre Iu- controle, pede às firmas a comparecerem a Assembléia Geral Ordínaría à
os zagueiros relampagos lares do Bomsucesso E.C. venil e Onze Herois, ven-I que estiverem interessedas realizar-se pelas 15 horas do dia 14 de Março p.do São Luiz, que conse- da visinha cidade de [oln- ceu o primeiro por 2 a 1. a tomarem parte, dirigi- vindouro na séde socíal, á Estrada Itapocusinho,guíram facilmente domi- vile e o Baependi. (locai), rem um oficio, o maís rar- Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre a seguintedar até o dia 8 de março, Orde .... do Dia

afj� �e insc.rever-se pera 1.-Exame, discussão e aprovação das con-o dito tor.n�JO, dando �o tas da diretoria, relativas ao exercicio de 1944.mesmo OfICIO, a escalação notadamente, relatorio, balanço, conta de lucrosde seu quadro, para e--:I- e perdas, e parecer do Conselho Eiscal;rar �borreclmentos no dia 2.-Eleição do Conselho Fiscal;do Jogo. 3.-Assuntos de interesse socia:l.

� t� I � 1 � � G I � I L ��:���á F�OD�UI��S�Af_�:::::OP::s�:::te
JOÃO LUCIa DA COSTA-Diretor Comercial

Comércio e Indústria

SÃO AS MELHORES

,
.

Ele, solteiro, comerciante,
domiciliado e residente
neste disrrito, com trinta e
seis anos de idade, nasci
do em Mariana, Estado
de Minas Gerais, em pri- casal-Se:meiro de janeiro de mil
novecentos e nóve, filho EDITAL N. 1784 de 28/2/45 IE Ir 1TIl P � 1} tfl\legitimo de José Tozini, Gustavo'. Lanze e Elsa til! � � IL \UI
jà falecido e de dona Ma- " --------------------
Iria Tozinl, domiciliada e Marquardt Müller

Acham-sé à disposição dos srs. acionistas, na residente neste distrito. Ele, brasileiro, solteiro,sede da sociedade, nesta cidade de Ieragué do Stil, Ela, solteira, de profissão lavrador domiciliado e reos documentos' de que trata o arr. 99, do decreto-lei domestica, domiciliada' e sidente neste distrito, non. 2.627, de 26 de setembro de 1940. reside�te nest� .dlsrriro, lugar Itapocusinho, sendo
leragué do Sul, 10 de Fevereiro de 1945. com vmte e seis anos de filho legitimo dos lavra

idade; nascida em Ponta dores Fritz lange e Lul-REINOlDO RAU - Diretor Presidente Grossa, Estado do Paraná, za Lange,
em dezesere de Outubro Ela brasileira domestica, \�::::�;w..-:-:- ':':" _::_ ':':" _:;_ -:õ�::::�j

A G O de mil novecentos e de- viu�a, domiciiiada e resi-ssembléia eral rdinaria zoito, filha legitima de Sal- dente neste distrito no lu- \

CONVOCAÇÄO --:ador Correia e �n.a. Ma- gar lrapocuslnho, s�ndo fi-

111--------------_.---
..

Ficam convocados os srs. acionistas, para se ne Correia, domlcllledos lha legitima dos lavrado-

CALÇADOSreunirem em assernbléa geral ordinária, a realizar-se e residente neste disrrlto.. res Germapo Marquerdt e
,no dia 17 de Março do corrente ano, às 9 horas, na EDITAL N.830 de-20-2-45 de Agnese Dopke Mar-

•resldencla do acionista sr: Germano Enke, á rua quardr.

I G
Presidente Epltacío Pessoa, nesta cidade de laragué MilETO PEREIRA DO

E nara que ehe ue ao co-

R O
do Sul, afim-de deliberarem sôbre a seguinte ordem NASCIMENTO e DORO- nhecimento a tod;s mandei ---do díe ; TilDE PEIXER. ....",

.
,

1) Lel di
-

d lib
- � passar o presente edital que°

- elt�ra, ex�me, . Iscussao. e e I eraçao so-
Ele, viuvo, ferroviario, será publicado pela Impren-bre 5> relatorlo da diretorla, balanço geral, d�mon�-I domiciliado e , residente sa e em' cartório onde serátração da �onta lucros � perdas, contas da dlreroria

neste distrito, com trinta e afixado dur ante 15 dias. Sie par�cer uO. ,:onselho fIscal..
. cinco anos de idade, nasci· alguem souber de algum im-

SA-O OS
2)-Elelçao do. conselho fIscal, do em Jaraguá do Sul, em pedimento acuse o para os3 )-Assuntos dIversos.

vinte e cinco de março tins legaes.
Jaraguá do Sul, 10 d� Fevereiro de ,1945. �e mil no��centos e n?vc, ARTUR MÜLLER-Oticia)
.. ftlho legItImo de TrajanoRElNOlDO RAU - DIretor PreSidente 3x3 Pereira, já falecido e lui- ----------

za Pereira, domiciliada e Delvina Peixer, domicilia
residente neste distrito. dos e residentes em Brus
Ela, solteira, de profissão que, neste Estado.
domestica, ,domiciliada e Apresentaram os doclf-residente neste distrito, I mentos exigidos pela lei,
com dezoito anos de ida- Si alguem souber' de aI
de, nascida em Tigipió, gum impedimento 'Oponha-oTijucé!s, neste Estado, em na forma da lei.
quatro de outubro de mil Lavro o presente para ser
novecentos e vinte e seis, atixado no !ogar do costum;}.

_ I' _filha legitima, de José WALDEMAR LUZ
João Peixer e Francisca Escrivão • 1 _

CARLOS TOZINI e NA
ZIRA CORREIA.

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito -------------------
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Tinta e Goma "Goiana"

A decisão ém disputa da magestosa Ta
ça Farmácia Jaraguá, na melhor das 3
Segundo nos informou a t�rcelra par�ida entre as

o sr. José L. Borges, que eqUlp�s S. Luiz E. �. e

ofereceu o dito troféu, se- Iuveníl ,do ßaependl, em
ré feita a terceira partida disputa da taça Walter
dia rres de março. Quan- Weller.
to ao campo para o Iorrni-
davel embate, o mesmo ==========
ficará aguardando os di
retores de. ambos os clu
bes pera o sorteio e tra
tar de outros assuntos.
Na mesma ocasião, co

mo preliminar, terá lugar

FOLHINHAS
para 1945

vende-se na Tip. Avenida

Registro Civil
WALDEMAR lUZ, ofi

cial do Registe Civil do
Distrito de Corupá. Muni
cipio de [araguä do Sul, faz
saber que pretendem casar.

,
I

EDITAL N. 829 de 17-2-45

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je' se habilitarem para

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida

Emprâsa �e Transportes frenzel S. A.
AVISO

PASCOA!!! Caixa Postal, 11 -1-

FERRARIA
Fabricação de Ferraméntas Agricolas:

SEOAS ROTATIVAS PARA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da .Funseca, 183

J' A R A G U Á'

MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

�om�a��ia �acio�al �� ���uros I�ira��a
A.GENTES LO(jAIS

A Comercial Ltda.
/ARAOUÁ DO SUL

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S/A.

JARAGUÁ DO SUL
SANTA 'CATARINA

O maior sortimento de CHOOOLATE,
MASSA-PÃO, OVOS E COELHOS DE
'TODOS OS TAMA.NHOS, importados
diretamente das melhores fabricas do

paíz;, V.S. encontrará na
,

CASA REAL,,

defronte ao "CINE BUHR".

Verifiquem á exposiçãO,
uma infinidade de ARTIGOS DE MADEIRA.

Acha-se á venda o afamado doce de
leite "EMBARÉ"

JIIf""' Tambem acaba de receber um

grande sortimento de Sementes de
Hortaliças" novas e garantidas.

!!f®@Y@)@t@)®Y@)@!@)@!@)®Y@)@!®®Y@)®r@)®Y@@!@)@Y@)� Defeitós de olhos\@ -,.
-

• • _ •

�
nas crianças� Tosse, Asma, Bronqude, Rouquldao, Resfriados _

e
.

@). Os defeitos dos olhos{@
t.�PIRßIÓRIO @5 têm sensível' influência na

� TODA§; A� MOLE§TIA§; DO HPßKUH� KLO Ç® sa.úde e inteligên.cia d�s
@5 Crianças,. Sob orlentaçao

Encontram alivio imediato cqm o uso do do oculista, entretanto,� � muitos dêles podem ser

@5 I n c O m p a r a v e 1 @5 corrigidos com facilidade.
� � Quando não tratados, ao

(@ P�iloríll d� nOgieß P�IßII!Oi� @j f�::��d!ii�r,�;�ese:�
.

'
� filho tem qualquel' pertur ..{@ O PEITORAL HAI§; (jON]flinl�(jIDO ruo BRA§;IL @5 bação de vistà. leve-o@ @ imediatamente ao medico

it®������®;..®���,��@}t de olhos. SNES

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o LE-VANTE· DE VARSOVIAPor Mario Cabral
Exclusivo do CEC para
o Correio do Povo.
O levante da cidade de

Varsovta, dirigido heroí
carnente pelo general Bór,
foi uma das paginas mais
dramaticas da guerra. Pou
ca. gente no entanto co

nhece, nos seus detalhes,
o grande feito de bravura
polonesa. Quando o exer
cito russo investia vitorio
samente na direção de
Varsovia, iniciou a radio
moscovita a rransmissâo
de apêles para que o exer
cito subterraneo se levan
tasse facilitando a tarefa
da libertação. E a revolta Caixa Postal, 19 FUN D A D O EM. 1919 Telefone N. 39explodiu violenta, terrível, ...;;;;;;:;.;;;;;..;..;;;.;;.;.:...;..;.---------.....;;...;;;....;......;;.....;..;.,;;---...;;...;.;.;.;...;.;..;.;..----_,;,,-..;...------
vingadora, dentro da ci- ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL SABADO, 5 DE Março DE 1945, STJ\. CATARINA N. 1.264dade onde imperava a bó-

. _

ta prussiana. Cerca dê' ,

00������oo·oo�••·o ..o.��o�o ..o ..o ....-::-.... o_:;.o .....o.��ß3UInii ······B��·�·�···P:;�I���·;�f!l:: Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENÁU li
:: AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, o,

�� Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio 00

::
ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS ::

00 Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
:: á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ �100,000,00'
00 com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 o • • •

Dep. ínlclal Cr$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00
Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas:: m/aviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dlas 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dlas 6'/.:: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2,/.; Por 12 meses 6'/.

-

00

Deverá ser dado o evíso prévio de 2 meses pare retirada.
:: Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. lnlcial Cr$ 20,00, com reti
gradas semanais sem' aviso até Cr$ 1.000,00 5'/.
:: Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00)· Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem avise .... 51/2'/.
.. Dep. ESPIlCiais-(limite até cr.$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..00

••
Faz todas as operações bancaria., corno sejam: codbran9las. da.contos,

••

:: passes, depositas em contas corrente., depositas e va ores, etc. etc,..

. ... MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ ..

:: ======Serviço atencioso e ré.pido======00

A radio de Versovia, in
piorava então do exercito
russo essa eluda e esse

auxilio, porque· estando
as tropas sovletieas a 10
milhas do bairro de Pra
ga, ser-lhe-ia muito ruais
facil que aos ingleses. que .�I:II-i�I!!E!!!I'. ·c!!=!i="!!i5!I!iprecisavam voar rnaís de

II1.700 milhas! Mas os ape- :.: ARROZ :::

los morreram no éter e III mtres dias após a capital :.: EM· i�III CASCA ::.

CORREIO DO POVO
...

III/, II o::'/
m compramos qualquer III

•

'

I
•

'li quantidade I
III fngen�o RHU lt�H. ImIIIII
!!!i=!;=ii!!!!til!!!!!!l!=!!!!E!iii

80.000 homens em poucas
horas, estavam em pé de
guerra. E a batalha co

meçou furiosa. �nfrene
sanguinaria pois se luta
va de bairro em bairro,
de rua em rua, de casa
em casa. Mesmo lutando
sem os elementos neces
sarios ii guerra moderna
sem aviões, sem tanques
sem canhões, os .polone-

NUNCR EXISTIU IGURL

ses chegaram a dominar
quasi toda a area urbana;
atirando os nazistas pera
fóra da cidade- A radio
de Varsovía, então, dla e

noite', irradiava mensagens
de dor e heroismo, de
bravura e sofrimento, su

plicando aos aliadas por
arnôr de Deus, um pouco
de ajuda e de auxilio. E
enquanto isso a luta con-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
CCCEIRAS,
F R I E I .R AS,
ESPINHAS, ETC.

Banco 'Nacional do 'Comércio S/A.
- Fundado em 1895 -

Capital -
- Cr$ 25.000:000,00 - - Em Deposlros 542.070.000,00. Reservas -
- Cr$ 22.600.000,00 - - Aplicação 516.750.000,00

- �elação das Filiais, Agencias e Escritórios nos Estados doRio Grande do Sul, Paranó e Santa Catarina:

Alegrete Getulio VargasAlfredo Chaves Gramado
Araranguá Gravetei
Arroio do Meio Guafba
Bagé GuaporéBento Gonçalves Guaraní
Blumeneu Guarapuava
Bom Jardim Iluí
Caçador Iralet
Cachoeira Iacarézinho
Caí Ieragué do Sul
Campo Bom Ieguar!
Oendelerla Ioinville
'Oanela José Bonifacio
Oanoínhes Julio de Oastílhos
Oaraslnho LagunaCaxias

.

Lages (em instalação)Cerro Azul Livramento
Orecíume MontenegroCruz Alta Mundo Novo
Curitiba Nova Palmira
Cruzeiro (Em Instalação) Nova PetropolisDois Irmãos Novo HamburgoDois Legeades Palmeira MissõesDom Pedrito ParanaguáEncruzilhada Passo Fundo
Estrela Pelotas
Farropilha Picada Verão
Florianopolis o Ponta GrossaGenuino Sampaio Porto Alegre (Matriz)

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
ôapírenga
São Borla
S. F. Assis
S F. de Paula
São Gabriel
São Geronimo
São Leopoldo
São Luiz
São Pedro

\ Serra Alta
.Taquara
Taquarí
Tres de Maio
Tupanciretã
União Vitoria
Uruguaiana
Venancio Aires

herói dos fuzileiros recebe
a Medalha de Honra

por serviços ein TaraW'a

tínuava impiedosa -, Final
mente, um certo dla, par
tiram de bases italianas,
100 graudes aviões ingle
ses, transportende pera
os braves guerrilheiros da
capital polonesa, viveres,
munições e medicamentos.
Esse auxilio animou os
soldados do general BÓr.
Mas havia 80.000 homens
pare municiar e alimentar.

Tarawa, em 1945. rawa é ainda apontadaMuito embora atordoa- como uma das maís ar
do pela explosão de uma duas ja levadas a efeito
granada e gravemente fe- pelo Corpo de Fuzileiros
rido pelo fogo inimigo Navais.
o coronel Shoup conti nu- O coronel ôhoup é o
ou a comandar os seus 25° elemento dos Fuzilei
homens até o aniquila- ros condecorados com a
mento da guarnição lapa- Medalha de Honra nesta
nese. A campanha de Ta- guerra e o terceiro a re-

cebe-Ia por serviços em
Tarawa.

Washington-SIH. O co
ronel David M. ôhoup, do
Corpo dos Fuzileiros Na
vais dos Estados Unidos,
recebeu a Medalha de
Honra, a maís elevada

:: condecoração militar do
:: paíz, por ato de heróis
..

mo nas operações realiza
:: das pelos Fuzileiros em

00

..

00

00

Banco IndLlstria e Comercio
de Santa Catarina S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

.laraguã do Sul'
Rua CeI. t:. JourdaD, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. foI N C O »

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM:

.

Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,Cresciuma, Luguna, Cruzeiro, Matra, Perdizes, Rio do
Peixe, Sã(' Francisco, Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Harnonia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

Araranguá. EM 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 I·as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

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

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depositos iniciais a

partir de 20,00 subsequentes a

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

3 %

4 %

5 %

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

Sabados: Das 9 ás 11,00

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

......................................................... - ..

polonesa voltou ao do
mínio alemão com o mas
sacre do exercito subter
raneo polones. Encerou-se
assim a' dramatlca histo
ria do levante da Varsovía.

Artigos de madeira ...
Trabalhos fino.") e de

aperfeiçoado acabamento,
tem sempre em estoque a

Casa Real
defronte o Oine Buhr

t UMA D_NÇA eRAvlsSI"'A
...UITO "RIGOU "ARA A ,.A
MIUA IE "AlIlA A RAÇA. COMO
UM SO ... AUXIUAR NO TRATA
"'IENTO DhSIE GRANDIE P1..Ae&1..0

u •• o

I; I f]llllll;[IIijlli II'!I
A .(PlU... APftPlENTA so.
INOU__ "'AS, TAl. COUO:

...u...An....
DCRWULAII
_NH...

PlSTU1..A8
êLA:IIIIM
IICZIÓI"
PDI.....

.AIIITIIIOS

MANCH'"
..WIll DE NOGUEIRA·

CONHIIICI_ H4 .1 ANOS •

V_DE_ DI TODA "AIIITII •

Vende-se:.
uma bomba eletrica em

perfeito estado, e um

parafuso para prensa
completo com um metro
de comprimento e duas
polegadas de diametro.
Precos Ia tratar com o'

snr. Raulíno Neckel na
oficina de Jorge, Niman.
Njcídade. 2xl

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8ßIGUEIRA MINANCOßADoenças dos rins, ar
térias e do sangue, pro
pries das-peseoas de ida
de, podem causar pertu
bações pera o lado da
viste, inclusive a segueira.
Pelo exame dos olhos, é
possível o dignostico pre
coce de tais doenças, is
to é, descobri-Ias até quan
do elas estão no inicio.
Se já atingiu a idade

madura, habitue-se a man
dar examinar seus olhos,
pelo menos dilas vezes

por ano. SNES � �

Vermitugo suave e de pronto
'efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, , e 4

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

. . remedios
Compre hoje mesmo urna 10MBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto ::los Laboratorios Minancora

- JOINVILLE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ba1ance1ie

PREFEITURA MUNI�IPAL DE JARAGUA DO SUL
da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referent.e ao mês de JANEIRO de 1945

Código Ilocal
,

Titulos
Despeza Orçamentaria

anterior I do mês tot a I I empenhada previsteaté o mês

(continuação)
1 3 Serviços Diversos
1 30 Pessoal Fixo
1 30 1 Fiscal-Geral . Padrão H
1 30 2 "

- Distrital - Padrão -

E
1 30 3 Fiscais auxil. (2) Padrão F a Cr$ 4.800,00
1 34 Despesas Diversas
1 34 1 Quota dj lanç, dI Imp. s, Indus. e Profissões
2 Segurança Publ. e Assis. Social
2 4 Assisteneia Policial
2 40 Pessoal Fixo
2 40 1 Carcereiro - Padrão C
2 5 Servo Diversos de Segurança Pública
2 54 Despesas Diversas
2 54 1 Serviço ds inspeção de veículos
2 8 Subven., Oontriburções e Auxilios
2 84 Despesas Diversas

.
2 84 1 Ao Estado p. mannt. d. Destac Policial
2 84 '2 Ao Azilo Santa Tereza (Leprosario)
2 9 Assistencia Social
2 94 Despesas Diversas
2 94 1 Esmolas a indigentes
2 94 2 Assisten. médico-farmaceutica a indigentes
2 94 3, Assis. hospitalar a indigentes
2 94 4: Sepultamento de indigentes
2' 94 5 Amparo a Maternidade e Infancia
3 Educação Pública
3 o Administração Superior
3 02 Material Permanente
3 02 1 Aquisição de moveis e utensilios
3 03 Material de Consumo
3 03 1 Material didatioe em geral
3 03 2 Reparo de prédios escolares
3 04 Despesas Diversas

,

3 04 1 Aluguel de prédios escolares
3 04 2 Assistencia a alunos neceasitados
3 3 Ensino Primário Secund. e Complementar
3 30 Pessoal Fixo

.

3 30 1 Vencimento d. profes. d. escol. isolad., sendo
os "Titulados": Normalistas - Padrão D a Cr$
300,00 e Complementaristas Padrão C á Cr$
250,00 e os "Não títulad.I-Padrão B a cr$200,00

3 30 2 Gratific. a profess. que regerem os CNfSOS

desdob., sendo os titul.r-Oomplement, a Cr$
83,30 e os não-titulados a Cr$ 66,60

3 30 3 Idem a professores substitutos
3 30 4 Idem Idem cursos noturnos
3 4 Orgãos Culturaes
3 42 Material Permanente
3 42 1 Aquisição de material para a bibliotéca
3 4'4

_.'

Despesas diversas
_

3 44 1 Aquisição de livros para bibliotéca
3 44 2 Assinaturas d. jornais e reviso p. a bibliotéca
3 6 Serviço de Inspeção
3 60 Pessoal Fixo
3 60 1 Gratificação ao Inspetor
3 64 Despezas Diversas .

3 64 1, Viagens de Interesse do Serviço
3 8 Subvenções, Contribuições e Auxilios
3 84 Despesas Diversas
3 84 1 Contribuição ao Estado p. mannt. dos Curo

Complementares anexo aos Grupos Escola
res Abdon Batista· désta cidade e Tereza
Ramos do Distrito de Oorupä.

3 84 2 Bolsa Escol. e enxoval a um aluno que cursa-
rá o Liceu Indust.rd. S. Catarina inçl. transp.

4: Saúde Pública
4 1 Assistencia Hospitalar
.4 11 Pessoal Variável
4 11 1 Gratificação ao Delegado de Higiene
4 11 2 Gratificação ao Médico (le Corupá
4: 9 Serviços Diversos
4 94 Despesas Diversas
4: 94 1 Desobstrução de corregos e rios
4: 94 2 Drenagem de terrenos e alagadiços
4 94 3 Limpeza de valos. boeiros e sargetas
4 94 4 Combust. p. transp. d. pessoal e material
5 Fomento
5 1 . Fomento da Produção Vegetal
5 14 Despesas Diversas
5 14 1 Auxilios a centros agricolas
5 14 2 Aquisição de sementes e transporte
5 2 Fomento da Produção Animal
5 24 Despesas Diversas
5 24 1 Aluguel d. prédio e agua p. 'um servente de

laboratorio d. D.I.P.O.A. (serviço federal)
6 Serviços Industriais
6 4 Industrias Fabris e Manufatureiras
6 41 Pessoal Variaval
6 41 1 Operários da fábrica de tubos de cimento
6 9 Serviços Diversos
6 90 Pessoal Fixo
6 90 1 Zelador do Cemitério - Padrão C
6 91 Pessoal Variavel
6 91 1 Operarios do serviço de cemitérios
8 Serviços de Utilidade Pública

.

8 o Administração Superior
8 00 Pessoal Fixo
8 00 1 Auxiliar Técnico - Padrão K
8 01 Pessoal Variavel
8 01 1 Gratific. ao engenheiro p, aprovo d. plantas
8 1 Oonstr. e Conservo d. Logradouros Público
8 11 Pessoal Variável
8 11 1 Operários do serv. d. ruas, praças e jardins
8 13 Material de Consumo
8 13 1 Para o serv de ruas praças e jardins
8 14 Despesas Diversas
8 14 1 Combust. p. o transp. d. pess. e material'
-conclue no proximo numero-

e-s 'Cr$
5.609,10

e-s
5.609,10

e-s e-s
7.961,20 141.790,00

500,00 500,00 500,00 6.000,00
350,00 4.200,00

800,00 800,00 800,90 9.600,00

3.600,00

250,00 250,00 250,00 3.000,00

3.600,oq

�.576,30
2.030,00

3óo,00
1.800,00
2.600,00
900,00

6.000,00

em 31

150,00

115,00
100,00

1.843,40 1.843,40

fm�reza de Tran���rte� Frenzel H
Relatorlo da, Diretoria

Senhores acionistas:

'Cumprindo os preceitos legais e estatuarios,
submetemos a vossa apreciação e deliberação, o ba
lançó geral, demonstração da conta de lucros e per
das, parecer do conselho fiscal e demals documen
tos relativos ao ano de 1944, encerrado em 31 de
Dezembro p. passedo,

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, ti assembléia geral ordinária deverá proceder
à eleição do novo conselho flscel e seus suplentes
para ° exercicio em curso.

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

Iaragué do Sul, lOde Fevereiro de 1945.
REINOlDO RAU - Presidente

BALANÇO GERAL,ENCERRADO
de Dezembro de 1944.

ATIVO
Dísponlvel
Caixa:
Bancos: B. N. C.

3.300;00 B. I n c o

500,00
500,00

240,00
240,00

1.500,00 1.500,00 2.750,00 31.800,00

2.000,00
150,00 150,00 300,00 3.600,00
...,_ 2.400,00

500,00

500,00
500,00

300,00 300,00 300,00 3.600,00

600,00

33.647,00
63953,50

17.867,40

97.600,50 115.467,90

276.177,40

2.852,00

2.243,00
577,50 509.351,20

5.000,00
8.008,00 13.008,00

75.600,00
27.109,40
8.581,80 132.816,00

.

REINOLDO RAU - Dir. Presidente
ERICO JUNKER - Dir Gerente
HERMANN ALTHOFF - Dir. Gerente
'FRITZ VOGEL-Guarda livros dipl. sob n. 13031

DEMONSTRAÇÃO DA OONTA LUOROS
E PERDAS no exercício do ano de 1944

Realizavel á curto e longo prazo
Ors. Cortes.: Devedrs. C. relaç. 108.858,30

Oficina:
Peças estoque 83.424,40
Machinas e pert. 16.920,20
Ferramentas e Ute. 15.379,40
Lubrificantes est. 2.874,80
Caixa-saldo 44,20 118.643,00

20.000�00
657.827,10

505.011,10

20.00q,00
657.827,10

13.276,10
512,501

102.876,80
83.437,40
41.716,60
9.432,60

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

88.352.70
2.459,00

11.435,00
/0.000,00
27.109,40

1.843,40

150,00
600,00

150,00 150,00

DEVE�
,

I
Saldo anterior
Ord. Embarque saído

1.800,00 Concertos
Combustiveis
Pneus e cernares

Impostos
2.000,00 Alugueis

ôalartos
Seguros

3.000,'00 Comissões
Despezas geraes

3.000,00 Aposentadoria e L.B.A.
Bonificações ,

Dividendos .: ano 1944
Gratificações Diretoria

7.800,00 Fundo de Depreciação 20%
Moveis 1.601,60

�.200,oo Veículos 55.25f>,40
Fundo de reserva 5,%

9.660,00

1.660,00

1.800,00
1.200,00

1.000,00
5.000,00
4.000,00
8.100,00

1.800,00
800,00

50.000,00

17.000,00

6.000,00

150,00

250,00 250,00

550.346,30

Veículos
salde desta conta

Combustiveis
estoque

Letras á receber
saldo desta conta

Obrigações de guerra idem
Imobilizado
Imoveis: 1 terreno
Moveis e Utensilios: seldo

Contas de compensação
Ações em caução

PASSIVO
Exígivel á curto e longo prazo
Crs. Correntes: credores C. reI. 17.173,60
Letras á pagar: saído d conta 4,351,20
Dlvldendos :

De 1943 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

350.000,00
22.959,70
97.051,40
35.000,00

56.857,00
10.384,00

,-continua na quinta pagina-

Sacos de papel
de todos os tamanhos

VENDE-SE NA TlP..AVENIDA

250,00

650,00

350,00

650,00

550,00

650,00

350,00

2.679,50 4.861,60

,-

- 15.032,00 15.032,00 22.431.20
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DORREIO DO PO_V_O�

_ Jaraguá do Sul,3 de Março de.i945. �-----���
Fundo pera aumento capital
Gratificação á pagar

35.000,00
8.581,80

673.043,60
HAVER

528.175,40
100.236,40
40.041,90
1.737,90
2.852,00

673.043,60
REINOLDO RAU ..,- Dir. Presidente
.ER I CO JUNKER - Dir.. Gerente
HERMANN ALTHOFF - Dir. Gerente
FRITZ VOGEL - Guarda livros dip!. sob n. 13031

Transportes - saldo
Despachos
Oficina
Juros e descontos
Combustlvels estoque

PARECER DO CONSELHO' FISCAL
OS abaixo assinados, membros do Conselho

fiscal da Empreza de Transportes Frenzel S. A.,
tendo examinado cuidadosamente o balanço, contas
e demalsadocumentos, referentes ao exercicio de 1944 I

e tendo achado tudo em boa ordem e perfeita her
monia, são de parecer que sejam os mesmos aprovados pela Assembléa Geral ordinaria a realizar-se
em o dia 17 de Março p. vindouro.

Iaragué do Sul, 9 de Fevereiro de 1945.
Carlos L�opoldo Mey
Edith-C. L. Franco
Hélio Westphalen

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCAD'ERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

...........................................................................................................................!!::::!!!::::::::::::::!:!::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!:!::::::::::::::!f:::::::::::!!!!!:::::!::::::!!!::::::::::!!
LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

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

...........................................................................................................................::I:I:;:::::::::::::::::l1l::::::m:::::::::::::::::::::::::I::::::::::::::1:::::::::::;:::::::::::::;::;:11::::::::::::::............................ � .

ESTO'CARIA '�CRUZEI RO" vO_CÊ, SABIA QUEt
-nao e em todos os po-
vos que o domingo é o
�ia de de&canso?
Os gregos descancam

na
'

segunda-feira, os

persas na terça; a quar
ta é dos antigos e siri
os; a quinta dos egip
cios; a sexta dos turcos
e os sabados dos judeus.

-sendo o Brasil o país
de origem do amendoim
só recentemente o seu
azeite é aqui empregado
em larga escala devido
ás suas inexcediveis
qualldades e facil diges
tibildade.

, -a digestibilidade da
manteiga de leite atinge
93. 97'}(., .

-passo que o azeite de
amendoim supera esse in
dece, alcançando 98,3%
sendo, portanto, mais di
gerivel que a manteigaNos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo '-um dos pioneiros (1913)nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas dejantar' de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação na produção do azeite detapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões. amendoim, é a refina----- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA o MENOR PRAZO POSSIVEL. ---- dora de oleos Brasil S.Exposição, vendas e escritorio, á R.'Mal. Deodoro da Fonseca, ,319 - Fone ,22 A., cujo produto, o Azeí-Oficina- á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 1D6. - J A R A G U Á DOS U L, te purissimo de amen-

doim, marca "mesa" -
tipo louça-c-está ao al
cance de todas as bol-
sas e é encontrado nas
boas casas do ramo.

Ele, solteiro, ferroviario,
domiciliado e residenteCORDAS, PALHETAS, MÉTODOS
neste distrito. com vinte

Peeam preços ao Representante: e seis anos de idade,
PA U LO KO BS - SER!A ALTA - (ex-S. Bento) nascido em Serra. Alta),
C· P 1::'9 L' h <;' F . � . nesre Estado, em vinte ealxa os ta , u

- 10 a u. ranclsco - öta. Catarma I três de junho de mil no

vecentos e dezoito, filho

R· C· "I
legitimo de Casemiro

eUlstr'O lVI Twardowsky, domiciliado
e recidente em Rio Natal

WALDEMAR LUZ, ofí- - Serra Alta', e de dona
cial do Registo, Civil do Twardow�hy, já flll�cid_a,Distrito de Corupá Muni- Ela, so.ltelra, de. p.r?flssao
cípío de Jaraguá do Sul, faz do�estlca, domlclha?a. e

saberque pretendem casar. .resídente neste dirriro-

com dezoito anos de ida.EDITAL N. 827 de 17-2-45 de, nascida neste distrito,
ANTONIO RABELLO E em sete de a�osto de m.il
RICARDINA DA SILVA �ovecet�s. e vinte e, seis

fllha legttime de Jose Ro-
Ele viuvo, lavrador do- berti e Barbara Bertoldi

miciliado e residente nes- Roberti, dmlclliados e re
te distrito, com quarenta e sidentes neste distrito.
dois anos de idade, nas
cido em Iolnvile, neste
Estado, em nove de maio
de mil novecentos.e dois,
filho legitimo de Manoel
Rabello, já falecido e Ma
ria Rabello, domiciliada e
residente em Canoinhas,
nesre Estado. Ela solteira,
de proflção domestica, do
miciliada e residente nes
te distrito, com vinte e cin
co anos de idade, nasci
da em Iaregué do Sul em
vinte e rres de abril de
mil novecenros e dezeno
ve filha legitima de João

BAR CATARINENSE
OFERECE AOS SEUS AMIGOS E FREGUESES

GRANDE SORTIMENTO -EM
Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocorares,
Bebidas, Sorvetes, Moranguinhos com nata, etc. etc.

C.A.F::ut8 A. rODA. A. JlBl[OR.A.

II.PRI ItOVIDaBES

Oficina Autorizada ,ccFORD:.>
Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,

Combustivel e Accessorios.
Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

. Carvão e Lenha para Gasogênio

Produtos da ICeM s_A_ Blumenase
, Alameda Rio Branco -- Oaixa Postal 47,

Gaitas Pianadas
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

Filisbino da Silva e Be
larmina da Silva, domici
liados e residentes nesre
distrito.

�----------------

H A RMO NIOS. PIA NOS EDITAL N. 828 de �7-2-45,.
LASDILAU TWARDOWS·
KY e ANA ROBERT!.

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e ..Jazz� Bands

Apresentaram os doeu
mentes exigidos pela lei,
Si alguem souber·' de al

gum impedimento oponha-o
na torma da ler.
Lavro o presente para ser

atixado no !ogar Ja costume.
W ALDEMAR LUZ

;:'1'. xcoe E AN�M'COS I

Tomem.
VINHO CREOSOTADO
··SI1.VEIRA'·

a I.p._llit_
�� To.... ,

!i}�.:,_::"'\) Re.frl.d••'''''�''''i,

:1::::Wj BranQuit..
II�,: Elcrofulo••

'" j:"�,- . ·Convll••cenç••
VI !-tiO CREOSOTADO

l � UM �!';-RA.DOR OI! SAÚDe.! __,_. .

Escrivão

Vende-se!
um terreno com casa, pro
prio pera arrozeira, ocu

pando uma área de. 196
morgos, e um caminhão
"ODEL-BLlTZ", por preço "
baratissirno.
Informações detalhadas I

na Oficina Mecanica de
Jorge Niemann. õx

®Y@ �'i'® ®!@) @Y@)
Cure' seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de RORERTO M. HORST

a que dispõe de maior
-------------- sortimento na praça e ofe

n�ce, seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 3D • JARAGuí
@).@ @.i..® @;.@ ®;@

PITIDLIII
11111[011

Contra Dôr de Cabeça

Si V. S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,'" ,

ou automovel. procure esta Oficina bem. aparelhada,·

que será atendido por hábeis

p,rOfiSSionaiS
em mecânica, �e elétromecânica �

. \ mWlW3i<�t4t�������1M�

1------------------------------------------------------.-,� I! n h o r ii! .

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em Isua casa o Açucar de Baunilha e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre-se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bons.

Tprminól· wrmina' a dôr '. J'�--------�--------------------------....--�----------------------....------------------------------..

As Noivas e jo
vens esposas

todas devem possuir ö utilissimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. Avenida

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÔNi_éo, CAPILAR
POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Mal. Floriano n. 152 -- JARAGUÁ

@]���������������@]
l"r?J Enrolamento de motores, 'Jaraguá do Sul 4.' �
Ô · 'STA. CATARINA

� ,:V
'" �

�
dlnamos e R. Preso Epitacio �V

�transfcrmadores.
. pees::�!�7 'O� �

.

.

(.... 1% m_ .. garullo)
...0

CP 1!.,(
� �� , Concertos de Radio �2J; , j..'\�o��., ATENDE A !i\

'S'(,o 'V ,QUALQU��R H9RA, e qualquer aparelho U

�. � Eio�TRÖH'öR'lóõs elétrico. �� TELEFONE N. 51 (j
.����������������@]
GORREIO DO POVO Jaraguá do Sul, 3 de MarçQ de 1945

�--------�--------.------�
ßa. pagina

Ministério da Guerra E. C. TUPINAMBA' Ve�de- se Abne�açã�' Pate�n�JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR, Por motivo de mudança A ponte Instalada e nadou em direção ao

DE' J RAGUA' DO SUL
' Na tarde de 11 d? cor- vend�-se uma. casa de sobre o rio Itapocusínho, animal, chegando a tem-A rente, d�frontar-se-ao �m madelra com dois morgos que liga a estrada que po justamente de ainda

Conuoc!lçiíO de sorleldos dI 'lIsse de 192!1 �ogo ,amistoso a equipe d� terra na Estrada ltapo- traz esse nome à estrada pegar o menino que, jáU U 'U uU Uu li U U
fi

d In!antll do .E. C. ,.Tupmam cu-Han�a... Trat�r com o Schroeder, com qualquer' caido do animal afunda-
o Ten. Leonídas C. Herbster, Presidentê da ba com o mfan!l� do ôe- Snr.. Ernillo Kle�as na temporal fica debaixo ra, trasendo-o a terra.

Junta do Alistamento Militar de Ieraguã do Sul, Es- le,to de �ua�amJrl.� e n.a fabrica Gosch Irmãos S.A. dagua, impedindo o tran-
rado de Santa Catarina, Brasil pugna prmcl�al _ Comb�- sito entre o nosso e o '===========================

FAZ SABER que foram convocados pera o Ser- nado ,;t\uto-Vlaçao .CatarI: municipio de Joinville.
viço do Exercito ativo os sorteados constantes da nense versus Tupinambä Dias da semana passada,relação abaixo transcrita, os quals deverão apresen-

A V I S O I
o sr. Abel Miranda teve

ter-se de 1 a 14 do corrente mês na sede desta Iun- necessidade .de afrontar
re, no predio da Prefeitura Municipal, afim de serem a passagem Imersa, pro-encaminhados aos Corpos a que forem designados. Oferece-se Faço ciente ao distinto curando atravessal-a Levamos ao conheci-

OS QUE deixarem de apresentar-se ficarão su- II publico de Ieragué do Sul, montada em um animflll mento de nossos presa-leitos ás penalidades estabelecidas rros regulamentos Para emprego de con- que transferí minha resí- e conduzindo maís tres, dos assinantes que esta-
militares e Código Penal do Exercito. fiança serviços de escrí- dencia à Rua Ma�echal num dos quais ia mon- mos procedendo a co-

E pera que' chegue ao conhecimento de todos, rorfo em geral e negocio Deodoro n. 392, perrnane- tado seu filhinho de 7 brança das .assínaturas
lavrei o presente edital que serà afixado no edlflcio

uma pessoa ídose com cendo ao inteiro dispor, anos. para o corrente ano, asda Prefeitura, na séde distrital de Corupá e publica- bastante pratica. pare pinturas á oleo e fa- Na-passagem o animal quais poderão ser pagasdo pela imprensa local.
bricação de molduras. desgarrou-se e foi arras- na A Comercial Ltda.,

Ieregué do Sul, 1 de Março de 1945. Informações na J. tado as aguas abaixo, Os assinantes de Iora
ARTUR MÜLLER Ten. LEONIDAS C. HERBSTER Comercial Lrda. HENRIQUE KOPMANN levando consigo a crían- do mnnicipio, onde' não

Secretario Presidente da J A.M. ça. tenhamos cobrador, po-
�-----JI!IIII---------_-_'. O sr. Miranda, corajo- derão fazer a remessaAlistados ein t942

I'
.

-

, .. samente jogou-se á agua pelo correio.

���f.Aâ:nf���/c��Ii�:�ixf4t-=-�����a;f.13le- f�t��f� CIIßICO �e OI�os, OUUI�OS, nariZ, fiaruonto ii�n�$�nUin�i����li.�ii�lin;U�n���Gonçalo da Silva; 141--Arnoldo, f. de Alberto Kohls; Dr Arlninió Tavares "Onde comprarei melhor ???
"

142-Guilherme, f. de Paulo Donati; 143-,joão, f. de -

�
Jacinto João Machado' 144- Lourenço f. de Mathíes

I
Profess,or Cotedrctica, �e Biologia do Instittulo de, Educação de florianópolis

Watzko"" '145 SI'lvl'no' f de Ioäo Fra'nzener' 146- Ex-Chefe dos ser-:iços clinicas e cirurgicos_ da, eSl?ecialidode no POIS SEMPRE quando V. S. precisa de Sedas, Caserni-,
- -

,. , Hospltot de C<lrldade de Florlanopolts,
Afonso, f. de Matias ôchurtz; 147 àlfredo, filho de Assistente da professor David Sanson, no Rio de Janeiro. ras, Perfumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros

JOS,é
Linzmeier: 148-Pedro, f. de Manoel Mariano Ex-Interno, por concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I
artigos, EN(ONTRARA MAIS BARATO NA CASA '

Machado; 149-Reinaldo, f. de Joaquim Lopes Cor-
, .

ela: 150- Bruno f de Ernesto Duwe: 151-Henrique forma�o p�la faculda�e de Med!cma da

Erl·CO Bruhns,r I,
.

'

. ".. ' ,
. Uniiersidade do RIO de Janeirof. de ElIas Nlcollu�ZI, 152-Alf�edo, f. de. RIcardo B LU ME NAU 'STA CATARINABlanck; 1M-AvelIno, f. de Giocondo Pedrl; 154- 1 •

RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul-Oswaldo, f. de Hermann Ninow; l55-Norival Lucio ...-------------------
f. de Berioldo Morirz; 156-Albrecht, f. de OUo Ra- i�niii�IU�$Ui��li��i�ilinili�$�niniUduenz; 157-Arhur, f. de Rodolfo Horstemann; 158- WWWWW�WWWWIilWWWWWW�WW
Curt, f. de Guilherme Krueger; 159-Pedro, f. de An- ��������Ill:m:í��m:í����m:í�
tonio Reitz; 160-Guilherme Jorge, f. de Frederico � Adolf Herrn. Schultze � ...------,---.------..
Edejbutel; lQl-Eduardo, f. de lzabel Martins; 162- m:í � Ur Wal.leml"ro MazureeLenJosé, f. de Alvjn Kienen; 163--João, f. de Leonardo 00 MARCENARIA EM GERAL 00 • U II
Berti; 164 - Martinho, f. de Serafim Jose da Silva; 00 00165-Genesio, ,f. <te Francisco Patricio da Silva; w Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:. da

w
167-Eurico, f. de Germano Holtz; 168 - Rudolfo, f. m:í CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �

de Manoel Kamchen; 169- Luiz, f. de Otto Lewerenz; 00 �
170-Agenor, f. de Je,ão Jacob Martins; 171 Cons- � INSTALAÇÕES .CO"MPLETAS DE: � 'Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

tantino, f.- de Carlos Biernosky; 172-Patricio, f. de t::6::S �
- Partos Diathermia Ondas curias e Ultra-surtas

Luiz Fernandes Dias; 173-Alfredo, f. de Ernesto � DormltordlOs T w Indutotermia - Bisturi-detrico . Electra.cauterizaçãoSalas e aMar �
,

. Raios lntra.vermelhos e azuis. ILessmann; 174-Waldemiro, f. de Balbino Pereira da C' 00 I�n����,7�,�d�8IGU�r�:��'e d�i�Wwa;��\�s7enh��t�?áo�7f9'� 00 o��������s rusticos e outros. '�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Julio Nott; 17 --Egon, f. de alter c neider; 17 - 00 � :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::
Helmuth; f. de Teodoro Gestemeier; 180-Leopoldo, � MOVE�S AVULSOS COMO·. � Dr Alvaro Batalha _ �""'-;:m,IÉf't�'r. de Antoriio Schwartz; 18l-Antonio, f. de Rosa

t::6::S � lVHm.liLli1 "iU"lJii'
Ventura Ananias; 182-Ali, f. de Gotllieb João Tes- 00

Cade!fas -'l 00·-te; 183-:-Afonso, f. de Henrique Larsen; 184-Durval, w Poltro�as fixas e giratorias. w CIRURGIA 'PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E
f. de João Marcatto; 185-Afonso,. f. de Otto Kremke; � ,

MeSinhas de c.entro e para radIO � CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
-conclue no proximo numero- 00 E en�re mUlt.os outros. a" "

00 DOENÇAS DA PÉLE.
00 CaIxa Registradora ma�ca R.ECORD. 00 'I' 'd d M 'd' _ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii 00 Afamada pela sua ehClenCla, �ubstlte 00

- E etrJCl a e e Ica

ii DR. SADALLA AMIN ii 00
indo as, Caixas Registradoras du

00 'ndutc1termia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
�� 11 w elevado custo,-·-------

W Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhosli CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li � - �
..

ESTADOS DE SANTA CATÄ�INA E PARANÁ. ii 00 RUA RIO BRANCO, 96,4 - TELEFONE, 73 00 - R A lOS X-

ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS 11 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 Dh'et�r Ilédico do Hospital ,"São José"
..

.. 00 00 ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
�f - .Joinville - �ll WWWWWWWWW�Wil!lWWWW�wwww :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2::8:S2Z:S��z:a::s����2::3Stmc::et:::S����2:3:S��� :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Correio
cío-Povo

o SABÃO��@:����

)��?lJ��-'!!!_01r
(�WETzn INDUSTRIAL
JOINVllLE "Virgem EspeaiaIidade"

(Marca Registrada)da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile

economiza -se tempo e dinhejro•

•
7

•
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