
Hoje terá lugar o gran
de banquete que os jor
nalistas profissionais de
todo o país oferecerão
ao Presidente Vargas, em
reconhecimento pela as

sinatura do decreto do
salario minimo para os
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Alemanha um sadwíche.
Avançando, agora ie

Um novo e glorioso sern grandes tropeços, de- Os jornais descrevem

feito acabam de juntar os pois da tomada de Colo- o vertiginoso progresso
soldados da FEB na sua nia, Dusseldorf e Bonn, os de Volta Redonda, cujas
brilhante atuação 'no ul- americanos fizerem forte usinas siderurgicas co

trumar em defeza da li- cabeça de ponte na ou- meçarão a funcionar em

berdade. tre margem do Reno, por junho deste ano e que é

Num vigoroso ataque, onde avançam espetacu- a maior obra que o Pre

as forças sob o comando larrnente em direção a sidente Vargas ideou e

do Major Orlando Rama. Berlim. mandou construir.

gern, brilhante oficial ca- De outro lado, os Rus- Ha cerca de 3 anos

tarinense, tomaram Cas- sos assediam ôtetin, Darrt- Volta Redonda tinha 500

tel Nuovo, importante ci- zig e, nas margens do habitantes e sua estação
dade e entroncamento, Oder, estão a 55 kl. de uma renda mensal de

um dos bastiões de aces- Berlim. cerca de 30 mil cruzei-

so as margens do vale As forças alemães. ago- ros. Hoje tem 20 mil e

do Pó. ra ja se entregam em gren- a mesma estação Ierro-

Em combinação com de numero, pois somente viaria rende 2 milhões

as forças americanas do em Colonia e arredores o de cruzeíros.

Quinto Exercito, que cons- numero de prisioneiros so- Nos principais edílící-

tituem a io-. Divisão de be à perto de dez mil. os calcula-se que serão

Montanha, sob a proteção - x- gastos 3 milhões de sa-

da aviação e da artilharia, Desde o ínícío da guer- cos de cimento, e igual
partindo simultaneamente ra até agora, os exercí- quantidade de metros

de Monte Della Torracia tos americanos tiveram cubicos de madeira, alem

e Monte Del Oro, con- 832 mil baixas, sendo de 400 mil metros cubí

qutsraram as localidades 715 mil do exercito e o cos de pedra e 200 mil

de Columbura, Oratoria restante da marinha. de areia.

Delle Sassen, Norechi Um dos edifícios tem

Rocha e Politigliana, atin- -x- um quilometro de com-

.

d
.

d p' primento, devendo serem
grn o mais ter e letra A Italia 'continua em instalados 1500 motores.-Coloaa, onde·�i�J!t1·m JUR- bgl'''''r'âo -"p�O'-lIwtf'c�a', 't'ia'"e:'

,�,,, "

<At =v P � O restãurantê dó's ope-
M. T.

I ÇãoE'ntre as poslçôes cap
cendo que o gabinete raríos, fornece 10 mil re-

____ d
-

-

Bonomi tem que ser mo- feições diárias.tura as es tao o monte dííícado.
-------------------- D II C D II Volta Redonda, será o

I
e a roce, monte e a A principal- causa da orgulho do Brasil.Castellana, monte Delle crise f.oi a fuga da priôpe e monte Grande Aia- são onde se encontrava Foi nomeado o snr,'no Essas posições va- d d

.

I t
riam entre 1.200 a :?OOO aguar an o JU garnen o, Agamenon Magalhães, In-

. Parece que arrefeceu Cunha e Raul Pilla con- pés de altura e o terreno
o general Roatta e ten- terventor de Pernambu

um pouco o entusiasmo tra João Neves da Fon- é um dos rnais acidenta-
tativa de f�&a do gene- co, para exercer o car- A procura de empre-

que alguns políticos man- toura e Batista Luzardo d d f
ral Jacomíní, que tam-I go de Ministro da Justí- go de capitais em imo-

os e i.iceis até agora b d t 1tinham em torno do pro- no Rio Grande do Sul. encontrados.
em respon e a pro?es- 'ça, tendo já assumido o veis, e que tan o e e,;ou

ximo pleito eleitoral. A Artur Bernardes, o rei A cidade . de Cestel
so no tríbunal especial. cargo.

'

o preco destes, crIOU

entrevista do Presidente do sitio, contra Benedito Daiano, à três mil pés de I
-x- Ao empossar-se, pro- tambern uma nova índus-

Vargas aos [omallsta, Valadares em Minas Ge- Nova York março (In nunciou brilhante discur- tría, que os espertalhões
altitude, foi tambem cap- I d ) 'f d'

,

foi agua na fervura. raes. turada. ter� ia o:, o os os ror- so, afirmando que as elei- adotaram logo como ma-

Iremos ter eleições São Paulo até agora -x
neis publicam com desta- ções serão em breve lí- neira facil de ganhar

com toda a liberdade de nínguem sabe com quem que as declarações feitas vres como nunca ho�ve dinheiro, especialmente,Emquanto isso os in- I P d G I'
.

opinião e voto secreto. anda, pois as opiniões glezes e americanos de pe o resi ente etu iO no país. sendo a vitima o mge-
Nela poderão tomar par- continuam divididas, não um lado e os russos do Vargas, na audiencia con- nuo colono':
te os partidos que se tendo firmado orienta- outro, estão fazendo da

cedida a imprensa em Pe- O snr. CeI. João Alberto Referimo-nos aos inter-

organisarem e não aten-. ção. Assim mesmo, o sr. tropolis na sexta-feira. O foi reconduzido ao car- mediarios nas compras
tem contra a ordem po- Miguel Reale, que apoí- modo de responder do go de Chefe de Policia de terras devolutas do

litica e social ava a situação, exone- Presidente'Vargas é com- do Distrito Federal. Estado. para depois as

O que se deve es- rou-se do cargo que desavieram tendo este parado com as respostas venderem por bom preço

perar é o Codigo Eleito- exercia e passou para ultimo dado duro no [or- do Presidente Roosevelt Foi nomeada a Comís- aos que delas precisam
ral para a organisação o outro lado. nalista alagoano. durante a conferencia. são de Juristas que de- pera ganhar o pão de
dos partidos e não íní- Ja que estamos íalan- -x- Sublinha-se a firmeza verá organizar o Codigo cada dia e ,que, com o

ciar camp�nb_a pessoal do num dos antigos ehe- Em Recife registou-se com que o Presidente do Eleitoral, tendo por pre- seu arduo trabalho con-

e de retallaçoes reglO� fes integralistas, é bom o primeiro conflito de- Brasil respondeu as ques- sidente o Desembarga- tribuem para a economia
nalistas. relatar que o sr. Plínio vido a politica. tIm gru- tões feitas pelos jornalis- dor A. Linhares. do país e o bem estar

Todo esse palavrorio Salgado escreveu uma po de estudantes retirou tas' brasileiros e sua firme geral.
não adianta. O povo ja carta a um jornal pau- de um café a fotografia decisão de liderar o pa ís Será reformada a no- lndividuos desses ha,
tem capacidade para di- lista descascando o pau do' Presidente Vargas. no importante transe do va lei do imp08to de con que, correm o interior dos
ferenciar o trigo do joiú nos seus correiigiona- Os operarios se junta- apos-guerra. A opinião sumo, devendo ser aten- municipios para desco
€i não se deixará mais, rios, que o eram da veEl- ram e foram repor. Re- geral é de que o Presi- didos diversos reclamos brirem qualquer nesga de
iludir.

-

pera e que, na hora h, sultou: um tiroteio, um dente Vargas, dará aQ das classes conservado- terra que o lavrador te�

As ameaças e violen- o trairam e fizeram com estudante morto e 3 ope- Brasil eleiç6es livres que ras. nha a mais, para dela
cias não resolvem o as- que fosse cantar o seu rarios feridos. continuam a marcha vito- E como ja tivemos a o despojarem, se não lhe

sunto, os votos é que fado em Portugal. I -x-

I
riosa da democracia bra- oportunidade de noticiar pagar bem caro d compra.

ganham na eleição. Devido as revelações O sr. Benedito Vala- sileira. a nova lei isentou do É preciso acabar de
, -x- dessa carta, o sr. Costa dares falou ao povo mi-,--------.

----

selo, a banha, manteiga vês com essa industria.
Continuam os politicos Rego, jornalista do «Cor- neiro, declarando que Banco Agrlcola e queijo. Quem não for lavrador

a lavarem roupa na pra- reio da Manhã» e Gene- Minas somente apoiaria -.- e não provar que de qual-
ça publica. Flores da ral Gois Monteiro, se um candidato que fosse Ag

.

d Corupa' Está sendo aguardado I quer forma se dedica ao

o continuador da' gran- eneta e dentro desta semana, o aproveitamento da terra,
diosa obra administra- Estamos informados que decreto do 'Presidente esta não lhes deve ser

tiva do sr. Getulio Var- o Banco Popular e Agri- Vargas suspendendo as concedida.
gas. cola do Vale do ltajai vai restrições economkas Os filhos dos nossos

Conclamou- os gover- abrir uma ager:cia na vi..: que pesavam sobre os colonos, gente trabalhado
nantes lie São Paulo e la de Corupá, prospero bens dos subditos italia- ra e honesta, vai para
Rio Grande do Sul para distrito deste municipio. nos. Essa medida cau- terras longinquas a pro
formarem, um partido Fica assim o comercio sou grande rigosijo em cura de propriedades de

nacionaJ, que com os e industria daquele Iogar S. Paulo e . Rio Grande preços mals acessiveis,
demais estados da União, servido por um. estabele- do Sul, onde a colonia não porque aqui não quei
apresentassem um can- cimento bancario que mui- dessa nacionalidade é ram continuar, mas sim
didato a futura Presi- to lhes vem ao encontro grande. porque os intermediarios
dencia. de seus interesses. -:-+- os exploram.

•

Direito. de
•

opmer
Temos constatado inurneres vezes a 'bôa

aceitação do nosso jornal não só no nosso

municipio, senão tambem, fóra dele.
É"o "Correio do Povo" bem recebido,

sernanalrnente, pelas nossas classes trabalha
doras, que vêm nêle um orgão esclarecedor,
prudente e criterioso,.

Por essas razões, faci I é deduzir-se que
os nossos objetivos estão sendo colirnados,
máo grado elgumas raras vozes dissonantes,
que a falta de espirito construtivo, entendem
que por ser modesto, um jornal do interior do
Brasil, não tem o direito de opinar.

Prlncipios tão apregoados atualmente,
êsses de liberdade, e tão em voga nesta agi
tada quadra, não podem ser negados- a nin

guem, notadamente, ao jornal bem intencionado.
Pode-se naturalmente, divergir no terreno

das ldéas e mesmo no terreno dos fatos, mas
negar-se o direito de livre expressão do pen
samento é óbra de derrotismo, e quem sabe,
de despeito.

,

Sim porque a falta de capacidade para
refutar um argumentação lógica e segura mui
tas vezes dá lagar ti negatíva simples como

arma usada por êsses conrradltores de meia

tigela, único meio de estravasar o seu incon
tido despeito.

Pois saíbam êles que não noe atemori
zam os seus ditos sem fórma e sem fundo,
porque' não escrevemos senão pare os espírl
tos construtivos, patrióticos, que longe do su
bestimar a cada passo o valer ela nossa gente
e das nossas corsas, procuram colaborar na

óbra ingente e sem treguas que deve ser á
preocupação maxima de todo o bom brasilei
ro - ajudar o Brasil, jamais esrorver .

o seu

progresso.

Agitação politica

Frutíferas e

Ornamentais
Laranjeiras, Pecegueiros; Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, CaméliM,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOpoLDO SEIDÉL - Corupá

Fundado em 1919

Sabado, 10 de Março de 1945 Sta. Catarina

REVISTA DA SEMANA
Avançam violentamente os brasileiros

No combate final contra a Alemanha - Tu
muItos ne Italia - Liberados os bens

dos italianos.
Exterior Interior

I

-:-

Telegramas do Rio de
Janeiro informam que,
segundo comunicação
recebida pelo Ministro,
da Guerra, faleceu na

linha de írente, na Italia
no dia 20 de fevereiro
ao prestar socorro reli
gloso aos feridos, o Rv.
Frei Orlando, O.F.M., que
é assim o primeiro Ca-

.

pelão da Força Expedi
cíofiaría Brasileira a dar
sua vida no cumprimen
to de sua missão de as

sistir espiritualmente os

nossos bravos soldados.
Frei Orlando, no secu

lo Antonio Alvares da
Silva, era filho do snr.

Itagiba Alvares da Silva
e de D. Jovita Aurelia
da Silva. Nasceu em A
baeté, Minas. aos 13 de
fevereiro de 1903. Per
tencia á província holan
deza dos Padres Francis
canos e ocupava na FEB.
o lugar de Capelão jun
to ao IP R. I. de S. João
deI Rei.

Segundo tudo faz crer

teremos ainda este ano

o funcionamentd do Con
selho Nacional e da Ca-"
mara dos Deputados.

'

Até maio deverá estar
marcada a data da elei

ção. Provavelmente em

setembro as eleições --e

sessenta dias depois a

posse dos eleitos.

O snr. Ministro da
Guerra desmentiu' a no

ticia 'propalada pelos.Dí
arios Associados" de que
um grupo de generais o

houvessem procurado
para falar sobre a suces

são presidencial.

Terras devolutas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pelo presente edital, com o prazo de trinta dias
cita a Gertrudes Benhardt, para os termo�
de um protesto requerido por Bernardo Grubba, nos
termos da petição _9diante transcrita, e seu respetívo
despacho:--PETIÇAO INICIAL:- Exmo. Sr. Dr, Juiz
de Direito, BERNARDO GRiJBBA bresí
leiro, casado, industrial e comerciante domiciÍiado e

residente nesta cidade, por seu proc�rador bastante,
o advogado que esta subscreve, vem muito respeito"
semente, expor" alegar e requerer a V, Excia. contra
Gertrudes Benhardt, alemã, domiciliada e residente
em São Paulo, de estado civil e profissão, ignorados
pelo suplicante e Arnoldo L. ôchrnitr, brasileiro, ca

sado, domlcllíedo. e residente nesta cidade, industrial,
o que segue:- Desejando efetuar a venda de um

terr�no que possue nesta comarca, á Estrada Itapo- POIS SEMPRE quando V, S, precisa de Sedas, Caserni
cusinho, lote n. 1956/1817, com area de mais ou rne- ras, Pertumes, Roupas Feitas, Chapeus e mil outros
nos 174.000 mts2 e limites com o rio Irapocusinho, artigos, ENf�ONTRARÀ MAIS BARATO NA CASA
terras do Dominio Dona Francisca, de Julio Lucio e

Eugenio Bolomini, mas não podendo fazer no mo- E· B hmento, ,dada a sua qualidadede alemã, ajustou com ',fICO fU ns
o ôuplicante fazer-lhe dita venda si e tão logo desa

'

,

parecesse o ernberge legal. Baseado neste ajuste, e RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaraguá do Sul

com o ,assentimento de Gertrudes Benhardt, adquiriu Il!1rälll!1®Il!1IUi!IJIl!1Il!1il!lIl!1®I§lIl!1�IUjlmll!1ll!l®,nlä\lll!nll!1:IDIIDIUI.§l®ll!1nlnll!1
o Suplicante por compra de Morgenio Ribeiro e sua

Imtnllnl®tmmliml!l!mllmtn;IU!lmlnlllVlnllnllmlllnlminlIUllnll§)@lnIU!

mulher, a posse antiga, diversas benfeitorias cons-

t�uções, plantações e tudo o mais que os ;�esmos i!!'=l='i=.,=,,=.,=n= ••=.,=n=u=!!=!!=!!�
tIn,ham sobre, o terreno acima referido, Logo em se- III iiiguida o Suplicante forneceu á promitente vendedora

F
II

por conta do preço respetlvo, algum dinheiro. me� I"Ü ebres (Sezões, Malárias, ui
Ihorou as construções mencionadas, fazendo outras.ll ..,LJ ..,

Impaludismo ' III

novas, e aumentou consideravelmente as benfeitorias I� Maleitas, Tremedeira iii
e plantações, fazendo pastos, cercas e plantando ca-

1"1'1"
- ,CURAM-SE RAPIDAMENTE COM ,- I:nnas, bananeiras, etc. Alem disso, como ja tivesse g

com o compromisso de venda feito por Gertrudes 1"1'1" , C
o::

, Benhar�t, garantida uma margem do Rio lrapocuzí- "'"

., apsulas Antisezonicas III
, nho, quiz o Suplicante aproveitar a força hidraulica 1"1'1" irl"do mencionado rio e com esre fito orgazizou a S.I.I.L

m"':
Minancora" �:

que adquiríu maís terras marginais ao rio em refe- III
rencia. Acontece, porem, que, segundo consta ao su

plicante, Gertrudes Benhardt contratou agora a ven� II Em Todas as Boas Farrnacias Iii
da do mesmo terreno com ARNOLDO SCHMITT a 11•1:1: É um produto dos ,Laboratorios MINANCORA 1i"1"quem deu uma procuração, pois que, na edição 'de U
26 de agosto p, passado do jornal local "Correio 1"1'1""

- Joinville - Sta. Catarina � Ü"I"do Povo", consta o seguinte "AVISO". Na quallda- II

de. de procurador de D. Gertrudes ßenhardr, proprie- !l!'=U_:l!!!�E':_l;_'l!I!EIl=.!=.!=!=:.=,=m!l;�liii
raría do. Lote d'e Terras N. 1956/1817, sito no lugar
ltapocuzínho, nesre municipio, venho avisar que é .1 .. _
expressamente proibido, no dito terreno derrubar e

puchar madeires, fazer roçadas, cercas: tirar forra
gens para animais. Ficando os infratores responsa
veis pelos danos que se verificarem. Jaraguá do Sul,
25 de Agosto de 1944,� Arnoldo L. ôchrnitr. õxt"
Assim parece evidente que Gertrudes Benhardt não
renciona cumprir os compromissos assumidos com

o Suplicante, o que causará a este um elevado pré
juizo, superíor ralvês a Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil
cruzeiros). Vem, pois o Suplicante com a devida

.

'

vema e pare conservação e ressalva de seus direitos-

pro.te,star efetivamente como ora protesta, proceder
JudICIalmente contra a Suplicada, si esta deliberada
ment� �ão cumprir 06 seus compromissos, ou quem
de dIreIto, para que responda pelo que for de Justi
ça. I':1estes termos o Suplicante requer li citação da

S�plIcada, por carla precatoria para a comarca de
Sao Paulo, no Estado do mesmo nome, assim como

a d� Arnoldo L. Schmitt, nesta comarca. Requer ou
trosIrI:J, que se publiquem editais que contenham o

inteiro teor deste protesto, na forma da lei, pelo pra
zo minimo de vinte' dias e rriáximo sessenta dias
para ciencia de terceiros, para que estes, não ve�
nham mais tarde alegar ignorancia, e, assim se pre"
valecerem da boa em transacionarem a respeito do
terreno, em referencia com Gertrudes Benhardt ou

Arnoldo L. Schmitt. Pede mais que, preenchidas as • •• _
formalidades legais, lhe seja o processado devolvido
independenteme'nte de traslado, para servir de docu
mento. Com o vaiar de cr$ 1.000,00 para efeitos fis
cais. N.T.P.D. Jaraguá do Sul, 11 de Setembro de 44

(assinado) Paulo ,Medeiros. Com a data 11/9/44, re

petida cinco vezes. Coladas cinco estampilhas esta
doais inutilizadas. Acompanham a presente os. se

guintes documentos: a)-um instrumento de procura
ção outorgada a fIS. 9 do livro 18 no Cartorio do
Tabelião local. b)-Uma publica forma de uma de
claração firmada por Gertrudes Benhardt, c)-Um
recibo firmado por Morgenio Ribeiro 'e senhora. d)
Uma ratificação do recibo retro-referido. e) Prova SÃO OS
do pagamento da taxa judiciaria. f) - Um recorte de
jornal com uma declaração firmada por Arnoldo L.
SchmHt, na qual dei o despacho do teor seguinte:-
Despacho:-A. Como requer. Em 15/9/44. (Ass.) Produto da:
ARY p, OLIVEIRA. E para que chegue ao conheci
mento d.e GERTBIDDE§ BENDARD'1I.\
mandou o doutor Juiz, de Direito passar o presente
edital, que �erá afixado ás portas do Forum, no lu

gar de costume, e publicado pela imprensa. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos deze
nove dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e

quarenta e cinco, Eu Ney Franco, Escrivão o subs
crevi. (assinado)-Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direi"
to da comarca."-Está conforme o original do que
dou fé. ,Jaraguà do Sul, 19 de Feverei,ro de 1945. - I - ' - I -

O ESCRIVÃO: NEY FRANCO .. IIIIIIi.

E O I T A L E I I t d E I
das doações loias e menaalldades que receber.

, sau os o spor e Da' administração e representação

,

O Doutor Ary Pe;eira Oliveira, Juiz de Direito C\lub Independencia Art. 5-A sociedade será adrnlnlsrrade por uma

da comarca de Iaragué do � I E t d d '� t C
diretoria composta de um presidente e um vice-pré-

"

out, s a o e oan a a- Denominação e fins da sociedade
tartna, Brastl, na forma da lei. etc.

sidente; um primeiro e um segundo secretaries: um

Art. l-Em 21 de fevereiro de 1945 foi funda- primeiro e um segundo tesoureiros e um conselho

do sob a denominação de Esporte Clube Inde- fiscal composto de rres membros.

pendencia, no lugar Braço do Ribeirão Cavallo, Ar�. 4-0s membros da dire,toria serão eleitos

no primeiro distrito do municipío de Iaraguä do Sul por malorla de votos, tendo gestão de um ano e

uma sociedade civil, que tem por fim solucionar a serão substituídos em suas ausencias e ímpedlmen-
seus associados divertimentos � esportes licitos, a tos na ordem de colocação. •

qual terá duração por rernpo indeterminado. Art. 5-A eleição será no mes de janeiro de
cada ano, no primeiro domingo, tomando os eleitos

posse no dia do eníversarto da dera da fundação da
sociedade.

-Arr. 6-Somente poderão votar os socíos qui-
, � ��,__ - • o,. __'...,' .._"_,,'__,, res com a sociedade.

'

Art. 7-0 presidente representará a sociedade
em juizo e fora dele, cabendo-lhe convocar e presi
dir as essernbléias, admlnlstrar a sociedade e anual
mente, na assembleia de eleição da diretoria apre
sentar circunstanciado relatorio de sua administração.

.

Art. 8--Ao secretario incumbe toda a escritura-

ção da sociedade, exclusive os livros caixa e de
mensalidades.

Art. 9-0 tesoureiro terá sob sua guarda todos
os valores pertencentes a sociedade, escriturando os

livros caixa e de mensalidades e devendo prestar
contas a diretoria quando lhe for por ela exigido,
cabendo-lhe ainda pagar as contas devidamente au

torizadas pelo presidente.
Art. lO-Ao presidente incumbe ainda nomear

procurador, diretor esportivo e demals empregados
necessarios, podendo esta escolha rêcahir em pro-'
prio membro da diretoria.

Dos fundos sociais

•

Ma.rio Tavares dá Cunha Mello

TABELIÃO

Art. 2-0s fundos sociais serão constiruldos

MELHORES
E MAIS BARATOS

Dos socios

Art. 11-Todas as pessoas maiores de 18 anos

que forem apresentados por outros socíos, poderão \

fazer parre do quadro social, ficando sujeitos a apro

vação da diretoria, pagamento da joia e demals exi

genelas destes estatutos.
'Art. 12-Todo o soclo que se tornar íncon

venlente aos Interesses da sociedade, por falta de

suas obrigações sociais, mau comportamento, falta
de pagamento por mais de 5 meses das mensalida
des, será eliminado do quadro social, perdendo to

dos os seus direitos. mas podendo dessa decisão

recorrer para a assembléia geral.
.

Art. 13-0s sócios não respondem subsldlaria
mente pelas obrigações sociais, sendo as ioias e

mensalidades que deverão pagar, fixadas pela as

sernbléia geral anual.
Art. 14-0s socíos terão direito a frequentar

com suas Iárnlllas os divertimentos da sociedade ou

para qual essa for convidada, exclusive os filllos
maiores de 18 anos, que deverão ser socíos.

Da extinção da sociedade e destino do patrimonio

Art. 15-A sociedade poderá ser extinta quando
assim o deliberarem dois terços dos socios com vo

tos, devendo a assembléia geral ser espeéialmente
para esse fim convocada com antecedencia de 15

días, pela imprensa.
Art. 16-Será tambem extinta a sociedade quan

do a mesma tiver menos de 10 socios, sendo neste

caso a decisão da diretoria irrecorrivel.
Art. 17-A assembléia geral que a dissolver, ou

no caso do artigo 16, a diretoria, resolverão sobre
o destino do patrimonio social.,

"Disposições Gerais

"Onde comprarei melhor???"

PASCOA!!!
o maior sortimento de OHOOOLÃTE
MASSA-PÃO, OVOS E OOELHOS DE
TODOS OS TAMA�HOS, importados
diretamente das melhores fabricas do

paíz, V.S. encontrará na

CASA REAL,
defronte ao "OINE BUHR".

Verifiquem á exposiçãO,
,

um"a infinidade de ARTIGOS DE MADE IRQ.
Acha"se á vendt'l o afamado doce de

lêite "EMBARÉ"

I
Art, 18-0s casos omissos nestes estatutos,

serão resolvidos pela diretoria que deles dará co

nhecimento a primeira assembleia geral que se reali
sar.

Art. 19 - A metade dos socios 'poderá requerer
a convocação e reunião de uma assembleia geral
para di�cutir qualquer assunto de interesse da socie

dade.
Art. 20-São socios fundadores da sociedade

os senhores Vitorio Gretter, Miguel Kiatkowsky, An
tonio Kidtkowsky, Adão fi lipp, José Vintrich, Daniel

Tissi, João Kiatkowsky, Antonio Filipp, Valerio Gret.

ter, Tercilio Gretter, Adão Kiatkowsky, Alexandre \

Swirkowsky, Wadislau Mockwa, Alexandre Mockwa,
Francisco Gretter e Wadislau Vilsewsky.
I

Art. 21-A primeira diretoria é composta dos
senhores Vitorio Gretter como presidente; Miguel
Kiatkowsky-vice-vresidente; Antonio Kiatkowsky co

rno primeiro e Adão Filippe segundo secretario; José
Vintrich como primeiro e Daniel Tissi como segun
do t.esoureiro; João Kiatkowsky, Antonio Filipp e

João Filipp como membros do cop.selho fiscal, os

1 quais
servirão até a posse da diretoria em 1946.

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 1945.

VITORIO GRETTER-Dresidente
ANTONIO· KlATKOWSKY _:__Secretario

JOSÉ VlNTRlCH-Tesoureiro

JIIIf'"' Tambem acaba de receber um

grande sortimento d� Sementes d(il

Hortaliças, novas e garantidas,
"

CALCADOS
,

Industria� de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Reconheço verdadeira a firma supra de

VITORÉIO GRETTER, ANTe>NIO KIATKOWSKY
E JOS VINTRICH. '

Jaraguá do Sul, 5 de março de 1945.

Em testamento M.T.C.M. d� verdade.

Oaixa Postal, 11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



manna no campo ao aependí o encontro pebolistico entre as equi
pes do São Lourenço, de Rio do Testo, e Baependl;

Aguardem para dia 18 a grande festa 'esportiva na cancha da A.A.
Baependi: onde terá lugar' o embate entre 10 clubes locais perten

centes às firmq:s: comerciais e industriais.

•

•

o mecanismo eleitoral
\

A Agencia Nacional for- viços das repartições on- chimento da ficha e a riamente enviadas ao Tri- paradas por distrito e den- tidos, os interessedes irão
neceu aos iornaes a se- de servem, deverá tel ta- apresentará a qualquer bunal Regional e nas ea- tro deles organizadas sec- fazendo o mesmo n08 ma
guinfe nota referente ao refa ser entregue aos pro- serventuário v i r a I icio, meras municipais, termos ções com o numero de pas que tiverem e o premecanismo eleitoral: prlos eleitores, do seguln- acompanhada de qualquer e nos territorios serão en- eleitores que foi fixado sídente rubricará os queOonforme já foi divul- te modo: os trlburíais fe- documento que prove sua viadas aos juizes locais pela comissão. Quanto à lhe forem apresentados,gado, o ministro da [ustl- derals fornecerão a todas identidade ou, na falta vitalícios, encerrando o fiscalização - diz o de- As cédulas voltarão depois
ça autorizou o ministro as repartições publicas fe- desre, uma certidão de alistamento que, segundo sembergeder Vicente Pira- às urnas pare serem en
José Unhares a organizar déreis, estaduais e muni- idade com firma reconhe- o enrrevlsrado, deverá du- gibe _ poderá ser esrabe- víades ao tríbunal regiouma comissão de rnagis- clpais, bem como às as- cida, acompanhada de Io- rar uns sessenta dies. O lecida do seguinte modo: nal. Na primeira sessão
rrados e juristas que irão sociações de classe, sin- tografla e atestado de iden- tribunal regional ou o juiz, os rrlbunaís regionals for- avós a eleição, o preslelaborar a Lei .Eleírorel. dlcatos, institutos, agre- tidade passado por duas conforme o caso, fará co- necerão aos candidatos, dente fará ler, um por um,Dessa comissão faz parte míações particulares, etc. pessoas idóneas. O ser- locar as fichas "recebldas, fiscais e mesmo a quais- os resultados parciais en
o Desembargador Vicente o numero de fichas que ventuário a quem a ficha em ordem alfabetica e el i- quer cidadãos . mapas viados pelas' mesas. Só
Piragibe, corregedor ínte- for solicitado com dize- for entregue porá na mes- minará as duplicatas ace- iguais aos que servem nas serão aceitas impugnaçõesrino e uma das figuras de res a serem preenchidos ma a palavra "inscrito" e o so encontradas, promo- mesas eleitorais para re- dos que se houverem do
maior relevo na maglsrra- e urna linha em branco eleitor terá, assim o titulo vendo imediatamente o res- gistro da votação. Á me- cumentado com mepas e,tura brasileira. Procurado pera a assinatura do elei- necessário pera votar. Nas pectivo processo criminal. dida que o presidente da constatada qualquer díverpela reportagem, o sr. Vi- tor. O candidato ao tiru- capitais e no Distrito Fe- Uma vez escoimado o fl- mesa fôr anunciado e re- gencia entre estes e os
cente Piragibe declarou lo de eleitor fará o preen- deral as fichas serão dla- charío, serão as fichas se- glstrando os sufragios ob- resultados registrados pela
que a comissão nomeada

mesa, a urna será aberraainda não realizou SUa

C o R R E I O O O p O voe
feita nova apuração. Seprimeira sessão e; assim a culpa da divergenciasendo. não poderá ele. ma- "

couber à mesa, seus mern-nífestar senão suas idéas

.

bros serão responsebillze-que poderão ser

recusa-I dos e, se a reclamaçãodas com o decorrer dos for Improcedente, o recla-trabalhos. Entretanto, dis- Caixa Postal, 19 fUN D A D O E M 1919 Telefone N. 39 mente será processadose es�r certo de que a ��������������������--����������������-
por denuncia caluniosapreocupação máxima da ANO XXVI JARAGuÁ DO SUL - SABADO, 10 DE Março DE 1945 - sn. CATARINA N. 1.265 ou falsificador de doeu-comissão será a de aten- ���_������ ��._�_���� ��_�� ���__�_�_ mentes publícos. final-der os anseios de todas

U f d
. mente, diz o entrevistado,as classes; tanto no que 'In eri' O Jaraguaense

' doces e cigarros. que, no máximo em qua-se refere à brevidade e Alvino Neitzke é da renra e oito horas, o re-facilidade no ellstarnenro, classe de 1920, tendo sulrado do pleito será co-
quanto à rapidez na apu- Seus pais residem em Corupá quebrado, em combate nhecido, uma vez' que a
ração dos votos. Haverá a clavicula do braço di- comissão venha a aceitartambém absoluta honeetl- Oom a primeira leva I tares e da Legião Bra- pelas autoridades mílíta- reito por estilhaço de o plano que tem prole-dade, de sorte a ser pro- de feridos chegados ao sileira de Assistencia, res como tambem pela granada. rado.clamada a verdade eleito· Rio e hospitalisados no que dali lhe telegrafou Legião Brasileira de As- Seu estado de saude
ra I. Disse o entrevistado Hospital Militar, acha-sé dando noticias do esta- sistencia e da propria é bom e conta. em bre-
ser seu pensamento que, um jovem Jaraguaense do do ferido. população carioca, que I ve, visitar seus paes e Repercussão em Lon
ante a impossibilidade de o convocado Alvino Nei- Augusto Neitzke foi lhes envia chocolates, amigos em Oorupá. dres sobre a entrerequisitar grande número tzke, Iílho dos lavrado- visitar seu filho e acaba
de funcionários para or- res Augusto Neítzke-do- de voltar externando a

•
vista do Preso Vargasganizar o fichário eleito- na Helena Neitzke, resí- um nosso amigo de Co- Nota do gabinete do "I" tral sem prejudicar os ser- dentes em o distrito de rupá, sr. José Pasquali- " aos "Jorna IS as

Oorupá., ni, sua satisfação pelo f·t'·· I LONDRES, rnesço (In-O progenitor desse carinhoso tratamento pre el O rT"lunlClpa teraliado), Teve grandebravo teve conhecímen- que ali recebem os sol-' .

repercussão na [imprensato da estadia de seu Ii- dados vindos do f ront. Tendo chegado ao meu precisar de se preencher, londrina as declaraçõeslho no Rio-por interme- 'Essa assistencia não é conhecimento que um in- não sofrerão absolutarnen- feitas pelo Presidente Var
dio das autoridades mili- somente prodígalísada dividuo, sern autorisação te influencias de pessoas gas aos jornalistas brasi

e credenciaes alguma, vem I alheias
a vida do muni ci- leiros e estrangeiros.

em nome do Prefeito, pro- pio.
.

Os círculos interalledos
�------------------_•• metendo empregos, com o Ass.jl.eonídas C, Herbster representantes de todas

I ClinDiCBr.�eAOrlh...OS'inOUiUoi�OST',a"Ovri1a' refiOsruonto I ��nte e��orquirexJl������ Prefeito Municipal �:d�:Ç�: �������, r::�=
dos incautos, levo ao co- linham as declarações do·
nhecimento da população PELO ESTADO Presidente do Brasil so-

Professor Catedralico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis de Jaraguá do Sul, que bre as relações deste pafs
E�·Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da espeCialidade no ha sete anos conhece o Por decreto do sr. dr. com a Russia, que sa-Hospital de Caridade de Florianópolis. meu modo de prqceder, Ivo de Aquino, Interven- Itenl'ou o arande esforçoAssistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro} • I Õ

Ex-Interno, por concurso, da Assistencio Pública do Rio de Janeiro que jamais gente desta es- Federal Interino, foi o neste conflito.

I
pecie, contará com o meu dr. Rogerio Vieira exo-

Formado pela Faculdade de Medicina da apoio. nerado do carga de Pre-
Universidade do Rio de Janeiro As nomeaçõés ou indi- feito Municipal de Flo-

ß LU M E NAU �STA. CATARINA cações para os cargos rianopolis e nomeado pa-
que eventualmente venham ra o cargo de Secretario

o Preceito do Dia
Aaomalias dos dentes

Muitas pessoas têm den
tes anormais, Há .dentes --------------------
robusto, chanfrados, ser

rilhados, pontudos. Há
dentes projetados para
fora ou para dentro, se

parados ou montados uns
sôbre os outros.
Há dentes demais, chama
dos extranumerários. Ás
vêzes nascem dentes até
nõ céu da boca.
Para todos êsses defei

tos, existe correção.
Se seu filhinho apre

senta alguma dessas ano

malias, leve-o. ao dentista
para corrigi-Ia. SNES

da Viação de Obras Pu
blicas, vago em virtude
do pedido de exonera

ção do dr. Artur Costa
Filho

Contribuição
de prisioneiros
alemães para
a Cruz Ver

melha.

Avanço· na"Alemanha -.-

O sr. Interventor Ne
reu Ramos, atualmente
no Rio de Janeiro, rece
beu um telegrama do re
presentantes dos 'Sindi
catos de trabalhadores
nas Industrias de Fiação
e Tecelagem e dos Pa
nificadores e Oonfeitei
ros de Joinville dando sua
integral solidariedade no
atual momento politico.

Prisioneiros de guerra
alemães acabam de con
tribuir com a importan
de 3.800 dólares para a
Oruz Vermelha Norte-a-I'mericana. Acrescentam
as informações que tal
fato foi verificado em
virtude de ter um prisio
neiro alemão manifesta
do o desejo de fazer um
donativo á Oruz Verme
lha Norte-Americana, o
que deu margem a que
outros prisioneiros o
imitassem nesse gesto.

Janeiro - S. l. H. Soldados norte-americanos avançam sob o fogo da
artilharia na zona que rodeia a cidade alemã de Urbach. A ofensiva dentro do terri
torio nazista continua apesar da crescente resistencia.

Todas as notas, espor
tivas devem ser enviadas
ao diretor esportivo, ao
cuidado da «A Comercial
Ltda.
Ao contrario não serão

publicadas.
A Direção

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DECRETO d 5 2 45� �..�.:� -:-::::7 � -::�••� -:':'••��.Y••Y••Y••'(X)
e-- �� ce

Jar�g��ef��os�rnk:�s�le� m Banco Popular e Agrícola m
NOMEAR' :: ::

De acordo com o art." Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU ::
15, item IV, do Decreto-De AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Lei n.700, de 28 de Outu- ;; Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio·

bro de 1942, ::

Cecilia Planinscheck, ::
pare interinamente exercer

o cargo de professor, pa- ::
drão «B» do quadro Uni- ..

co do Municipio, pare a es- ::

cola isolada «Duque de ..

Caxias» de Jararaca. ..

Comunique-se ::

As)-Ten. Leónidas C.
..

Herbster .. Prefeito Munici- ::
pal. ;;

..

. .

..

..

..

..

(conclusão do numero anterior)

Ministério da Guerra
JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR

DE JARAGUÁ DO SUL

COßuocoCão ' ,�e sorteo�os �H closse, �e 1�2J
o Ten. Leonidas C. Herbster, Presidente da

Junta do Alistamenro Militar de Iaragué do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasil

FAZ SABER que foram convocados pera o Ser
viço do Exercito ativo os sorteados constantes da
relação abaixo transcrita, os quais deverão apresen
'rer-se de 1 a 14 do corrente mês na sede desta Jun-
ta, no 'predio da Prefeitura Municipal, afim de serem
encaminhados aos Corpos a que forém designados.

OS QUE deixarem de apresentar-se ficarão su

leitos ás penalidades estabelecidas nos regulamentos
militares e Codlgo Penal do Exercito.

E para que chegue ao conhecimento de todos, DECRETO de 1-2 ..45
lavrei. o presente edital que serà afixado no edificio O Prefeito Municipal deda Prefeitura, na séde distrital de Corupä e publica- Ieraguã do Sul resolve
do pela imprensa local. CONCEDER

Iaragué do Sul, 1 de Março de 1945. EXONERAÇÃO: ..

ARTUR MÜLLER Ten. LEONIDAS C. HERBSTER De acordo com o, art. .•
Faz todas as oparaçõas bancarias, co"":'o seJam, cobranças, descontos,

••

passas, deposites am contas correntes, depesltos.da valoras,' etc. etc.
Secretario Presidente da J A.M. 95,§ :;_ o letra ,a do Decreto-

.. MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS- DO PAIZ ..

AI.-stados e- t9 .... ,. Lei n07o.O, de 28 de Ouru- •.

••• ....� b d 1942 Serviço atencioso e rápido "I
187-Manoel, f. de Sabino José da Silva; 188 Os-

ro e.,. :: ::J
ld f d D

. 'D h 19 J 'f d André
A Irene AIroso, ocupan- " �.y ,.. ••

"",a o, . e ommgos "ec; 0"- ose, " e n re re do cargo de professor ce · .. • ·• .. · • ·�· .. :
..

:
.. · .. · • .. ·

·.:;.::.:.::�l.:.;.:;.:;.·'·.:;..::.:;.
..

..:.:.:.:.:;:.,,:.:.:.:�:.::;
..

.

.ßfleneck; 191 -Florival, f. de França Vosgerau; 192 paMão «B» do
- Ouádro '

'

-Avelino, r. de Gustavo Kunze; 195-0tto, f. de Max Llníco do ,Munici;;io, da .�®Y@).:@1@.:.®y@)®y@).®Y@)®r@).:@!®®Y@)@?@@Y@)�.'®r®�Paul; 194-Arno, f. de Antonio Floriano;· 195-Emi- escola mista «Machado de � ,

-

�
lio, f. de Gustavo Raasch; 196 Roque, f. de Methias Assis» de Itapocusinho. � TAB Rouauíd

....

R Iri d' �José Martins; 197-0swaldo, f. de Miguel Dinter; 198 Comunique-se' • osse, sma, ronquite, .

euquí ão, es ría os e
•.

- Alfredo Paulo Alvin, f. de Francisco Trauer; 199-
.

Ó����U��g�S�� ffi�a�r.o;Ól Mt;!��{m:�� deE���%y� N������o com o

art.�
@•• TODEnAcSonAtSralVimOaLliEvSiOT.II'mAeSdDiaOto.ßcPoßmRf.lHo�. uR,fsSoPIRd,ß.loRIOÇ®�••nondas Catarina; 203-Daniel, f. de Frederico ôchol- 15, item IV do Decreto- (@ @5

dach; 204-João. f. de . Mauricio Veloso; 205-Ireno, Lei n" 700. de 28 de Ou-
f. de Rudolfo Mildner; 206-Rubens, f. de João Coh tubro de 1,942.

• • I n C O m p a r a v e '1
..

nl; 207-Antonio, f. de José Antonio da Silva; 20.9- Ollvia Miraci Paterno;

�Eurico, f. de Guilherme Klein; 210,-Lino, f. de Luiz complementarista, pera in- @ ,

Floriani: 211'-'-Otto, 'f. de Wenceslau Kanzler; 212- rerinamenre exercer o car- (@P.O.,-'ofül·dO.IIOg,-oO,'pnloIOnC'ß"·I Artur, f. de Wolfgang Reichert; 215-Waldemar, f. de go de professor, padrão

�
I: a:: L I: 1:.Ja::

�Honorato Fernandes; 214· -Augusto, f. de Frederico «C» do Quadro Unico do •

.

••

Lindemann; 215-Johanes, C. F;, f. de AlberIo ôch- Munlclpio, pera a escola' O PEITORAL .MAIS �Ol�]I1E�IDO .NO :BRASIL
,

neider; 216-Arno, f. de Ana Blank; 217-Alitor Au- mista «Machado de Assis §)
.

@
gusro, Ar. de E�ne2s1t09 SOLhn; 2l1d8 -:HfednriquAe, f. de CFon sk' dCe Itapocusinho.

A ) T i(@@Ã®@.i®.@).@@.i®@).@@).@@).@@).@@).@@).@@,;@@).@@)t.tante nversí; - eopo o, . e ugusro ie; omunique-se s - en.

220-!:iilario, !. de. Antonio Pam�rona;. 221--Ar!ur, f. Leonídas
. Herbst�r. r:m��??M��w� v:LlH:Y��G'!-��de Ioão Corrêa Filho; 2:!2-Jose BOSIno Pereira, f. Prefeito Municínal

�
���..(".!ffi LS�� &El� �..("� LSt3.l.l.. .�

��-;;
, �'��i�agfnc�;���;rd�����:f�0,2�5d�il(}�i�hef�mdee���= Portaria de,,2t-2-4.5 . ,. n . t .. R r... · �" FAUSTINO RUBINI,.,

nholdt; 225--0Iegario, f
..
de João Fel.ipe de S.OU�d; V Prefeito Municipal de '" YOS O Oulnl- PROPRIE�ARIO.' I

226-Be�to, f. d.e .

Teutomo de Souza, 227-HllarlO, Jaraguá do Sul, resolve: Rua Marechal D.odoro, I)R -

f. de LUIz AndrlOh. DESIGNAR: Oficina Autorizada c:c:FORD��
De acôrdo com <) art.

OO�OO�OOOOOO��OOOO�OOOOOO�OOOO 89, .do De;::reto':Lt�i n0700, ...

� ... � de 28 de Outubro de 1942

; Adol-f Herrn. Schultze � Antonio Pedri, ocu�an- �
I � te do cargo de motorista,

MARCENARIA EM GERAL 2:?$:S padrão «D» do Quadro
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo!> da 00 Unico do Municipio, para

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS � responder pelas funções

00 00 de Fiscal Auxiliar, em- Si V_ S, necessitar de um concerto no seu Caminhão,
00 - 00 quanto durar ii licença ou automovel. procure esta Oficina bem aparelhada,
� INSTALAÇOES .CO.MPLETAS DE: � con�edida ao funcionario ,

t d'd h b' profi sionais em mW'ânica
2:?$:S Donmtonos 2:?$:S efetIVO.

�que
sera a en I O por ,a me;;;

�.

s y,

00 Salas de Jantar � Comunique-se" e eletromecamca

00 Cópas � ENÇA 'ol

m:l Escritorios m:l CONCE�ER . UC : tf;{�������
2:?$:S Moveis rusticos e outros. 2:?$:S De

.

acordo com. o art.

� � 167, do Decreto-LeI n° 700,

I·
. '� de 28 de Outubro de 1942 Portaria de 23-2-45

MOVEIS AVULSOS COMO: 00 A João da Silva NeVf�s, O Prefeito Municipal de
Cadeiras

.

� ocupante do cargo de Jaraguá do Sul resolve:
m:l

Poltronas ·iixas e giratorias � Fiscal Auxiliar, padrão«F» CONCEDER LICENÇA:
2:?$:S Mesinhas de centro e para radio � do Quadro Unico do Mu- De acôrdo com o art.

� E entre muitos ontros. a � nicipio, de 6 meses, acon- 167, do Decreto-Lei n0700
00 Caixa Registradora marca "RECORD" � tar desta d�ta. de 28 de Outubro de 1942.

00 Afamada pela sua eticiencia, !"ubstite � Comunique-se As)-Ten. A Lillie Servilho Airoso

00
indo as Caixas Registradoras du

�
Leonidas C. Herbster ocupante do cargo �e.

� elev�usto.-.------- 00 Prefeito Municipal. professor padrão "B", do

� m:l FRACOS E AN�" C quadro unico do munici-

1::.,"":.00
RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE,_ 75 2:?$:S .._lOS I pio de 90 dias a contar

1��a�;;1 ��?ªoi;.i: :::,�;��éom"n;q"e-se li
....,._ Maria de Lourdes Airo-

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES'TAXAS

GORREIO DO POVO

Depositos com juros-· ti disposiçáo-(sem limite) retirada livre

í disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 56/0"
Dep. inlclal Cr$50.000,00 cjrerlradas sern. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% r'
Depositos com aviso-Reto dleria a�_é Cr$,1.0o.O,00 3'/. P. retiradas [
mjaviso prévio de 50 dias 4'/.; 60. dies 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dies 6'/. ::

Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. ..

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

Dep. populareS-(limite até Cr$ 10:00.0,00). Dep, inicial Cr$ �O,OO, com reti
radas semanais sern evíso até Cr$ 1!000,00 g'j.
Dep. IimitadoS-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.0Óo.,00 com ..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 51/2'/ .

Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.00.0,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
..

retiradas sem avise até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

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

Lubrificação, Solda alltogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenh�a para Gasogênio

r- I I� I! n h O r ii. Súar compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tanibem em

sua casa o Açucar de Baunilh-a e os Pós para Pudins Medeiros. Lembre·se de que os PRODUTOS MEDEIROS são bon.s. I'

To....
R••fri.d..
Bronquite.
Elcrofulo••
Connl.sc.n�..

VINHO CREOSOTADO
t UM GERADOR DE SAÚDIl.

so, para corno extranume

raria mensalista, substitu
ir ê2 professora Lilia Ser
vilho Airoso, enquanto
durar é'J licença concedida,

Comunique-se
Leoilidas C. Herbster
Prefeito Municipal

�om�a�nia �a�io�al U� ���llro� I �ira��a
AGE:mTES LO�AIS

A COlDercial Ltda.
IARAQUA DO SUL

'

,

Córreio �O POVO
Ave. Getulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

JARAGÚÁ DO SUL
Estado de Santa Catraina

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

pando uma área de 196
morgos, e. um caminhão
"OPEL-BLlTZ", por preço
baratissimo.

�"'j,, Informações detalhadas
na Oficina Mecanica de

Jorge Niemann. 5x

11

Artigos de madeira ...
Trabalhos fino.'3 e de

aperfeiçoado acabamento,
tem sempre em estoque a

Casa Real

ASSINATURA ANUAL
Cr$ 25,00

DIR. RESPONSAVEL

A R T U R M Ü L l ER

REDATOR

Mario Tavares da C. Mello

Gf!!RÊNCIA:

ß Comercial lt�u. defronte o Cine Buhr

Contra Dôr de Cabeça Terminól· termina. a dôrProdutos da ICeM S_A_ Blumenau

L�ameda Rio Branco - Caixa Postal, 47
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM JOINVILLE

Banco IndLJstria e Comercio
de Santa Cataril1a S. A.

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.
AGÊNCIA

"ar�guã do Sul

o Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc..

F ass a b e r a todos os que o presente
edital de segunda praça com o prazo de dez (10)
dias, a contar da data da publicação, virem, ou de
le conhecimento tiverem, que, findo este prazo, há
de ser arrematado por quem mais der e maior
lance oferecer, no proximo dia 21 do corrente mês,
o bem penhorado a Manoel João Peixe, na ação
executiva fiscal que lhe move a Fazenda Munici
pal, realisando-se dita praça, ás 10 horas da ma- ------------------------------
nhã, em frente ás portas do Edificio do Forum, a

-:saber.-
1°) - Um terreno sito nesta comarca, no lugar Jara
guá -Alto, fazendo frente com terras de Hermann
Volkmann. fundos com &S de Willy Buddendorff,
entre terras de Oscar Hansen e as de Antoni Pau
lo, com a area de 47.500 ·metros quadrados, avalia
do em Cr$ 800,00i
cujo bem costante do auto de avaliação e edital de
folha dos autos da ação executiva, será levado em

segunda praça de venda e arrematação em hasta
publica, com o abatimento legal de 20% (vinte por
cento) sobre o preço da avaliação, isto é, pelo pre
ço de Cr$640,OO (Seiscentos e quarenta cruzeiro).
Assim será o referido bem arrematado por quem
mais der e maior -Iance oferecer, na dia hora e lu
gar acima mencionados, podendo o mesmo ser exa
minado por quem interesse tiver, no lugar Jara
guä-Alto, onde se acha localisado dito bem. E pa
ra que chegue ao conhecimento de todos, se passou
o presente edital qne será afixado ás portas do
forum, no lugar dc costume, e publicado pelo jor
nal local "Correio do Povo", que se edita nesta
cidade. Dadoe passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aós seis dias do mes de março de mil no
vecentos e quarenta e cinco. Eu Ney Franco, es
crivão o subscrevi. (ass.) Ary Pereira Oliveira, Ju
iz de Direito".- Está conforme o original do que
dou fé.

F'ERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

Rua Cei. E. JourdaJl, 115 - Caixa, 10 - End. Tel. c I N C O»

Matriz: I T A J A Í
FILIAIS EM: Blumenau, Brusque, Florianopolis, Joinville,
Lages e Rio do Sul AG'::NCIAS EM: Jar�guá,. C�çador,
Cresciuma, Luguna, Cruzeiro. Mafra, Pe.rdlzes, Ru;> do
Peixe. São Francisco Tubarão, Porto União e Canoinhas.
SUB-ÁGENCIAS EM: I�daiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.
ESCIUTORIOS EM: Concordia, 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 titulos de expor
tação e outras operações de credito; passes para
as principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,
ABONA EM C/CORRENTES OS SEGUINTES JUROS
A disposição. sem aviso, com retiradas livres para

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

1.000,00)
Deposites Populares Limitados (até 10

mil cruzeiros) depósitos iniciais a

partir de 2Q,00 subsequentes a

. partir de 5,00 4 %

Prazo fixo de 6 meses 5 %

Prazo fixo de 1 ano 6 %

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade

Deposite as suas economias no

BUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE. SANTA CATARINA S. A

3 %

�.�::::'•••• :••-:-:r••'\ � ��•••••••••••�••� �i•••••••••• ::::�l

procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEiÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDE DE TAUNAY N. 185

Edital de ppimeipa
ppa,_

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Carerine, Brasil, na forma da lei, etc.-

F a z S a b e r a todos os que o presente edital
de primeira praça, com o prazo de trinta -30- dies
virem ou dele conhecimento tiverem, ou ínteressar
possa' que, findo esse prazo, há de ser· arrematado
por q�em maior lance oferecer, no proximo dia 10 H O R A R 10 : - Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15
de Abril, as 10 horas da manhã, em frente as por- Sabados: Das 9 ás 11,00
tas do Edificio do Forum, o bem penhorado a

..... _

Ricardo, Maas, na 'ação executiva fiscal que lhe mo-

ve a Fazenda Municipal, a saber:- A NOVA DIRETORIA DAJaragná do Sul, 6 de março de 1945.
10.)-Um terreno sito nesta comarca, em Pedra2xl O Escrivão: NEY:JFRANCO d'Amolar, fazendo frente no ri.o .Pedra d'Amolar, fun-I S D A·CARA!

Hl!1;;�;§;;;;m;�!;;;;;;;;;;;;;;;'ffi;;g;;;ffi;E;;;;j;;;";;;";;;;;;;;;;;mffi;re; I *���:�f�t1�f:�E;��.���:�::�J�i:��i��: Da SO�i:dade �e D�sportos Acaraí,
.
rece�..

. Dp. LUIZ DE SOUZ A.. quadrados, avaliado em e-s 2.000,00; cujo bem mQs. uma circular comulllc!1ndo�ue .

em reunIa?
constante do auto de penhora. e avaliação de folhas realizada em 20 d,e fever�Iro fOI eleita a nova di-AD Y O GAD O
dos euros da ref�rida ação executiva, será levado _r.etor1a q�e reger� �o período de 1945-1946. e que

Escritorio: MaL Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 em primeira praça de venda e arrematação em has- 1ICOU aSSIm eonstltuída,

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 ra pública, pelo preço de Cr$ 2.000,00 (dois mil cru- Presidente de Honra: 'I'te: Leonidas C. Herbster
................................._....................................................................................... zelros), pera pagamento dos impostos devidos á Fa- Supro Presidente: Vitor B. Emmendoeder:!!:::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::!!::::::::::::: zenda municipal. Assim será o referido bem arrerna- Presidente: Emundo A. Emmendoerfer

tado por quem mais der e maior lance oferecer, no 1. Secretario: Luiz G. Airoso _

dia, hora e luga� acima mencion�d05, po�endo o 2. Secretario: Lourenço Erschíngmesmo ser examínado por quem tnreresse tiver, no 1. Tesoureiro: Francisco Modroch
lugar Pedre d'Amolar, onde se acha locallsado dito 2. Tesoureiro: Ottomar Emmendoerfer�
bem. E para que chegue a noticia ao conhecimento Conselho Fiscal:
de todos, se passou o presente edital que será afi- Frederico Bartel
xado ás portas do Forum, no lugar de costume e Victor Freigang
publicado pelo jornal "Correio do Povo", que se Victor Hansen
edita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de
jaraguá do Sul, aos dois dias do mês de Março_ do

---

ano de mil novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ney -----------------------.
Franco Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei- Gaitas Pianadas
ra Oli�eira - juiz de Direito da Comarca. Está con

forme o originai, do que dou fé.
Iaragué do Sul, 2 de Março de 1945

O Escrivão - NEY FRANCO

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESßNTAÇÓES EM GERAL

Deeito RePtesentocões em �uDlquer Ramo
nA.....§E JREFER.Jit:N (C][AS .

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

LIVROS NOVOS.·••

de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONIOS: PIANOS
Instrumentos para

Orquestras,Ban-das
e ..Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Representllnte:
PAULO KOBS- SERRA ALTA - (ex-S. Belito)
Caixa Postal, 39 - ,Linha S� Francisco - Sta, Catarina I

fi Dama das Camélias
flnfonio Silvino
Mil e uma Noites
Princeza Branca-Flor
Écos da Lira (modinhas)

Na Tip. Avenida

Grande Empresa Americanópolis II
Diretor-Proprietário Agência no Rio de Janeiro IDR. AFFONSO DE O. SANTOS Rua Ramalho Ortigão n. 9

2'. andar

Séde em São Paulo
Rua Senador Feijó n. 205

8'. andar

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

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32

Resultado do so.rteio realizado em 24 de Fevereiro de 1945,

1°. PREMIO: 0869 Nos L premio 869 Um, imóvel no valor de:
3'. premio 969 e-s 100.000,00

2°. PREMIO: 0166 2'. premio 166 Um imóvel no valor de .

3'. premio 969 Cr.$ 20,000,00
31). PREMIO: 9969 4'. premio 7 4 7 Um imóvel no valor de

o 3'. premio 969 c..s 10.000,00
4°. PREMIO: 1747 5'. premio 232 Um imóvel no valor de:

s-, premio 969 Cr.e 5.000,00
5°. PREMIO: 6232 Centena 869 Cr.$ 100,00 Centena 968 Cr.$ 50,00

Unidade 9 isenção da mensalidade de março prox.

janeiro - S, I. H. - Bombas de avroes medios do exercito americano explodemsobre um contra-torpedeiro japonês que faz manobras desesperadas para esce
par. No circulo maior ve-se uma bomba no momento de atingir o vaso de.

,I!uerra e no menor um marinheiro japonês projetado no ar.

O sorteio do mes de março realizar-se-á no dia 31, às 16 horas,
na Séde, conforme decreto n. 2891 de 20 de Dezembro de 1940.

----------------

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

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GORRBIO DO PO_V_O .��-tJ::-:!a-=-r-:-cag'=-u::-:á::-:-:-:::-d-=-G-::S=-=ul, 10 �:e Março de 1945
�:�\'

ESTOFAR I"A' -caUZE I RO"A Guerra
A Secretaria Geral do

Ministério da Guerra for- canas Ja de posse' dos
neceu á Imprensa acredita principais aerodromos.
da a relação nominal dos -Hitler falou no aniver
oficiais e praças da For- sario do partido, ou me

ça Expedicionarle Brasl- Ihor, mandou ler um dis
leira, mortos' e desapare- curso por seu secretario.
cidos no "front" europeu Disse muitos desaforos
até 31 de dezembro de contra os judeus e os

1944. Outras relações, se- aliados e prometeu ao

rão for-necidas á Imprensa povo alemão que, nestes
na seguinte ordem: Em 1 10 dias, a maré da guer- I
de março de 1945, dos ra mudará.

.

mortos e desaparecidos até - Tambem o primeiro ml-
31 de janeiro de 1645; em

I
nistro inglês Churchill,

15 de março, até 28 de prestou contas na Carnere,
fevereiro; e em 1 de abril do que resolveram na

até 31 de março próximo. conferencia da Crimeia.
Atualmente existem pri- Na sessão publica, nada

.
sioneíroé na Alemanha 60 mais adiantou do que já
soldados da F. E. B., os foi publicado pelos ior
quais estão recebendo as- naís, detalhando e esclare
slstencía da Cruz Vemelha cendo alguns fatos refe-

rentes a viagem. ás dis
cussões sobre a França e

Polonia.
. O resto é segredo de
Estado e provavelmente,
nem depois da guerra sai
rá a publico.

- No Pacifico renderam
se todos os nipões que
se achavam nos arredores
de Manilha, proseguindo
violentos os combates nas
ilhas Iwo-llme e Bonin,
estando. as forças arnerl-

�os ,apreciados_moveis "Cruzeiro", o presado al_l1igo enconirará. os meios indispensaveis para harmo
!llsar a de�oraç.ao d? seu. lar, dando-lhe e_leg�ncla e conforto. Dispomos de dormitorios � salas de
Jantar de imbuía, cnst.aleuas avufs!ls, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor 1'ltJicaçãotapetes de diversos padroes, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.
---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR PRAZO POSSIVEL. ----

Exposição, vendas e e�critorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 136. - J A R A G U Á DOS U L

seHULZ & elA. LTDA.
Rua CeI. Procopio Gomes, 99-Caixa Postal, 12

JARAGUA Ob SUL ----- Santa Catarina

Secos e molhados por atacado
Representações

Comissões
Seguros em geral

MATERlAS DE CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA:
Forro Paulista
Assoalho
Ladrilhos
Azulejos
Bacias sanitarias
Fóssas séticas "OMS"
Manilhas glasuradas p/esgotos até 12 «de diam.
Tubos de calha glasur. (substituindo os tubos
de zinco q/sào mais caro e enferrujam iogo)

R�los com grelhas ,

Sifões simples e duplos
Junções simples e duplas
Tés s impJ es e duplos
Curvas

Idem, idem até o sub
urbano, cl espera de 10
minutos "

10,00�
Viagens para Ióra do

perimetro, por quílome-
tro e espera de 10 mi- Assembléia. Geral Ordinárianutos movo a gasolina cr$
1 80 movo a gasog erst 50 Pelo presente ficam convidados os Senhores
, , ,

Acionistas desta Sociedade, para comparecerem
Estado de Santa Catarí- Carr,?s de Molas I á. Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no
na, usando das atribui-

.

Corrida dentro dos pe- día 27 de março do corrente ano, ás 10 horas da
ções que lhe são coníe- rímetros urbano e sub- manhã no escritorio desta Sociedade a Rua Ouin
ridas pelo art. 61, do Co'- urbano, até um quilome- tinio Bocaiuva, nrs. 715/901, para deliberarem so

digo Nacional do Tran:' tro do lugar de ernbar- bre o seguinte:
sito. que e c/ espera de 15

.

.

RESOLVE fixar, de acor- minutos 5,00. ' Ordem do Ola
do com a tabela abaixo, Idem, idem, de maís'de l.-Aprovação do Balanço e contas do exercicio
o maximo a ser cobrado 1 quilometro e] 15 mínu- de 1944:

EDITAL N.1 785 de 1/3/45. pelos .transportes de pas- tos de espera 7,00. 2.-Eleição do Conselho Fiscal.

sageiros que fizerem os Víajens para íóra do 3.-Assuntos de interesse social.
Alberto Alban Krutzsch veicii'los de aluguel nes- perimetro; por quilome- Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.
e Erice Marquerdr. te municipio: tro, cl espera de 30 mí- .(ass.) Hans ...Jordan

_
, .Ele, brasileiro, solteiro,

I Automoveis
nutos 1,OQ. Os infratores AVISO! Diretor Presidente

I d dorni '1' d serão punidos de acordo' ======!!i!!lii!IBIII:-:l!iE!Iiliiiii!lll!llil!!! avra or, orruci Ia o e

I
.

I residente neste distrito' no Corrida dentro do pe- com o Codigo acima re- Acham-se á disposição dos Senhores Acíonís-

_I ARROZ
::. lugar Estrada Iaragué Es- rime1tro �rbano,cl espera fe1���gUá do Sul, 6-3-45 ;�s,on:rtS��e, ��cJ:�reo:o��ecl.un�e2n6t�: adiu2� s�er�:=I querdo, sendo filho legtri- de ° minutos e-s, 7,00.

EM d' I d Alb Arquimedes Dantas tembro de 1940.

:"1'- -1-: ��tzs�t a;rêlR�:f:a I{r�� .

Delegado Aux. de Policia 3x1 A DIRETORIA
_ CASCA _I: tzsch.

" E para que chegue ao co- ------------------.-----------

I lu E b nhecimento a todos, mandei III Ia, rasilelre, solteira, cliii Iii domestica, domtcillada e passar o presente f' ital que I
III compramos qualquer m

...
residente nesre distrifo,

será publicado pela Impren-

Isa e em cartório onde será
quantidade I em Estrada Ieragué Es- afixado .dut ante 15 dias, Si

.,.

I-II
querdo, sendo filha legitt- alguem souber de algum im-

'III (nDeß�O RHU lt�ß. _ .. �� dG�i1����:or�Ug�:;� pedimento acuse o para os

II ,m Marquardt e Mathilde Ber-
fins legaes.

.. .

mlEiii5li=ilEE!!E!!i!i!!:=!!E!E9 tha Ottllia Marquardt. J\RTUR MULLER-Oticial

RfGIH��· GI�I[Porfaria
Artur MUfIer,

,"

Oti�ial do
Registro Civil do r" Distrito O bacharel Arquimedas'da Comarca Jaraguá "do Sul, Dantas, Delegado auxí
Estado de Santa .Catarina liar da policia do muni
Brasil. cipio de Jaraguá do Sul,

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para
casai-Se:

NUNCR EX!STIU IGURL

PARA FERIDAS,
E C Z E M'A 5,
INFLAMAÇÕES.
CCCEIRAS,
F R I E t R A 5,
ESPINHAS, ETC.

,
6a. pagina

o Preceito do O ia
Excesso de claridade c

defeito da visão

Os olhos das crianças,
por não terem atingido o

desenvolvimento completo,
são particularmente sen
sivels à claridade. Falra
de proteção dos olhos

. conrra o excesso' de luz,
nessa idade, pode causer
defeitos que só rnaís tar
de serão percebidos.
Proteja os olhos de seu

filho conrra o excesso de
luz, especialmente de luz
solar. SNES

Cuidados enm II fuce

A face exige', cuidados
especiais, pelo fato de es
tar exposta a ação do 'ven
to, do sol, do ar, da fu
maça, das poeiras etc ..
Além disso, os cosméticos
crernes de beleza e pos,
usandos comumente,' po
dem prejudicar o bom
funcíonernenro da pele;
princiba!mente quando não
substiruldos.

SNES

Libertação de Atenas

ilir,lliiilliiiilillill
Janeiro S.I.H. - Com
as ruas ornamenta-

das de bandeiras das
.

Nações Unidas os

Gregos receberam
com entusiasmo as

primeiras colunas
aliadas que penetra
rem em Atenas. Os
habitantes do país
que foi o berço da
democracia sofreram

grande opressão du
rante os anos do do
minio Alemão.

Ind. Reunidas jaraguá Sl�.
Fundação de Rod. Hufenuessler

BAR CATARINENSE
OFERECE AOS SEUS AMIGOS E FREGUESES

,

GRANDE SORTIMENTO EM

Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocoteres,
Bebidas, Sorvetes, Moranguinhos com nata, etc. etc.

«CAJlF:nt@ A TODA ,A JIHJ[ORA

IElIPR� le�n�)AI>II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
•

Jaraguâ do Sul, 10 de Março de 1945
----------------------------�

7a. pagina

Titulos

PREFEITURA .UNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de JANEIRO de 1945

Código
Local

Despeza Orçamentaria
anterior I do mês I tot a I I e�penha�al. ale o mes prevista

e-s e-s e-s e-s
15.032,00 15.032,00 22.431.20(continuação)8 2 Constr. e Conservo de Rodovias

8.21 Pessoal Variavel
_
8 21 1 Operarios do serviço de estradas e pontes8 23 Material de Consumo
8 23 1 Para o serviço de estradas e pontes8 24 Despesas Diversas

.

8 24 1 Combust. para o transp d. pessoal e mater.8 5 Serviço de Limpeza Publica
8 50 Pessoal Variavel
8 50 1 1 Cocheiro
8 54 Despezes Diversas
8 54 1 Forragem p. o Serviço de Limpeza Pub!.
8 8 Iluminação Pública
8 84 Despesas Diversas
8 84 1 Iluminação pública da cidade
8 84 2 Iluminação pública de Corupá
8 84 3 Iluminação pública de Retorcida
8 84 4 Energia para motores, etc,
9 Encargos Diversos
9 2 Indenizações, Reposições e Restituições9 24 'Despesas diversas
9 24·1 Restit. d. imp e taxas d. exercicios encerrados
9 3 Encargos Transitórios
9 31 Pessoal Variavel
9 31 1 Para admissão de estra-numerärios
9 34 Despesas Diversas

'

9 34 1 Constr. d. prédios escol. e aquisição dos res
pectivos terrenos
Salarlo-Iamllla
Premios d. Sego e Indeniz. por Acidente
Despesas Diversas .

Seguro contra acidentes' de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis
Subvenções. Oontribuições e Auxilios
Despesas Diversas

Departamento das Municipalidades
Aos Institutos de Aposentadorias e Pensões
dos Industriar e dos Empregados em trans-
portes e cargas (LA.P.r. e I.A.P.E.T.C.)

9 84 3 Oontrib. á L.B.A. - quota parte da Prefeitura
9 84 4 Para custas e emolumentos previstos pelo

Decreto-lei n. 93 de 1-4-942.
Subvenç conceds. por lei a divers. instituiç.
Diversos
Despesas Diversas

Despesas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

9342
9 4
9 44
9 44 1
9 44 2
9 8
9 84
9 84 1
9 84 2

9 84 5
9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3

.,... ..

e-s
350.546,30

92.601,701.987,50 1.987,50 15.336,60

687,20 34.000,00

15.500,00

3.600,00

1.2po,00

9.000,00
6.000,00.

840,00
1.000,00

�oo,oo

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

30.000,00
1.520,00 1.520,00 1.840,00 31.200,00

2.600,00
1.710,70 1.710,70 1.710,70 1.711,00

.

16.381,00

4.000,00
400,00

320,00
200,00

6.920,00

6.200,00
600,00

2.500,00
- ·20.500,20 620.000,002õ,500,20

228.397,60
248.897,80

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

.AItA � lelSa .IIWI.�. 1'1I1""11!.
JlADHfltNiGS IiM EIW.&II�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
.

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

.PAlI��IU'1 BE NHEBn�i.
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas,

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA.
com. valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP
servindo até 50 metros de profundidade.

Soma Cr.$
Saldo que passa para o mês de Fevereiro ce.
Discriminação de Saldos:
Dteponivel=-Na Tesouraria 1.653,30 _

Nos Bancos 226.744,30 228.397,60Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, 31 de janeiro de 1945ALFREDO MOSER - Contador Visto: LEONIDAS C. HERBSTER

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.

ÂJrtng(Ü)§ IETIetrnc(Ü)§ lD21Jr21· (Q) TI21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e

I
As Noivas e, jo-

ARANDELAS. vens esposas
todas devem possuir o utilissimo
e pratico livro de "Dôna Benta"

Vende-se na Tip. Avenida
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.

42.575,70

- Prefeito

t UNA DOENÇA ."AvllsaINA
MUITO ..ERIGO.... "ARA A FA
MiLIA Ir "AftA A "ACA. COMO
UM .0101 AUXILIA" NO TRATA
MIiHTO DhSE 8"ANDE I"\.AGELO

U •• I)

lilfJnllll:ltlfilu liJJ
A aI!'IU. .. AP'ftESENTA ao.
INÚMERAIII"OftMAa, TAl. COMO:

IUEUMAn._
ESClltÓFULM
nPlNHAS

!'fnuLAS
6LC.1tM
.CZlEMA8

I'1ERIDAS

.AlltT"CM

MANCHA.
.. EUXlR DE NOGUEIRA"

CONHIIlCIDO HÁ •• ANOS
VENDE__ .... TODA "ARTE •

A nossa ·SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a ,\ualquer @í@ ®1@ @!@ �pedido de instalação de luz e força.

PETIDlllR
·11111[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO

COURO CABELUDO.
TÔNi$:O CAPILAR

POR .EXCElÊNCIA

Manoel F. da Costa S. A.
Comércio 9, Indústria

Relatório da Diretoria
SENHORES ACIONISTAS

Em conformidade com o que determiná os nos
sos estatutos sociais e lei das sociedades anonimas
apresentamos d VV. SS. ° Balanço Geral desta so
ciedade encerrado em 31 de dezembro de 1944, bem
como o respetivo parecer do conselho fiscal e de
monstração da conta Lucros e Perdas.

Em virtude dos ínumeros etrapalhos que vimo
nos forçados a enfrentar lógo no começo de nossas

operações, bem como também pelas despezas que ti
vemos na organisação desta sociedade, não nos é
possível distribuir dividendo e sim deixamos em lu
cros suspensos a importancia líquida verificada.

Pelos documentos em questão, os acionistas tem
todos os elementos necesseríos pera julgarem os atos
da Diretoria, achando -se esta a disposição, pare
qualquer esclarecimentos que lhes forem solicitados.
Iaregué do Sul, 7 de fevereiro de 1945
Manoel F. da Costa - Diretor Presidente
João Lucio da Costa - Diretor Comercial
Balanço Geral encerrado em 31 de

dezembro de 1944
A T I V O

IMOBILISADO
Irnoveís
Bemfeitorias
ESTÁVEL

Moveis, Lltens. e maquinas
Veículos
DISPONIVEL

Caixa matriz e filiais ·101.975,70
Em Banco 229,60 102.205,30
REALISAVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Mercad. na Matriz e Filiais 149.561,'/0
Semoventes 7.160,00
Contas Correntes devedoras 19.462,50
Letras a Receber 11.667,00
Selos 1.139,00
Combustível 1.934,00 190.624,20
CONTA DE COMPENS·AÇÃO

Ações caucionadas
PARTICIPAÇÕES

Ações do Banco de Credi-
dito Populaf" e Agricola
de ôta Cataríne S. A.

20.115,00
44.590,00 64.705,00

13.000,00
23.000,00 36.000,00

20.000,00

3.000,00
416.834,50

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital 300.000,00
EXIGIVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Contas Correntes credores 81.889,70
Letras a Pagar 405,30
Fundo de Reserva 3000,00
Fundo de Desenvolvimento 3.000,00
Lucros Suspensos 8.539,50
CONTA DE COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria

96.834,50

20.000,00
416.834,50

Demonstracão da Conta de Lucros
e Perdas em 31 de dezembro

de 1944

CRÉDITO
Mercadorias
juros e Descontos

135.628.60
5.492,60

141.121,20
D·É BIT O

Organisação 11.190.70
3.785,90
1.184,00
1.050,00

53.674,00
13.341,80
19.661,00
3.559,10
391,30

18.745,90
3.000,00
3.000,00
8.559,50

-------

141.121,20141.121,20
Iaragué do Sul, 7 de fevereiro de 1945

. Manoel F, da Costa - Diretor Presidente
João Luc i o da Cos ta - Diretor Comercial
João Lucio da Costa - Guarda-livros dipl,

sob No. 32.084

Despezas de
Bemfeitorias
Veículos
Moveis e Utensilios '

Ordenados
Selos
Impostos
Combustível
Seguros
Despezas Gerais
Fundo de Reserva
Fundo ee Desenvolvimento
Lucros Suspensos

/

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal de Manoe! F. da Costa S. A. Comercio e In
dústria! tendo examinadó o balanço, contas e respe
rlvos documentos referentes ao Balanço Geral encer
rado em 31 de dezembro de 1944, declaramos que
encontramos tuda em perfeita ordem e exatidão e
somos de parecer que devem ser unanimemente apro

a que dispõe de ma ior vados em Assembléía Geral a realisar-se em 14 de
sortimento na praça e ofe- março p. v., bem como tambem todos os atos prari-

rece seus artigos á cados pela' Diretoria.
preços vantajosos. jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1944.

Rua Mal. Deodoro, 30 " JIlRAGUá Açostinho Valentim do Rosario
Rodolfo G. Emmeudoerter

@,i® @l®�®;@ Adelia Mueller

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmaci,a Nova
de ItOBERTO M. HORST

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'.' . �.' Elo:��&h�ö�{Óõs' elétrico. �� TELEFÖNE' N:M . ���-��������������@J
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Notas

Yeículos d�i 'alugUei. O dr. Ar
químedes Dantas, digno
Delegado Auxiliar, acaba
de pnr fim ao abuso de
certos proprietarios de
veículos de aluguel que
abusavam dos preços.
Em outra parre desta

folha publicamos .o edi
tal que tabela o rransporre
de passageiros den tro do
municipio, estipulando os

preços maxlmos que po
dem ser cobrados.

Leeais f. de Manoel, Marques;
{Elberto, f. de Germano
Wagenkn-echi; . Marial de
Lurdes, I., de Paulino
Freíberger; .Irma,». f. de'l.
Adolfo Harrnel; Irval, f.
de Arehangele Deretti e

Carmen f. 1 de Antonio
Jagelskí.

"

Nilson Maas, f. de Alfre
do Maas; Walfredo Ei
chenberger, filho de Je
an Eichenberger; Eroni
des Alchini, filho de
Uvergilio Alchini; Alzira
Lange, filha de Fernan
do Lange; Adelaide Mu
rara, filha de Marciano
Murara; Hilda Bruch, fi
lha de Rudolfo Bruch e
Emília Prestini, filha de
Roberto Prestini.
-Hoje terá lugar o ca
samento do sr. Vitor
Baumann com a senho
rita Erna Siewert.
-No mesmo cartório fo
ram registados os obitos
de- 'Joraci .Costa, filha;
de Alberto Costa; Os
waldo Koegler, filho de
Edmundo Koegler; Tere
sa Barbara da Silva e,
EU Bauer, esta filha de
Arnoldo Bauer.

Exaustos Rt�ln�� ,�ml
-

Artur Müller, OliciaI" do '-

Registro Civil do r
" Distrito

da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina'
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíirn Je se habilitarem para
casa,-Se:

EDITAL. N. 1.í'86 de 7/3/45
do 2. Ditrito Demarca de

Ioinvllle.
NILO \{ISCHRAL e LILI

GUCKERT'

D. MARGARIDA TOMAZELI
Em a data de 15 de fe

vereiro p, passado com

pletou 80 anos de idade
a snra. Margarida Toma
zelli, esposa do snr.

Candido Tomazelli e pro
Registo Civil. No corrente genitora dos snrs. Santos,

mês foram registados no Inacio I

e Geronírno To
cartório do registo civil mazelli, residentes em
os nascimentos seguin- Duas Mamas, da vísínha
tes: Ivo,·I. de José AI- cidade de Joinville.
viri; Maria, f. de Emílio No dia 27 de feverei
Lehmert; Pedro Paulo, f. ro á menina Eliza, filha
de Guilherminda Cípría- do snr. Lauro B r a g a

no; Arno, I. de Rudolfo completou mais um ano.
Fischer; Asta; f. de Os- No dia 4 do corrente

, waldo Nienow; Antenor, fez anos o snr. Carlos

Enlace Correa· Tosini. Reali
sou-se no dia 8 do' cor
rente, na vila de Corupá,
o enlace matrimonial da
gentil senhorita Alzira
Correa, com o sr. Carlos
Toslnl, digno intendente
municipal daquele distrito.

Serviram de padri
nhos por parte da noiva
o sr. Waldemar Luz e sua

senhora dona Olga Luz e

por parre do noivo o sr.

João Tosini e senhora do
na Margarida Tosirii.
Ao jovem par apre

sentamos nossos veres de
fel icidades,

Aniversários

aombatentes
\,A

'

,Ração Recebemos' a
visita do nosso colega
Procopio Tellés, inspetor
vialanté da «A Naçér» or
'gão dos «Dlaríos Associa
dos» em Blumeneu 'e" de
direção do sr�' Honorato
Tómetín, '

Janeiro ' S. 1. H. ,Alguns soldados norte americanos

refazem suas forças numa aldeia alemã, depois de varios dias
,

de combate. Os pratos de porcelana que usam foram tomados

aos alemães.

Ele, brasileiro, solteiro,
operario, domiciliado e re

sidente, nesre distrito, em

ltapocusinho, sendo filho
legitimo dos lavradores
Rudolpho Vischral e Ber
tha Wischral.
Ela, brasileira, domesti

ca, domiciliada e residente
em Bracinho, dlstrito de
Guararnírlm, e município
de Ioinville, sendo filha
legitima de Felippe Ou
ckerr e vttilia Döge Gu
ckerr,

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicad� peI,a Imprep:
sa e em 'cartono 'onde') .sera

atixado durante I 15 'dias. sr

algtiefu souber de ' algum im

pedimento I acuse o
.

para os

íins legaes.
ARTUR MÜLLER-OticialRutzen, residente em Co- No dia 14, o sr, Francis- cio da srírtâ� }i:{fifegãrd

rupé, em 6 dona. Eleono- co Modrock industrial e sr.' Arnold, ril'uHô relaciona-

��r L���.esposa do sr.Nes-, �����d�es�u;���. comer- dà�::ne�::'���'So�:�� ßnoneiem nesta lol'�ßDía 8 o sr. Leopoldo No dia 3, deste mês fez .

Mey, Erlco BIosfeld e anos a snra. dona "Clara passar mais um natalícío

C I H fl Albus, esposa do Jsr,.. Jose'
6 menino Helmuth Neítzel ] Ch let1938er os ass, tres rguras "! filho do; nosso prezado ervrode destaque na vida co- Albus, propriererlo da
assinante Paulo Neítzel.mercial e social do muni- «Casa Real»,

cipio. No die 1,' os snrs, Rolf
No dia 12 a exma. sra. KelÍerrrúmn e Vitor Ber

Nisia Robiili, 'esposa do nerdo Ernrnendoerfer.
.............- sr. Faustino Rub-inr, pro- No dia 2, o esportista
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;:::::::;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;:;;:;;;;:;;;;;; prietari o do «Posto :RI:l;I;> i n i. João Gi rola.

D AI' B t Ih No dia 13, Rodrigo Ni� Hoje faz anos o sr. Ro-
r. varo a a a - Ivjl]ÉDj[�O coluzzi e Jorge iErsching, berto' Funke.

atualmente servindo o cor- A data de"'12 do ,cor-E
po E�pedicionario na Ita- rente assinala a pas8�- _----------••1--------.
lia, gem de mais um natali-

A efeméride de ama

nhã regista a passagem
de mais um natalicio do
jovem Fídelís Barato, o

peroso auxiliar na firma
Schulz & Cia. Ltdá. des
ta cidade. -

Vende-se uma limou
sine com quatro portas
e porta, por vinte e .doís
mil cruzeiros. Ver oertra,
tar diretamente, com o

proprietario á _ Rua CeI.
Procopio Gomeé] 649 nes
ta cidade,! I 'ne,

CIRURGIA PARTOS" MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERN�S E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE.

,

- Eletricidade Médica'-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio

Raios, Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIDS X-

"

Diretor Médico do Hospital "São José'"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

.. Dr. Wal�emiro'�MãzurechenH ,CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO H ' ..

1:1, ..OR. SADALLA AMIN :.1.1: �.I.'.í 1*'.1
Rua Mal. FlOtla'no.Jri:J 152' -. JARAGUÁl! CONJUNTO DE APARELH-OS MODERNOS�, UNICO NOS H I' J

H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ 11 C!inica geral medico :.' cÍrUl!gi'ã de adultos e creanças
..

..

- Partos D'i:athermia· Ondas curtas e Ultra-surtasH «RUA GERONYMO COELHO, 42»
\

(ANTIGO HOTEL WEIS!!
_ lndutoteimia '_ BisturÍ-eletrico • Electra-cauterizaçãog H

�! - "c»ill"ill� - H .1 .-.R.a.io.s_ln.tr.a.�v.e.rm.e..lh�ls••e..az.u.ls �
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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O SABÃO

'da elA. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvile (Marca Registrada)

"Virgem EspeaiaIidade"
conserva tecido da roupa porque la�a facilmente e com rapidez

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


