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JARAGUÁ DO SUL Babado,' 24 de Março de 1945 Sta. Catarina N 1 267 mo as palavras: liberdade,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiii'';'''' igua Idade e fratern idade
da Revolução Francesa
representavam nm ideal
que correspondie às aspi
rações vagas do povo, a

palavra democracia expres
sa as aspirações de nos
sa .geração. Releva a fas
cinação e o poder diria
mico porem á farça de cir
cular se tem desfigurado
como desfigure a efigie
de um moeda muito usada.
Podemos distlngulr tres

sentidos da palavre derno-
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Foi pelo patriotisrno pe- os horizontes começaram
Ia coragem e pelo seu a escurecer anunciando o
grande amor ao Exercito, drama sangrento que se
como tambem pela invul- desenrola. hoje, em todo o
gar capacidade de trabe- mundo, a obra magnifica
que tanto o distingue, que desse grande soldado sur
o general Eurico Gaspar .glu então em toda sua
Dutra conquistou a confi- plenitude. Os aconteci
ança E' a edpitreção de mentos, que se precipita
todos seus patricios. Seu ram de maneira vertlglnolabor extraordinario à fren- se, não encontraram o
te da pasta da Guerra, Brasil descuidado. O seu
reorganizando totalmente Exercito estava preparado.
o glorioso ç:xercito brasl- forte, unido, poderoso e

leíro, rransformendo-o de pronto, material e rnoral
força apenas defensiva em mente, para desempenhar.
notavel potencial ofensivo, se da perigosa missão que
afirmou-o logo um homem é fazer a guerra. O chefe
à altura das nossas aspl- soubera, no arnbiente pro·
rações. Depois, com a

I pició
ao trabalho, que al

marcha do ternpo, quando guns anos de paz lhe Ia-
-----'---,_ cultararn, elevar a dicipli
os primeiros serão os na, escolher auxiliares de
ultimos" '. . . de elite e, principalmente,São nessas duas cor- dar ao Exercitorentes de opiniões que
se estão alistando os ho- modernas que
mens publicos e, por ---------------------
esse motivo, ninguem
lhes pode acoimar de
desertores desta ou da-
quela velha agremiação, O sr. Aristides Gui-I tro interino do Exterior, mero de baixas pelo mal
pois elas foram extintas Ihem, Ministro da Mari- o Brasil e a Russia rea- chamado "pé de trinchei-
e não ha penicilina qúe nha viajou para Natal, terão suas relações. rat. é muito menor, esta-
as faça ressusciatr, tanto onde foi inspecionar a ba- -x- belecída as. proporçõesque, os próprios integra- se naval e receber maís Falando ao "O Globo", entre brasileiros, arnerlca-listas, ja não esperam um destroier, que a arma- o CeI. ôegedas Viana, nos e ingleses. As tropasmais pela _palavra do da americana fez entrega que voltou do front, teve brasileiras não ficarão na
che�e_ e estao tomando

a marinha brasileira. as seguintes expressões Iralla ou na J\lemanha co
posI9ao neste ou naquele I NG discurso que. ali com referencia aos solda- mo forças de ocupação.partido, ' -

pronunciou, tevê Ó snr. dos braslléíros : Retornarão logo depois-x- Ministro ocasião de escla- Ficou. estabelecido que,
de cessadas as operações. I

Ja que falamos no in- recer que alem do servi- de 6 em 6 meses, se faça --x-

tegralismo, é bom saber ço de patrulhamento, as rodizio. Os oficiais que
No .dta 10 de abril teráExistem por ai pesso- atendem mais os novos que, a carta do sr. Pli- naves de guerra nacionais estão no front, em ação lugar um grande congres-as que ainda tem a es- rumos do mundo. nio Salgado endereçada comboiaram ja 2.500 na- consecutiva, voltam pera

so das cla�ses, produto-perança de fazer reviver Agora, o que se está ao chefe do governo E1}ll vios, um total de 14 mi- o Brasil e daqui partem ras. do Brasil, �m Ter�s�- •os velhos partidos, não fazendo, procura-se ajus- 1937 e agora publicada Ihões de toneladas. pare o front outros pera .polis, �nd.e �era examl�a-,crendo na renovação da tar, recompor a situa- pelos jornais, é um cor- -x- substitui-los. A resistencia da � siruaçäo econorrncavida mundial com uma ção debaixo de novas po de delito que prova Dentro de poucos dies, dós brasileiros ao frio é naclonal,
,orientação muito diferente bandeiras e novos no- sua traição aos compa- segunde declarações do sobremaneira surpreendeu- .

Para tomar parte ness�da existente antes de 1957. mes nheiros. snr. Leão Veloso, Minis- te. Basta dizer que o nu- Impo!'tante. - concla,:e fOIA guerra, e mesmo a Segundo tudo' faz crer, O sr. Plinio Salgado ' convidada a SOCIedadeevolução social, obrigam dois serão os partidos confessa ali que estava de Lavoura de Tres Rios
os homens, por mals con- com ambito nacional. de pleno acordo com o A Guerra do Norte, neste municipioservadores que sejam, a Um já definiu as lí- golpe que creou o Es- que provavelmente se Ia-
traçar novos rumos na nhas mestras do progra- tado N'ovo, tendo até lido rá representar pelo snr.vida politica das nações, ma: a continuidade da a nova Constituição e, As forças dos generaes tim a ser desenvolvidas Waldemar Grubba, nossochegando a um termo politica externa e da postêriormente, tambem Partori e Patch, continuam em redor das cidades colega.
que menos diferenciem as grande obra social do tomou conhecimento do em seus avanços no Reno, balticas de Koenígsberg, .

-x-classes 'umas das outras. Presidente Vargas. "Esta decreto que extinguia as tendo ja capturado Worms, Dantzig e Gydnia. I N� die 21, p�las 17 �o-É isto que se está pas- corrente é a que apoia atividades politicas, po- Kerlslauren e Ludwtgsha- No Oder, as tropas do ras, �rrompeu VIolento 10-sendo na Russia, onde se a candidatura do gene- dendo a sua, agremiação ven, sendo agora os ata- marechal Zukow ocupa- �.endIO �os arma�ens datende para a direita e, na ral Gaspar Dutra ao passar as atividades cul- ques desfechados em di- ram Altdem e mais ao nrme DIas Garcia, noInglaterra, onde se vai maior posto do paiz. turaes, sem camisa, na- reção norte. À agencia sul, na Russia 'Branca, os Rio, sendo grandes oemais para a esquerda, A outra, uma colcha turalmente. noticiosa alemã confessa exercitos hoje sob o co- preiuizos.procurando os dois, ja de retalhos, ainda não Mas disso mesmo ele que tambem foram toma- mando do general Vassi- Deram-se grandes eximitados pelas demais na- tem claro (;) seu progra- desistiu, talves que não das Saarbruc'ken. e Zwei- lewski, que substituio a plosões pois' o armazemções, a chegarem a um mà limitandô-se a fazer se prestasse a maestro brucken. Cherniakowshi, recente- tinha um depq,sito de ma-ponlo que, temporariamen- oposição e avançar, pa- para orientar um côro Nas ultimas operações mente falecido, iniciou-se terias explosivas.te, evitem o choque total ra garantir, um primei- orfeonico, ou porque foram feitos cerca de ... mais u!!!a ofensiva rumo Proxirno ao local, fica-do capital com a mão de ro lugar na fila, rece- seus adeptos estivessem a capl'tal alema-. va a maternidadé tendob d d d \ 10.000 prisioneiros. 'd d d
o rd, an o aos in ivi- bendo, na certa, o seu desafinando.

_ Na frente Russa as
_ Na frente italiana nada SI o evacua as cerca eduos uma vida mais feliz. quilo de açucar, ou me-I Com o partido endivi- ações prinéipais continu- de anormal houve, a não 60 parturientes e 75 recem-No Brasil, os partidos lhor, ass,egurando, uma dado -até os cabelos, não ser a violenta ação dos nascidos.

politicos VIVIam numa cabeça de chapa, qú.e só pelas celebres notas , ,aviões brasileiros e ame- ----.-------rixa vergonhosa e chega- lhe dara !-o.ooo cruzel- promissorias e pelo di- tugal,. o pote de mel que

I'ricanos contra as ferlJOriam, forçosamente, a vias ros mensaIS numa depu- nheiro obtido dos indus- re�e�eu em troca da vias que abastecem osde fato, se não levassem ta_çã� federal, o que ja triaes otarios, quelhe fi- trmçao, curando a sua alemães.uma paulada, em 10 de nao e pouco. nanciaram a «ofensiva» ?oquel?-che, longe dos
- As forças inglezas ocu·Nov_embro de 1957. Mas estes primeiros, o chefe achou asado po� Impert.me�te.s cre??�es param Mandalai, na Bir-FIcaram em estado de

I devem lembra-r-se "que, fim 'a toda a farça, e pró- e dos IrreqUIetos mlhcm- mania, tendo os jdpone-coma e, em 1 de desem- na politica, mais que em pôs dar o fóra por conta
nos.

sess e retirado para 42 qui-bro daquele ano, o de- outro caso, aplica-se a do «Meireles», diz a jiria. -x- lomelros alem dessa ci-cret� n. 3�, que vedou passagem da biblia: "e Hoje saboreia em Por- O sr: Getulio Vargas dade.a eXIstenCla dos parti- ' ,

mandou chamar a Petro- Os japonezesdos, foi como um atesta- ......' polis o sr. Oswaldodo de obito. I '110. Aranha, que apoiava aEles morreram' para Mudas. Frutíferas e candidatura do Briga-sempre, e com eles os Ornamentais deiro Eduardo Gomes.seus programas. . Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseir05, Macieiras, Resultado: consta queOs veteranos partidos Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias, o sr. Ar�nha voltará aorepublicano, lib�ral, so- Coníferas, Palmeiras, etc., etc. Ministerio do Exterior, ecialista, comunista, in- Peçam catálogo ilustrado aprontará as malas se-tegralista e mais uma
L guindo para São Fran-dezena deles, não po- EOPOLDO SEI DEL - Corupá �isco, como' represen-dem ressuscitar, porque tante do BrasH, na reu-os seus programas não nião das N:ações Unidas.
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A volto
,

a

agricultura
Um dos aspectos mais encarecedores

dn administração Nereu Ramos é sem duví
da, o carinho com que S.S. aborda as ques
tões que dizem de perto aos interesses dos
lavradores, esses heroes íníatígaveís da
grandeza nacional.

A vida, a prosperidade do homem da
roça tem sido a constante preocupação do
estadista que governa com brilho invulgar
e inexcedivel a terra barriga-verde.

Haja visto o Decreto 136 elaborado e
sancionado em época em que ainda não se
cogitava de eleições, decreto esse que veio
ao encontro das mais legitimas, aspirações
dos lavradores novos, e que tem sido um
incentivo á agricultura

Isentando do imposto de transmissão
de propriedade a primeira aquisição de ter
ras para a lavoura, e do imposto territo
rial por dois exercicios as terras adquiri
das nessas, condições, o decreto em ques
tão, veio minorar as dificuldades do lavra
dor que começa. Dentro das suas possibilida
des, desta forma, pas-sa o .Estado a auxiliar
eficazmente as primeiras culturas, que são
e, todo o mundo sabe, as maís dificeis.

Não foi uma medida apressada com o
intuito inconfessavel de angariar votos.

Foi e a ninguem é licito negar, uma
deliberação de alto alcance social, visando
unica e exclusivamente os interesses dos
nossos lavradores tão abandonados anterior
mente.

Á ela devemos a volta á agriculturade muitos lavradores seduzidos pelos. en
cantos das cidades.

M.T.

POLITICA

o escolhido 'da Nação completar a excelencía do
material humano.
Hoje, com o Ielíz e me

ritório desempenho do
Corpo Expedicionário
Brasileiro nos campos de
batalha italianos, temos a

prova concreta e coclu
dente da obra rnaglstral
do 'ministro da Guerra.
Desse chefe digno e emi
nente, por todos os títulos,
que o povo brasileiro, pe
la voz de seus antênrlcos
lideres, acaba de escojher
para subtituir, na presíden
cia da Republica, ao esta
dista insigne que é o .sr.
Getulio Vargas. '

A Nação, felisrnenre.
numa hora de anseios suo

prernos, soube escolher
com felicidade o seu can
didato.
O sr, Interventor Nereu

Ramos, dando seu apoio
a essa

- candidatura, veio
ao encontro do desejo da

as armas meiona do povo carari-
viessem I nense.

cracia ;
1.) - Um regime soci

al e economico.
2.) - Um regime poli

neo.
5.' - Uma concepção

do Estado.
Como regime social re

presenta uma sociedade
na qual as classes inferi
ores são objeto de espe
cial consideração. É nes

te sentido que desde os
fins do século XIX o Pa
pa Leão XIII falava da
democracia cristã. A pala
vra tambem indica uma
ordem social na . qual to
dos os privileglos estão

(cont. no prilximo num.)Interior

•

alarmados com a proxi
ma invasão de seu terri
torio, tendo o chefe do
gabinete proclamado esse

perigo eminenie, pois os
ultimos ataques da avia
ção, que' arrazaram a

quarta parte· da cidade,
são -prenuncios de gran

estão des acontecimentos

Leyo ao conhecimento da distinta freguezia
e

•
ao publico em geral, que a partir' do dJa 31

do corrente mês, transfiro meu estabecimento
c'omercial, para o novo predio, situado a rua
Marechal Deodoro, onde permanecerei ao inteiro
dispor dos que, me honrarem com suas ordens.

LOTHAR SONNENHOHL I
..
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CORREIO DO PÓVO Jaraguâ do Sul, 24 de Março de 1945
------------------------------

2a. pagina

ATIVO PASSIVO Cr$ e-sCr$

Valores não exigíveis
Capital

•

482.000,00

. Valores exigiveis a curto e a longo prazo

Depostros
Sem juros
Com juros
Dlsp. c/especlal
Com avíso
Prazo fixo
Limitados
Depositos Especiais
Deposites Bancãrlos

Correspondentes no País

Dividendos

'248.064,20

178.008,90
2.800.471,70
lA23.716,60
791.743,40
696�525,io

1.020.142,40
2.357.959,90

19.939,00 9.288.507,00
4.212.796,70
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H. DUARTE PEREIRA
Diretor-Gerente Diretor-Presidente Chefe da Contabilidade Gerel=Diplome N. 33.682
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E O T A L 126 de agosto p. passado do jornal local "Correio I Arnoldo L. ôchrnírr. Pede �é!is que, preenchidas

.

as

do Povo", consta o seguinte "AVISO". Na quallder- formalidades legais, lhe seja o processado devolvido

de de procurador de D. Gertrudes Benhardt, proprie- íudependenrernenre de traslado, pare servir d� doc.u-
. .. . .. teria do Lote de Terras N: 1936/181?, sito no lugar mento. Com o vaiar ?e cr$ 1.000,00 para efeíros fls-

O Doutor Ary Pe!elra Oliveira, JUIZ de Direito ltapocuzinho, neste municipio, venho avisar que é cais. N.T.P.D. Ieragué do Sul, 11 de Setembro de 44,

da. comarca. de [aragué do S�I, Estado de Santa Ca- expressamente proibido, no dito terreno, derrubar e (assinado) Paulo Medeiros. Com a data 11/9/44, re
renne, ßresll, na forma da lel, etc. puchar rnadeíras, fazer roçadas, cercas. tirar forr-a- petide cinco vezes. Coladas cinco estampilhas es ta

gens para animais. Ficando os infratores response- doais inutilizadas. Acompanham a presente os se-

Pelo presente edital, com o prazo de trinta dies, veis pelos danos que se verificarem. Iaregué do ,Sul, guinres documentos: a)-um instrumento de procura
cita a Gertrud$3s Benhardt, para os termçs 23 de Agosto de 1944.- /'Amoldo L. ôchmírr. 3x1". ção outorgada a flS. 9 do livro 18 no Cartório do \

de um protesto requerido por Bernardo Grubbe, nos Assim parece evidente que Gertrudes ßenhardr- não Tabelião local. b)-Uma publica forma de uma de
termos da petição adiante transcrtra, e seu respetívo tenciona cumprir os 'compromissos assumidos com claração firmada por Gertrudes Benhardt. c)-Um
despacho:--PETIÇÃO INIÇIAL:- Exmo. Sr. Dr. Juiz o Suplicante, o que ceusaré a este um eltvado pre- recibo firmado por Morgenio Ribeiro. e senhora. d)- '

de Direito. BERNARDO GRIDBBA, brasi- juizo, superíor ralvês a Cr$ 50.00000 (cinquenta mil Uma ratificação do recibo retro-referido, e) Prova
leiro, casado, industrlel e comerciante, domiciliado e cruzeiros), Vem, pois o Suplicante,' com a devida do pagamento da taxe ju_dici�ria. f) - Um recorte de
residente nesta cidade, por seu procurador bastante, venia e pare conservação e ressalva de seus direitos jornal com uma declaraçao firmada por Arno�do L.
o advogado que esta subscreve, vem muito respeito- protestar efetivamente como ora protesta, proceder ôchmirr, na qual dei o despacho do teor segumte:
samente, expor, alegar e requerer a V. Excia., contra ludlcialmente centra a Suplicada, si esta deliberada- Despacho:-A. Como requer. Em 13/9/44. (Ass)
Gertrudes Benhardt, alemã, domiciliada e residente mente não cumprir os seus compromissos, ou quem ARY P. OLIVEIRA. E pare que chegue �o conheci
em São Paulo, de estado civil e profissão ignorados de direito, pera que responda' pelo que for de Iustí- mento de �ER�RUD�� BEl�]f:lARDT§l
pelo suplicante e Arnoldo L. ôchrnltr, brasileiro, ca-

ça. Nestes termos o Suplicante requer a citação da mandou o doutor JUIZ de Direire passar o presente
sado, dom'ciliado e residente nesta cidade, industrial, Suplicada, por carta precatoria pare a comarca de edital, que serä afixado. és portas .do Forum, no lu-
o que segue:- Desejando efetuar a venda de um São Paulo, no Estado do mesmo nome, assim como gar de costume, e publicado pela Imprensa. Dado e

terreno' que possue nesta comarca, é'Í Estrada Irapo- a de Arnoldo L. ôchrniâ, nesta comarca. Requer ou- passado nesta cidade de Iaragué do Sul, aos deze
cusinho, lote n. 1956/1817, com area de maís ou me- trosim, que se publiquem editais que contenham o nove dias do mês de Fevereiro de mil �o_vecentos e

nos 174.000 mts2 e limites com o rio Itapocusinho, inteiro teor deste protesfo, na forma da lei, pelo pra- quarenta e cinco. Eu Ney Fran�o,. Escn�ao o s�b�
terras do Dominio Dona Francisca, de Julio Lucío e zo minimo de vinte dias e méximo sessenta dias, crevi. (assinadoj-Ary Pereira Oliveira --: J.:,lIZ de Direi
Eugenio Bolomini, mas não podendo fazer no mo-

para ciencía de terceiros, para que estes, não ve- to da comarca."-Esté'Í conforme o ,ongl�al do que
mente, dada a sua qualidade de alemã, ajustou com nharn mais tarde alegar ignorancia, e, assim se pre-: dou fé. jaraguà do Sul,' 19 de Fevereiro de. 1945.
o Suplicante fazer-lhe dita tenda si e tão logo desa valecerem da boa em transacionarem a respeito do O ESCRIVÃO: NEY FRANCO
parecesse o embargo legal. Baseado neste ajuste, e terreno, em referencía com. Gertrudes ßenhardr ou
com o assenijmen� de Gertrudes Benharj� a�uiriu ��������_��������

__������������

o Suplicante por compra de Morgenio Ribeiro e sua

mulher, a posse antiga, diversas benfeitorias, cons

truções, plantações e tudo o mais que os mesmos

tinham so�re o terreno acima referido. Logo em se

guida o Suplicante forneceu é'Í promitente vendedora,
por conta do preço respetívo, algum dinheiro. me-

,

Ihorou as construções mencionadas, fazendo outras
,

novas, e aumentou consideravelmente as benfeitorias
e plantações, fazendo pastos, cercas e plantando ca

nas, bananeiras, etc. Alem disso, como ja tivesse
com o compromisso de venda feito por Gertrudes
ßenhardt, garantida uma margem do Rio Itapocuzi
nho, quiz o Suplicante aproveitar a força "hidraulíca
do -mencionado rio e com estefito orgazizou a S.I.I.L.
que adquiríu mais terras marginais ao rio em refe
rencia. Acontece, porem, que, segundo consta ao suo

plicante, Gertrudes Benhardt contratou agora a ven

da do mesmo terreno com ARNOLDO SCHMITT, a

quem deu uma procuração, pois que, na edição de

I
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I Encontram ';'lIvlo Imediato com o uso do
@l. farmacla Nova

(@ I n c o m pa.. a v e 1 @j de ROBERTO M. HORST
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®) 4) PEITORALMAI§�ONHE�IDO NO BRA§IL � Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA
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viados para leste, afim de em embrulhos, maís tarde Iançados, ingloriamente,defender a cabeça-de-pon- entregues aos parentes. centra os veteranos dote almã. Numa revista rnl- Segue-se o exame médi- Exército Vermelho.lirar, «Nachrausgabe», es- co e o treinamento de Ao mesmo ternpo, os
creve: «A infantaria russa infantaria até que sejam aliados avançam a oeste,é extremamente poderosa». enviados pera a linha de esfacelando a SiegfriedOutro jornal berlinense diz: frente. os alemães foram apanha-'cito Popular» (Volksturm). No espaço de poucas ho- Não poderia haver um dos numa ratoeira giganTodo homem que dispo- ras, os civis são transfor-: quadro mals doloroso, um tesca. Não poderão escanha de dedo polegar pa- rnados em soldados e não castigo mais terrivel para par. Só lhes resta deporra puxar um gatilho, seja têm maís permissão de os alemães do que esse. as armas, vara evitarele um velho de 60 anos .sair dos quartéis. Suas Seus colegiais estão sen- sofrimentos ainda rnaisou um adolescenre de 16, roupas civis são coloca- do treinados pera serem terríveis.é rransformado, instan

taneamente, num heroi,
defensor do sólo sagrado
C\a Pàtrie.
O conhecido jornal

sueco «Degens Nyheter»,
em sua edição de 29 de
janeiro, observa: Todos os

colegiais estão sendo en-

atoeira
e poloneses se enconrrâm
escravizados em terriiório
do Reich. Os alemães de
vem ter, portanto, a con
ciência bem" atribulada e
não podem encarar o fu
turo com tranquilidade.
Muito ao contrário, não
há alemão que possa lgno
rar que se tornou cumplí
ce de urn crime que se
resume ne matança, no

saque, na escravídeção de
homens livres. .

E, enquanto os civis ale
mães fogem, os nazistas
detêm os velhos e os ado
lescentes, para fazer par
te do deaomínado «Exér-

O povo alemão está
hoje passando por provas
que julgava destinadas
unicamente às «raças in
feriores». Milhares e mi
lhares de alemães correm
pelas estradas geladas do
Refch, . apavorados' com ci
possibilidade de se verem,
de súbito, á retaguarda das
linhas dos exercitos que
lutam centra â Wermacht.
Não

.

há alemão que
ignore que Hitler ordenou
aos seus exércitos devas
tar impiedosamente a Rús
sia e a Polônia em sua
retirada e que milhares ou
mesmo milhões de russos

Artigos 'para a' páscoa?
SÓ na. "Casa Real"

Os Avestruzes Voadores

c O R�R E I O O O p O y O

Osnovos aviadores bra-I rrus, os pilotos brasileiros mals de 600 horas de vôo.sílelros da 12. a Fórça Té- não perderam tempo em Alguns como o seu oficialtica Aérea estão agora, ensinar aos nazistas e es- comandante, tenente-coro
no que diz respeito ás capar de seu alvo. nel Nero Moura e outrosoperações, agindo índe- As operações InICIaIS comandantes de esquadripendente na campanha da foram executadas em con- lha têm de 2.500 a 3.000Italia. Pilotando os «Thun- junto com outros esqua- horas de vôo.derbolrs» P-47 que osten- drões aliados, até que os A insígnia do esquatarn a insígnia de um aves- novos pilotos brasileiros drão é um avesrruz da

se tivessem familiarizados concepção de Walter Dis
com as fórmas de comba- ney, com a qual está de
te. Pilotos como o capitão corada a fuselagem de ca
Oswaldo Pamplona, o re- da bobardeiro de cornba
nente Iosrno Maia Assis, te. A eve está equipadado Rio de Janeiro, têm a com o Cruzeiro do Sul,
seu crédito diversos aviões como um escudo e uma. Caixa Postal, 19 fUN D A D O E M 1919 Telefone' N. 39 alemães, enorme arma que sírnbo-���������������������-���������������� Virtualmente todos os liza o imenso poder doSABADO, 24 DE Março DE 1945 sn CATARINA N. 1.267 soldados e oficiais falam

I fogo dos P-47.����������������_�_,__����,_���������_���__ inglês e quasi todos têm'

Torneio Comercial AMIGAX��LO s.E.GUARANIOIsen l:rmãos sagrou -se campeãono torneio realizado domingoultimo

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL -

malias, na prorogação,
de 10 minutos, (pois o

tempo regulamentar ter
minou empatado de 1 al)
os funcionarios vence-

A tarde o primeiro pre
lio esteve a cargo das
firmas Olsen Irmãos e
Industrias Reunidas,' os
madeireiros venceram
por 3xl.
A seguir. por uma fa

lha lamentavel da dire
ção tecnica os Funcío
naríos tiveram que dis
putar tres jogos segui
dos, vencendo os dois
primeiros e sendo der
rotados no último. As
contagens foram: 2xO
contra Goseh; lxO con
tra os Alfaiates e Oxl
contra a firma Olsen.
Parabens aos vencedo
res, isto é, aos guapos
rapazes da O1sen Irmãos.

ram por um corner a
zero. O regulamento do
torneio reza: caso al
guma partida terminar
empatada, haverá uma

prorogação de 10 minu
tos, contando os corners
caso houver empate em
numero de tentos. Acon
teceu domingo passado
que pessoas não cientes
deste regulamonto vie
ram a reclamar com a
comissão tecnica, para
ter mais 10 minutos de
prorogação.

Assembléia Geral Ordinaria

C
. \ -, , De ordem doonvocaçao sr. Presidente e

de acordo com o que preceituam os Estatutos desta
Sociedade venho por intermedio deste, convocar to
dos os socios pare a assembleia geral ordinaria a
realizar-se em 28 do corrente, em sua sede social
ás 20 horas, para tratar do seguinte:'

1-Prestacão de contas da diretoria
2--Eleição da nova diretoria
iS-Diversos.

•

Conrado Eggert-1' Secretario

Apélo para os bons
sentimentos de meus ví
sinhos no sentido de ha
ver por parte dos mes
mos mais «respeito aos
bens alheios», evitando
doravante que seus ani
mais sejam deixados á
solta pelas estradas, o

que ja me tem causado
sérios prejuízos. não me

responsabilisando por- 1 v
tanto pelas consequen
cias, caso não seja toma-
do em

considera.ção es-

�
••===••I ••C::==:I.II.C:==::I.II.C::'==::II••

te amigavel apelo. Associação Atlética BaependíJaraguá Alto - Jaraguá
do Sul, 24/3/45 �.m "nIE

Pedro Maximiliano Per- A diretoria da Associação Atlética Baependífeito· I

�
convida, por este meio, todos os seus essocí-

OFERE'CE-SE� ados para o BAILE que fará realizar no Salão
Buhr, no dia lode abril proximo e que

terá inicio ás 21 horas.
Para emprego, de con-

�\
Tocará o já famoso "JAZ_Z CACIQUE"

fiança, serviço do escrito- sob a batuta do maestro Fonseca que, não
rio em geral e negocio poupando esforços pera o exito do baile, apre-
uma pessoa idosa corn sentará um conjunto que satisfará plenamente
bastante pratica a todos quanto participarem das danças, no

�
Baependí no 10 dia de fésta de Páscoa.Informações na Iaragué do Sul, 17 de marco de 1945.

�A Comercial Ltda
ANGELO PIAZERA

Vende-se. •• •• •• SECRER;;IO •

Realizou-se domingo
passado no tapete verde
do Baependí a terceira
disputa da taça «Ríachue
lo», que estava em po
der da tírma Bernado
Gruba S. A. A taça «Ria
chuelo» ou taca Comer
cial como também pode
remos chama-la, esteve
ja em poder das seguin
tes firmas: Gosch Irmãos,
Bernado Gruba e este
ano Olsen Irmãos.
O primeiro prelío este
ve a cargo das equipes
da Iírma-Gorch Irmãos
x combinado Jordan-Jan.

. sen, Venceu o primeiro
pela contagem de 2 a O.

O segundo jogo foi
disputado pelas firmas:
Breithaupt x Alfaiates, os Resultado dos prelios em diversasultimos sagraram se ven-

. localidades do paízcedores pelo escore de
2 a O, .

S. Salvador S. C. Baia 6 x America OO terceiro jogo foi dís- Belo Horizonte Atlético 2 X Cruzeiro 1putado pelas firmas 01- Campos Botafogo 6 x Goiracazes 2sen Irmãos xAugusto Bar- Santos Comercial 3 x P. ôanrista 1tel, venceu o primeiro .Rio Fluminense 2 x S. Paulo 1por 2 a 1.

I
S. Paulo Corinthians 1 x Palmeiras 1O quarto prelio foi dís- P. Alegre Vasco da Gama 6 x Gremio 1 Por motivo de mudançaputado pelos Funciona- Blumenau Olimpico 7 x Màrc. Dias 2 vende-se uma casa de ma- t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::rios Publicos e a firma Aracajú Víroría iS x S. C. Recife 1 deira com um morgo de :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::Bernado G.rub�a. V ence- C.ampina� Portuguesa de Esp. O x Campinas O terra na Rua Rio Branco Dr Alvaro Batalha _ MÉDICO

ram os prrmeiros por 1 RIO Aspiranres Vasco da Gama 7 x Olaria 1 n. 517. •.tento e 1 corner a 1 ten- Florianopolis Coroados 6 x Irnp, Oficial 6 Ito do vencido. Florianopolis Comercial 6 x Cor. e Tel. 5 Tratar com o sr. CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS ENeste jogo· houve ano. Jaraguá OLSEN IRMÃOS venceu o torneio comercial Gustavo Loeven CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,
DOENÇAS DA PÉLE,

- Eletricidade Médica-�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ILOTHAR SONNENHOHLI00 - Rua Marechal· Deodoro da Fonseca 1\1. 84 - 0000 JARAGIDÁ DO §IDL SANTA �ATARINA 0000

00

I NOVO SORTIMENTO· I00 CasaCos para Senhoras

I
Casacos e Pulowers de lã 0000 (ultima moda) Sedas e. Casemiras 0000 Capas de Gabardine (artigos finos) 0000 (das melhores) Ternos Feitos 0000

00� Bicicletas e peças em geral- I Material Eletrico em Geral m00 Radios (das melhores marcas) 2m

I Acumuladores Oficina Mecânica II,
li! 't'UDO POlt PREÇÓ§ VAN'lI'AJO§O§ E BARA'lI'I§§IMO§ I��������

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
•

Raios Ultra V:ioletas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

. Diretol' ,Médico do
.

Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

I :::g::::g:g:g::�:g::�::::�:g:;;::;:g:g:;:�:;:g::::�::::::::::g:g:;:::;::�::::::;::;;�:::;�
Tinia e Goma "Goiana"

, SÃO AS MELHORES
(orgulho da industria nacional)

Na Tip. Avenida

� -- �

Dr. Wal�emiro Mazureehen
�Altl 81 la'l.'1

Rua Mal. .Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-'.:urtas
- Indutotermia - Bi�turi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Inira.vermelhos e azUIs.

I

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



GOR,REIO DO POVO

•

,Receita Ordinária
Tributária

a) Impostos
(f 11 1 Imposto Territorial
O ;,12 1 Imposto Predial
O, 17 3 Imposto ôôbre Industrtas e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença .

O 25 2 lmp. sôbre Exploração Agricola e Industrial
O 27 3 Impostos sôbre Jogos e Diversões

b) Taxas'
'

1 21 4 Taxas de Expediepte
1 22 4 Taxas e Custas- Judiciarias e, Emolumentos
1 ,23 '14 Texas de Fiscalização e .ôervlços Diversos
1, 24 1 Taxa de Limpeza Publica

Patrimonial
2 01 O Renda Imoblliarle
2 02 O Renda, de Capítaes

" Receité\ Diversas
4 12 O Receita de Cemlrerlos

Receita Exrraordínarla
6 12 O Cobrança da Divida Ativa
6 21 O Multas

'

6 23 O Eventuais
" !

Soma er.S

Saldo. disponível do exercicio de 1944.

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do
Sul, 28 de Fevereiro de 1945.

'

, Jaraguá do Sul, 24 de Março de 1945
---------------------

Cr$ e-s e-s e-s

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul !Plfcffeu[illlfa OOilll[][lCUIDa� �C
B..1..n ce t,e da. RECEITA ORÇAMENTARIA, r-e f'e r-errte ao mês de FEVEREIRO de 1945.

J21f21g1lll:áí. �I(b �1lll�
Requerimentos Despachados

, "Em 5-5-45
285�Angelo; ßenetá; brasílelro requer licença pera
construir uma cerca' de sarrafos em sua propriedade
nó allnhamunto sito a rua Barão do Rio Branco",
285 Artur ,Reif, 'brasileiro requer licença pare execu

��:���:�� tar pintura Interna e externa casa sito a rua Marechal

167000 00
Deodoro da 'Fon;?'eca. Como requer.

163'000'00 322-Conrado Karsten,' brasileiro requer licença pare

141:'000:00 "estabel���r-se c.om' elwenho ?;e ag��ráente a estrada
2 000 00 'laragué. Idem, Id�m." ' ," ,', "

n. , 311-Francisco Dalpé, brasileiro requer licença pera
estabelecer-se coni 'urne olaria a estrada lrepocuzí-
nho. Idem, idem, idem. ,

312---:Marcos' Souza, brasllelro requer, transferencia

imposto de urna bicicleta adquirida de Irene, Airoso.
Idem, idem, idem.

'

515-Marcos Souza, brasileiro, requer transferencia
2.000,00 imposto de um carro de cana (Guarapeíra), vendida
1.000,00 á Rudolfo Horongoso. Idem.

514-Wanda Zasrrow, brasileira, requer transferencia,8.000,00 imposto de terreno comprado com área, de 127.500
mt2. sito a estrada Rio Cerro. Idem, idem,
515-João Gascho, brasileiro requer transferencia im

posto de terreno adquirido de VVd. Maria Gascho,
com area de 75.000 mt2. sito a estrada Iaraguazlnho
319- Eugenio Gascho, brestleíro requer transferencia
imposto de terreno com erea de 128.000 mtJ sito a

estrada Iereguesínho. Idem, idem, idem.
519-Adolfo Emmendoerfer, brasileiro requer cance

LEONIDAS C. HERBSTER-PREFEITO MUNICIPA.L lamente imposto de: uma serraria do nome de Jacob
ALFREDO MOSER

'

-CONTADOR Emmendoerfer, deixando somente o nome de Adolfo
Emrnendoerfer. Idem.
528 Jacob Emmendoerfer, brasileiro requer rransfe
rencía imposto de uma serraria vendida a Adolfo
Emmendoerfer. Idem. .

321-Carlos Vasel, brasileiro, requer baixa imposto
de um engenho, de açucar sito a 'estrada Iaragué.
Idem, idem, idem.
525-W. W. & Cia. Lrda. requer baixa imp. de .urn

carro particular de sua propriedade. Idem ..
525-W. Weege & Cla. Ltda., firma brasileira requer
quota gasolina pera um caminhão chewrolet gigante
adquirido recentemente. Arquive-se 5-5-'-45.
517 -Geny Mafra, brasileira, requer licença pera

12.000,00 construir um rnaosoleo na sepultura de Benjamin J.
6.000,00 Mafra, inhumado I no cemiterio municipal desta cida-

de. Idem, idem, idem. .
,

5.000,00 318 - Arnolne ôchrnitt, brasileiro requer licen1ta pare
mandar construir um maosoléo na §epultura de 'João

5.000,00 Eberhard, irrhumado no cemiterio municipal de esrra.

da Rio da Luz, Idem, idem.
902,10 1.667,10 ,10.000,00 294-Erico Kruger, brasileiro requer licença para

106,80 500,00 mandar construir um rnaosoléo na sepeltura de Gui-
lherme Kruger, inhumado no cemiterio municipal de

'4'.500,00 Rio da Luz. Idem, idem.
Em 8-3-45

357-Emilio Kienes, russo, requer rransferencle im

posto de um terreno com area de 5.188 mt2. sito' a

estrada Itepocú-Hansa. vendido a Edmundo Splitter.
7,000,00 Como requer.

538 - Patricio Ranthum, brasileiro requer transferen-
700,00 ela imposto de uma oficina vendida a Patricio Schi
750,00 ochet, sito a estrada Nova. Idem.

1.000,00 552-Wilhelm Weege, brasileiro requer transferencia
5.600,00 imposto de um terreno edificado sita a rua CeI. Emí-
200,00 lio Iourdan, com area de 1925 mt9.. vendido ao Ban

'co Ind. e Comercio de Santa Catarina. Idem.
530-Guilherme Lafin, brasileiro requer licenca pera
estabelecer-se com engenho de açucar, a .esrreda
Ilha' da Figueira. Idem, '

326-Arrioldo ôtrelow, brasileiro requer transterencia
imposto de uma bicicleta vendida a Roberto Weimeis-

9.600,00 ter. Idem.
•

551-Guilherme Berner, brasileiro requer fransferen-
1,000,00 cia imposto de um terreno vendido a Ana Bolduan,

com area de 95.000 mt2 sito a estrada lrapocusínho.
500,00 Idem, idem idem.
500,00" 526-Pêdro Trentini, brasileiro requer �icença para

estabelecer�se com botequim a estrada Rib. Grande
550,00 I do Norte. Idem, idem, id.em. . . ,

Secretaria da PrefeItura MUl)lclpal de Jaragua
do Sul,

.

em 12 de Fevereiro de 1942.
LUIZ GOMES-Secretario

Código <, Arrecadação Renda Receita

'Geral
-T i t u I, o s

anterior I do mês , tot a I Lançada Prevista
-"

'-"

24.804,50
70.802,10

495,00 1.075,40 1.568,40 206.889,60
78.155,20 60.807,40 158.962,60 125.701,60

. ,......,-: ",151.71Ll0
76,30 520,00 ,,396,50'.

430,00, 324;-00 . 754,00
560,20 514,00 I 1.Q"/4,20
10,00 5,00 15,00 •

1.102,00 962,50 2.064,50

PREFEITURA MUNIt::IPAL DE JARAGUA DO SUL

4a. pagina.

j Cr$

4.000,00
9.000,00
9.500,00
10.500,00

prevista

599,00 146,40 545,40 5.000,00
169,80 576,10 545,90 4.000,00
280,00 790,00 1,.070,00 1.000,00

81.675,5065.520,80 146.996,50' ..;5..7_7._7..;.08...;,_70_,6_2_0...,0_0_0_,0_0
-167.222,50

514.218,60

Código

Balancete da DESPEZA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de FEVEREIRO de 1945

Titulos
Local

Despeza Orçamentarja

'anterior , do mês , tot a I " el1!penha�al,',' ale o mes

--

o Administração Geral
o 2 Governo
o 20 Pessoal Fixo
o 20 1 Subsidio ao Prefeito
o 20. 2 Representação ao mesmo

o 22 Material Permanente _ .

o 22 1 Aquisição de Veículos, moveis' e utensílios
o 25 Material de Consumo
o 25 1 Aquisição de combustível para autornovel
o 24 Despesas Diversas
o 24 1 Custeio de veículos, moveis e utensllios
o 24 2 Desp. dI transp, do Prefeito quando em via-

gens admlnistrartvas
o 24 5 Dlarlas e] Prefeito quando a serv, Iora dI Mun.
o 4 Adminisrração Superior
o 40 Pessoal Fixo .

o 40 1 Secretario - Padrão'M
. o 43 Material de Consumo
o 45 1 Impressos e Material de expediente
o 44 Despesas Diversas
o 44 1 Serviço Postal
o 44 2 Serviço telefônico
o 44 5 Serviço telegráfico
o 44 4 Publicação do expediente
o 44 5 Assinatura de jornais oficiais ,

o 7 Serviços Técnicos e Especlallsedos
o 70 Pessoal Fixe
o 7ö 1 Contador _';' Padrão L
o 70 2 Almoxarife - Padrão F
o 70 5 Agente Municipal de Estatistíca Padrão J '

O 70 4 Auxiliares do Agente de Estatistica (2) �

Padrão F á. Cr$ 4.800,00
Material de Consumo

Livros e Impressos
Despesas Diversas

Desp. di transp. de func. quando em serviço
Qiárias a fune. em viagem a serviço
Diárias e transportes ao interior do Munici
pio do Agente de Estatistica
Serviços Diversos,
Pessoal Fixo

Motoristas - 5 a Cr$ 5.600,00 - Padrão ti e

idem auxiHar a Cr$ 5.000,00 - Padrão C
o 90 2 Porteiro - Continuo - Padrão D
o 94 Despesas Diversas
o 94 1 Servo de limpeza da Prefeitura e Intendencia
1 Exação e Fiscalisação Financeira
1 o Administração Superior
1 00 Pessoal Fixo
1 00 1 Tesoureiro - Padrão K
1 00 2 Escriturário -

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

o 7-5
o 15 1
o 74
o 74 1
o 74 2
o 74 5

o 9
o 90

-

o 90

,

(continua no prox. num.)

-c-s e-s e-s e-s

1.200,00

i f�b;;='=':;��:;:=i7.800,00 iI Maleitas, Tremedeira �I
4'�9�:�� iii CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m

:II� "Capsulas Antisezonicas 'il==.1 �ooo,oo 6.000,00
\

to M inancora"
5.000,00 _I 'I
1.000,00 II Em Todas as, Boas Farmacias I

I E um produto dos Laboratorios MINANCORA I
_____

18
..4.,7..0..._..1.8.4.,7.0__112.39.,110.0__4•.8.0.0.,0..2 i

- ,loinville - Sta. Catarina - �5.609,10 8.857,50 14.446,40 20.912,60 14L790,00 iii " I'" ,EEJiiiEI _1!1!1111

500,00 500,00 1.000,00 1.000,00
-� .

1.164,00"

750,00

1.500,00

5.012,50

250,00
49,80
48,40

500,00

1.400,00
800,00
1.200,00

1.026,60

106,80
290,00

25,00

2.091,60
�oo,oo

120,00

1.500,00
800,00.
65,00

902,10

300,00 500,00 600;00

750,00 750,00 1.500,00

250,00
46,20
48,40
300,00

250,00
46,.20
48'40

500,00

700,00
400,00
600,00

700,00
400,00
600,00

1.400,00
800,00

1.200,00

626.60 400,00 1.026,60

90,00
106,80
190,00

106,80
280,00

25,00 25,00

600,00
500,00

1191,60
500,00

1.791,60
600,00

60,00 60,00 120,00

650,00 650,00
400,00
52,50

1.300,00
400,00
65,0052,50

500,00 500,00

Cr$

\
, ,9!'00:o,00

8.400,00
4.800,ao
7.200,00

15,800,00
5.600,00
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Gaitas Pianadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS
HARMONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquestrás,Bandas
e Jazz - Bands

CORDAS, PALHBTAS, MÉTODOS

P�am pre(los ao 8epreseDtaD�:
PAU LO KOSS -. SERRA ALTA - (el-S. Banto)
Caixá Postal, 39 - Linha S. Francisco - Sta. Catarina

GORRBIO DO PO�V�O�
_ Jaraguâ do SuI,24 de Março de 1945

--------------------------�
5a. pagina

Artur MUller, Oticial do
Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atii'b de se habilitarem para
casai-se:

t UMA _NÇA ."Avl"IMA
MUITO "''''.GM PA"A A "A
MluA • PARA A RAÇA. COMO
UM_ AUXIUAR NO TRATA
� ......RAMDK�.IILO

iii •••

Funda.ção de Rod. Hufenue•• ler

A .a..u. _ A..-TA 110•
......-....MA8, TA.. ceMO:

__MATI....
ac:"ó.-"""
_MMM

pf�
CII.cMaII
---
........

ItAJtTWSe

IlAJlCHM

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente ficam convidados os Senhores

Acionistas desta Sociedade, para compareceremá Assembléia Geral Ordínaría, a realizar-se no
dia 27 de março do corrente ano, ás 10 horas da
manhã no escritorio desta Sociedade a Rua Quintino Bocaíuva, nrs. 715/901, para deliberarem so
bre o seguinte:

Ordern do Dia
l.-Aprovação do Balanço e contas do exercício
de 1944.

L-
_2.-Eleição do Conselho Ftseal..

3.-Assuntos de Interesse social.
Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.

(ass.) Hans Jordan
Diretor Presidente
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FERRARIA
Fabricação de Ferramentas Agrícolas:

SEOAS OTATIVAS P4RA ARADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOO����OO�

AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇOES
ASSEIO - MORALIDADE

HOTEL - BAR - RESTAURANTE

Geraldo Ballock
ESCRlloRIO DB RBPRBSENTAÇÕBS EM GBRAL

flc�itH Ruoresentacßes em �ußlquer Ramo
. DÁ-�E R..:JIBJlFER.:1it::N C!C][A.�
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, sjnumero
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D I T A L�W3i(����.�=��
O Doutor A�y Pereira Oliveira, Juiz de Direito Posto Rublní- PROPRIETARIO �,

da Comarca de Jeraguä do Sul, Estado de Santa Rua Marechal Deodoro, 158
Catarina, Brasil, na f�rma da le.i etc. Olieina Autorizada ccFORD��

Pelo presente edital, com o prazo de 60 (ses
senta) dias, cita a JOÃO TOMAZ SABINO DA
CUNHA, para os termos de uma Ação Ordinaria
de Desquite, requerida por MARTINHA FRANCIS
CA DE MEDEIROS DA CUNHA, nos termos da

petição adiante transcrita e seu respetivo despacho:
Petição Inicial:-Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito
da Oomarca de Jaraguá do Sul. Martinha Francis-
ca de Medeiros da Ounha, que tambem é/ conheci- Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Oaminhão,

• da por Martha Medeiros ou Martha da Ounha, bra- I
sileira, domestica, residente nesta cidade á Avsni-

. ou auto:nove. _procure esta. Ofici�a. be.m apare�h�da,
da Getulio Vargas, por seu procurador bastante

Lque
sera atendido por habeis profíssíonaís em mecamca, ÇII:(J

(doc. n. 1) infrassinado, pela presente, quer propõr e elétromecânica

��como 'ora efetivamente propõe, contra seu marido 'li:

João Tomaz 'Sabino da Ounha, brasi- zr .���������� �

k�� de profissão e re�dencia ignoradas para a.�������������·���'�����������������

suplicantevuma ação ordinaria de desquite..fund�- ESTOFAR IA "'CRU Z'·E I RO"da nos InCISOS III e IV, do art. 317, do COdIgO 01
vil e na qual provará o seguinte: 1)-Que no dia

.

8.de Dezembro de 1923, pelas 15 horas nesta cida-
de, contraiu casamento sob o regime de comuhão
de bens, com o suplicado João Tomaz Sabino da

.

Ounha, conforme comprova o documento anexo sob
n. 2; 2) -Que deste seu matrimonio houve um filho
de nome lrineu Nilo da Cunha, que nascido Sm 7
de Outubro de 1924 (doc. n. 3), veio a falecer em

1. de março de 1925 (doc. n. 4): 3) Queem junho 'de
1924 dito seu esposo que era militar, seguiu para
a chamada revolução de São Paulo, e, durante a

referida campanha, bem como posteriormente.: nun
ca enviou o menor recurso para a suplicante e seu

filho. 4- Que assim visto haver regressado o supli
cado para Joinville, em cuja guarnição servia, sem

nunca mais haver procurado o lar conjugal que
tinha séde naquela mesma cidade, á suplicante
gravemente injuriada e humilhada' com tal proce
der, outro recurso não restou que passar a residir
na companhia e casa de sua mãe que, juntamente
com parentes e pessoas amigas, auxiliaram-ria mo

ral e materialmente a atravessar os cri ticos tempos
que se seguiram ao abandono total que lhe votara
seu marido; 5-Que em face do exposto, o supli
cado infringiu preceito de lei, de moral e da pro
pria honra conjugal, pois voltando para o local da
situação do seu lar, sem procura-lo, ultrajou e in
juriou gravemente a suplicante tornando impossi
vel a vida em comum. Pois:-"O Conceito da injuria
grave. mais amplo na esfera do direito civil, que
do criminal importa para o efeito do desquite, em

toda a ofensa á honra, á dignidade dos conjugues
que lhes torna impossivel a vida em comum"- ( Re
vista dos 'I'rinunaes, 35-114). 6-Por outro lado de testemunhas, exames periciais, expedição de oar

não bastasse um tal proceder do suplicado, a sua tas precatórias e com mais quaisquer géneros de

ausencia injustificada do lar ha quasi 20(vinte) provas necessarias e em direito permitidos. O advo

anos, expontanea e diuturnamente, basta para o gado que a presente subscreve, tem escritório nesta

pedido e decretação do desquite, pois:- "Provado cidade a rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210 e possue

que o conjugue abandonou o lar expontaneamente o telefone n. 34. Com uma copia da inicial, mais os

por mais de dois anos, o outro conjugue poderá seguintes documentos: 1 traslado de procuração Ia

pedir o dssquite" - (Revista dos Tribunais, 19-25); vrada a fls. 87 do L. n. 18, do tabelião snr. Mario

7-Que até a presente d ata o suplicado jamais Tavares da Cunha Mello, desta cidade; 1 traslado

prestou qualquer auxilio' á suplicante, passando de escritura publica de compra e venda extraído de
desde 1926 ou 27, a residir em lugar ignorado. fls. 174-175, do L. no 54, do mencionado notaria; 1

completamente desinteressado pela sorte da supli- certidão de transcrição feita em 30 de Outubro de

cante; 8-Que o unico bem que o casal possúe é o 1934, pelo citado oficial sob n. 251, no L. n. 3, do
constante da anexo traslado de escritura publica registro de imoveis; 1 certidão extreíde de 138v/139
de contrato de compra e venda.' extraído de fls. 174 do L, n. 49, de registro de nascimentos, do Oficial
175, do L. n. 54, do Tabelião de Notas de Jaraguá do Registro Civil de Ioinvílle, snr. Waldemiro Onofre
do Sul, Snr. Mario Tavares da Ounha Mello (doc. n.s) Rosa; 1 certidão extraída de fls. 111v/112, do L. n. 19
Assim, deixando de juntar o alvará de separação de de registro de obi tos, do referido serventuario; 1 ra

corpos por já existir uma separação de fato, ha cer- Ião de Taxa Judiciaria passado pela Coletoria Esta
ca de 20 anos, e nenhuma coação reeeiando a supli- .dual de Ieragué do Sul, em 10-3-1945, sob n. 111;
cante por parte de seu marido, devem os presentes 1 certidão de casamento extraída de fls. 89v, reg. n.

artigos ser recebidos e afinal julgados provados para 80 do L. n. 1 dos registros de casamentos, do en

em consequencia, ser decretado o desquite do casal, tão escrivão dlstrlral e oficial do registro civil desta
com separação de corpos por tempo indefinido, ces- cidade, snr. Venancio da Silva Porto. N. T. P. Deíe
sando o regime da comuehão de bens, tal como se rimemo. Iaragué do Sul. 12 de Março de 1945. p. p,
° casamento dissolvido fosse, condenando-se o supli- Luiz de Souza. 12-3-45. 12-3-45". 12-3-45. 12-3-45. 00-

cada, pomo conjugue culpado, ao pagam�nto das ledes quatro estampilhas estadoais, sendo duas de
custas e honorarios de ad vogado. Nestes termos, afir- dois cruzeiros � duas e de um cruzeiros cada
mando para os efeitos do inciso I, do artigo 178 do uma, devidamente inutilizadas. Despacho:-A;
Codigo de Proceseo Civil, que O suplicado se en- Oomo requer. Em 15-3-45. (ass.) A. Olívelre.c-E pa
centra em lugar incerto e não sabido, requer seja o ra que chegue ao conhecimento de João Tornaz ôa
mesmo citado por editaes na forma da lei .

e pelo bino da Cunha, se passou o presente edital que será

tempo que V. Excía. determinar para no prazo legal afixado ás portas do Forum, no lugar de costume, e
. contestar a presente ação, ficando desde logo citado pubicado pelo "Diario Oficial do Estado", e' "Cor-

para tooos os demais termo� e atoS, ate fihal sen- reio do Povo", que se edita nesta cidade. Dado e

tença, sob pena de revelia. Requer-se ainda, tambem passado nesta cidade de Jaraguà do .Sul, aos deze

a citação do Dr. Promotor Pu�lico, para funcionar seis dias do mes de Março de mil novecentos e

neste feito. O valor desta causa é estimado em dois quarenra e cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão o subs

mil e quinhentos cruzeiros e seque junta a prova crevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direi
do pagamento da Taxa Judiciaria devida (doe. n.6). to da Comarca".-Está confo,rme o original do que
Protesta-se fazer prova dö alegado, oportunamente dou fé. Jaraguà do Sul, 16 de Março de 1945.
com: depoimento pessoal do suplicado, depoimento 3x1 ,O ESCRIVÃO: NEY FRANCO

Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS. Tenha tambem em

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

Produtos da ICCM� 5A. Blumenau

�ameda Rio Branco -- Oaixa Postal, 47

EDITAL Tittulo �e Eleitor
MARIA LENZI, perdeu

no trajeto entre a padaria
Buhr até a Agencia dos
Correios e Telegrafas no

dia 28 de fevereiro.

Jaraguâ do Sul, 24 de Março de 1945
----------------------

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e -Lenha para Gasogênio

fr:::::::;::;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ll
�.i�.i Correio do Povo :.1:.1Ave. Gelulio Vargas . 350
H .
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Nos .apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis parahar�o
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispomos de dormitorios e salas de

jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, divans e estrados da melhor fabricação
tapetes de diversos padrões, tapetes congolium, passadeiras, espelhos e colchões.

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O MENOR Pf.!AZO POSSIVEL. ----

Exposíçäo, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 519 - Fone 22

Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

De ordem do ônr. Pre
feito Municipal, e de con

formidade com que dis

põe o Decreto-Lei n. 119,
terá inicio no dia 2 de
Abril do corrente ano, em

diante, o serviço de remo

ção de lixo, tres veses por
semana, as segunda, quar
ta e sexta-feira, entre 6 e

11,30 horas.
Ainda de conformidade

com o disposto do art. 3.
do Decre n. 57, cada pro
prietário é obrigado a

possuir um receptor tipo
padrão, aprovado pela Pre
feitura.
Os recipientes coleto

res serão apanhados á por
ta de cada predio ou a

frente dos terrenos baldios,
nos dias e horas acima

designadas.
Nenhum proprietário po- \derá sob pretexto algum,

deixar de colocar o lixo
em tempo, pera a respec
tiva coleta, incorrendo o

que não o fizer em mul
ta consignada no referido
Decreto.

Secretária da Prefeitura
Municipal de Jaraguá do

Sul, em 1-5 de Março de
1945.

LUIZ GOMES
Secretarto

AVISO
A distinta clientela nes

ta cidade, que encontram
se prontos os chepeus em

minha oficina á Rua Mar.
Deodoro n. pare pron
ta entrega.

Oficina ambulante de

Concertos de Chapeos
Nunes

§o Eo GlUAlRANli
ee••nIE

Temos o prazer de, convi
dar os snrs. socios para
o Baile Social, no salão
da sede social, em a noi
te de 1 de abril, que será
abrilhantado pelo "Jazz
Correa" de Blumenau.
1xl A Diretoria

Quem achou pede-se
entregar na Redação do

"Oorreio do Povo"

��,...._,....,...
........

" .

F" Aces E AN�MICOS I

Tomem.

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

........ ,..
To....
R••frlecl..
Bronauite.
ElCrofulo�e
Connlescenç••

VJNHO CREOSOTADO
E' UM GERADOR DI! SAÚDIl.

•

00 DECLARACÃO 00
"""'"'"

'

Eu abaixo assinado, de
claro que não me respon
sabiliso por qualquer con

ta que faça em meu nome

minha mulher que está
ausente de' casa Eroa Koniin.
Estrada Rio Paulo, (Coru
pá) 20 de Março de 1945
2x1 GERMANO KOGLIN

a dôrContra Dôr de Cabeça TI!rminó·l- termina.

................••• 1
...
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SCHULZ & CIA. LTDA.
Rua CeI. Procoplo Gomes, 99-Caixa Postal, 12

JARAGUÃ DO SUL ----- Santa Catarina

Secos e moinados por atacado
Representações

Comissões
Seguros em geral

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ENTREGA IMEDIATA:
Forro Paulist.a
Assoalho
Ladrilhos
Azulejos
Bacias sanit.arias
Fóssas sét.icas "OMS"
Manilhas glasuradas p/esgot.os a t.é 12 "de diam.
Tubos de calha glasur. (subst.it.uindo os 'tubosde zinco q/sâo mais caro' e enferrujam logo)Ralos com g.relhas '

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

PREFEITURA MUNIOI
PAL DE JARAGUÁ

,

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante o cor
rente mês de Março, ar

recada-se na Tesouraria
da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Oorupá, o
imposto s/ Industrias e

Profissões, relativo ao
1. Semestre.
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte su

jeito á multa de 20% so
bre o imposto no pri
meiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara
guá do Sul, 5 de Março
de 1945.

FRANCA VOSGERAU
Tesoureiro

CALCADOS,

SÃO OS MELHORES
E MAIS BARATOS

Produto da:

Industria de Calçados
Gosch Irmãos SIA.

JARAGuÁ DO SUL
SANTA OATARINA

-1- Caixa Postal, 11 -1-1
Edita! de primeira

ppaça
o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, 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 -50- días
virem, ou pele conhecimento tiverem, ou inreressar
possa, que; findo esse prazo, há de ser arrematado
por quem maior lance oferecer, no proximo dia 10
de Abril, as 10 horas da manhã, em frente as por
tas do Edifício do Forum" o bem ,penhorado a
Ricardo Maas, na ação executiva fiscal que lhe' mo
ve a Fazenda Munjclpal, a saber:-

1°.)-Um terreno sito nesta comarca, em Pedra
d'Arnolar, fazendo frente no rio Pedra d'Arnolar, fun
dos com terras de quem de direito, de um lado com
terras de Carlos Marquardt e de outro lado com as tde Rudolfo Lipinsky, com a aree de 125.000 metros
quadrados, avaliado em Cr$ 2.000,00; cujo bem
constante do auto de penhora e avaliação de folhas
dos euros da referida ação executiva, será levado
em primeira praça de venda e arrematação em has-
.ta pública, pelo preço de Cr$ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros), pera pagamento dös impostos devidos á Fa
zenda municipal. Assim será o referido bem arrema
tado por quem mais der e maior lance oferecer, no
dia, hora e lugar acima mencionados, podendo o
mesmo .ser examinado por quem inreresse tiver, no

lugar Pedra d'Amolar, onde se acha Iocalisado dito
bem. E para que chegue a noticia ao conhecimento
de todos, se passou o presente edital que será afi-
xado ás portas do Forum, no lugar de costume e Chervrolet1938publicado pelo jornal "Correio do Povo", que se Banco Indllstria e Comercioedita nesta cidade. Dado e passado nesta cidade de Vende-se uma limou-

_ •laragué do Sul, aos dois dias do mês de Março do sine com quatro portas de Santa Oatarina S. A.ano de mil novecentos e quarenta e cinco. Eu, Ney e porta, por vinte e dois '

Franco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereí- mil cruzeiros. Ver e tra- CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO 6.000:000,00.ra Oliveira - juiz de Direito da Oomarca. Está con- tar diretamente com o A G Ê N C I Aforme o orlgtnal, do que dou fé. .proprletarlo á Rua OeI.
laragué do Sul, 2 de Março de 1945 Procopio Gomes, 549 nes- "araguã do Sul

O Escrivão - NEY FRANCO ta cidade.
Rua CeI. E. Jourdan, 115 _ Caixa, 10 _ End. Tel. «I N C O »

M atriz: I T A J AÍ'

Edital

I Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
De ordem do sr. Pre

feito Municipal, faço pu
blico que até o dia 30
de Abril do corrente ano,
todos os proprietarios ou

ocupantes de terrenos
são obrigados, de acor-

baixa 'g� ��jU�h�e�en'1gg7 d:
1o-Roçar as testadas

das vias públicas muni
cipais na distancia mini
ma do 15 metros em
ambos os lados, não sen
do permitida capoeira em
altura superior a 1,50
metros.
2° - Limpar e carpir as

valetas, drenes, sargetas,
corregos e ribeirões,
afim de darem escoa-
mento ás aguas..

30 - Derrubar' as arvo
res frutíferas, uma vez

que prejudiquem a pro- •
jeção do sol nas estradas.

40 -- Podar as cercas
vivas em uma altura
maxima de ,1,50 metros.
5° - Lançar no mesmo
dia, os detritos e vege
taes da limpeza, para
dentro dos terrenos nu
ma distancia nunca infe
rior a 2 metros.
A metragem fixa será

de 600 metros, por lote
sendo que a Prefeitura
subvencionará por me-
tro exedente com 20 reis,
quando em ambos os la
dos.
Aos íntratores das dís

posiçoes acima, serão
multados na importancia
de Cr$ 30,00 Cr$ 50,00 e

duplicatas em cada rein
cidencia, além da inde
nização de que trata o
art. 5, da supra referida
Lei.
Jaraguá do Sul, 8 de
Março de 1945

JOÃO B. RUDOLF
Fiscal- Geral

Matriz: ..OINVILLE
(Sob Administração do Governo .Federal)

PAlt. a 111»IIA BmlWllur. 11IEG�II�A
I1ft.Hlli.es Eil Es.e<lll:!

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

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.

Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
A nossa SEÇÃO DE, INSTALACÕES atenderá com presteza a f'(ualquer

pedido de instalação de luz e força.

:: ::'::'::,:.�••'.";':+';'••-::-••' � �•.......-:-;+ -:':I ":':':':':::� � -::- -::(X) FILIAIS EM: Blumenau Brusque Florianopolis Joinville..............................................................................................................� ""

I:: ::�
Lages e Rio do Sul AGENCIAS EM: J araguá, Caçador,II Banco Popular e' Agrl"cola li Cr�sciu�a, Lugu.na, Cruzeit�o. Matra, P��dizes, Ri<:> do:: :: Peixe, São Francisco, Tubarao, Porto Umao e Canoinhas.:: 00 Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU :: SUB-AGENCIAS EM: IndaiaI, Hamouia, São Joaquim, e Tijucas.:: :: ESCRITORIOS EM: Cencordia, Gaspar, Taió Urussanga e

1
..
·

..
· AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, ..

Araranguá, EM INSTALAÇA-_O.' Orleans, Salto Grande, eJaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio .. - a::
Rio Nezrinho••

•• OII ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS .. Faz todas as operações bancarias no Paiz, como:: cobranças, descontos e caução de titulos de expor-

'tg
Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre 2% :: tacão e outras operações de credito; passes parag í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 H' s principais praças do Paiz, mediante taxas modicas,•. com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 5% ABONA EM C'CORREN'rES OS SEGUINTES JUROS:: Dep. Inicial Or$,50.000,00 cjreriradas sem. s/aViso Or$ 20.000,00 40/0:: '/ 1 �

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas •. A disposição, sem aviso, com retiradas livres para
I quaisquer importancias '].0/0m aviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias fr/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/. :: Oom aviso previo (retiradas diarias atéDDep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. ::, 1.000,00)everá ser dado o aviso prevío de 2 meses para retirada. Depcsitos Populares Limitados (até 10Dep. poputareS-(Iimite até Or$ 10.000,00). Dep. lntcial Or$ 20,00, com reti-" mil cruzeiros) depósitos iniciais a

..
radas semanais sern aviso até Cr$ 1.000,00 5'/. :: partir de 20,00 subsequentes a=: Dep. IimitadoS-(Limife até Crê 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com:: I partir de 5,00 4 %

:: retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'/. :: Prazo fixo de 6 meses 5 %
;; Uep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com Prazo 'fixo de 1 ano 6 %
.. retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente
Faz todas as opera9ões bancaria.. , corno seJarn: cobranças, descontos," A economia é a base da prosperidade:: pa••ss, depo.lto. e", contas correntes, depositas de valores, etc. etc.=:

:: Deposite as suas economias no
;:.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CATABINA S, A======Serviço atencioso e rápido======��������������_��������������_�KHORARIO:- Das �30 As 1�30 � das 14 ás 15

5x5

3 %

Sabados: Das 9 ás 11,00

PREFEITURA MUNICI -
PAL DE JARAGUÁ SUL

EDITAL

ßonoeiem Desto fol�o

.=:::��,iii
EM III

ii íl
g OASCA I�
i compramos qualquer III
m quantidade I
I fngen�1 RHU 11.8.1l�i==i'=iil\l!!F.!l!!i!!i=!l!EEi!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aniversarios I d t
I

ß Id J
'

S AFez anos no dia 20 do n us nas eunl �s aragoa I I

corrente o sr. Inocencio J A R A G U A DOS U L
da Silva, agente' da

'

es- R I' dtação ferroviaria nesta e atorio a
.

Díretoríe
cidade. .

SENHORES ACIONISTAS:
Funcionario exemplar, Cumprindo as disposições legals e estatuárias,

pelo seu correto prece- apresentamos ao vosso exame' e deliberação o ba
der, tem merecido a es- lanço geral, à demonsrraçäo de lucros e' perdas e - o

'tima geral do' comercio parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício en-

e da população. cerrado em 51 de Dezembro de 1944.

�o sr. Silva, embora Vertos são os fatores que determinaram que o

tardiamente, o nosso resultado do exercício passado não tivesse corres-

abraço e votos de Ielí- pondido á nossa expectativa, cumprindo salientar P A s S I V O Re"T1-stascidades. que em consequencia das anormalidades atmosféri- NÃO 'EXIGIVEL :
'Y

-A 19 festejaram seus
cas que se verificaram precisamente no , periodo das Capital em ações 5.500.000,00

aniversarios os snrs. AI- respetlvas safras, o volume da nossa produção de Fundo de Reserva '104.258,20 O vale da Itajai. Afinal
fredo Langer e João

essêncras citricas e da fécula foi seriamente preíudl- Fundo de Depreciação 52.555,90 5.456.812,10 temos uma revista em

"Carlos residente em Co-
cado. Por escassez de matéria prima em face do co- EXIGIVEL A CURTO E LONCO PRAZO,: terra catarinense, e que,

rupá lapso das respetivas colheitas, conseguimos atingir Credores diversos em pelos que a abonam cer-

_ Passou no dia 21 o apena� volume ínfimo, que muito ficou aquêrn da contas correntes 1.452.184,80 tamente terá uma longa
aniversario do sr. Fre- capacldade produtora das nossas instalações técnl- Letras Descontadas 542.914,70 vida.

derico Ellinjer, íarma- cas.e cornI 0dque nos foi possível atender apenas a Dividendos a pagar 64.000,00 1.859.099,50 Os snrs. Alfredo Cam-

ceutico em Blnmenau.
uma parce a a procura registada no exterior aonde CONTA DE COMPENSAÇr>.O :

pos e Osias ",ßuimarães \

continuamos contando com sólida clientela.
'

Caução da Diretoria 20
acabam de brindar o

- Em 21 do corrente Tarnbem a Seção Química não correspondeu a LJ,lCROS E PERDAS
.000,00 W1Je do Itajai e porque

passou a data natalícia n.ossa expectaJiva, cuja produção, igualmente, foi sé-
5.088,40 não dizer, tambem os

da exma. snra. Laura ríamente afetada por fatores alheios á nossa bôa von-
5.321.000,00 barriga-verdes . de todo

Monteiro Brugneti,. es- tade, salientando-se a falta de energia elerrica em
Iaragua do Sul, 50 de Dezembro de 1944. o Estado, com unia boa

posa do Indústrial Ví- virtude do racionamento havido durante longo espa-
(Ass.) H. JORDAN - Diretor-Presidente revista.

cente Brugneti, residente ço de tempo em consequencia da prolongada estia- (Ass.) R. HUFENUESSLER - Diretor-Téc- «O Vale do Itajai», que
em Corupá. gern que atravessamos no ano passado. Suas con-

- . nico é o seu nome, com es-

sequencías se refletiram essencialmente na indústria (Ass.) H. HUFENUES SLER - Guarda-Li- colhida e interessante
extratlva. Alem disso tivemos que lutar com' sérias ' -vros reg. sob colaboração, seu exe-

dificuldades ne elaboração de matéria prima ínade-l ec..'
'

nr. 32.086 lente feitio, vem mesmo

queda pera os noseos fins, não proporcionando o Demonstração da conta Lucros e Perdas em preencher uma falta, não
resultado esperado. .

30 de Dezembro de 1944 somente deleitando seus

Todos estes. fatores contribuírem pera que o re- O i s C r i m i n a ç ã o O é bit o c r é d i t o leitores com util pro-
sultado do exercício passado 'não cortespondesse á De Mercadorias dução literaria, como di-
nossa expectativa. De Alugueres

1.565.469,60 fundindo a economia, e

Já egora, removidas estas dificuldades e perrni- De saldo «Fundos pera
5.880,00 riquesa desta abençoada

tindo as perspectivas pare o corrente ano contar-se Prejuizos Eventuais
terra.

com condições de saíra mals favoravels contamos d '.t Desejamos a nova pu-
d

' e ' uO-12-44» 8 61:::. '.t 80
com pro ução mals vultuosa, apresentando-se assim

. UU, blícação prosperidade,
as perspectivas mals prorníssores.

_A Despezas Fabricação 660.192,10 agradecendo a remessa

Os dados apresentados permitirão elementos de
A Despezas Administração 206.258.90 do exemplaro que nos

exame suficiente entretanto, permanecemos á vossa
A Despezas Diversas 440.847,80 foi enviado.

disposição pera ,quaisquer esclarecimentos que nos
A Fundo de Reserva 5.636,20 Folhas Avulsas. .Recebe-

forem solicitados.
A Dividendo - Ações Pre mos "Folhas a Avulsas"
, ferencíals 64 000 00

De�á ser eleito o novo Conselho Fiscal e A � Id
. , resumo bibliografico das

seus suple tes, pera o exercício em curso.
oa o que passa 'pera Edições Melhoramentos.

NOIft�ação Jaragu' do Sul, 6 de março de 1945..,
o exercicio de 1945

__5_._08_8_,4_0 . importante' casa editora

Foi. nomeada a .senho-
INDUS RIAS REUNIDAS ,JARAGUÁ S. A. 1.580.005,40 1.580.005,40 de S. Paulo.

ríta Irene Pedri pára es- (A .) H. JORDAN - Diretor Iaragué do Sul, 50 de Dezembro de 1944. É o prímeíro numero

t d C '-. "

�.
- (Ass.) H. JORDAN..".... Diretor-Presidente que saiu a publícicade,

creven e o artorio de Demonstrativo do Balanço GeraL procedido (Ass.) R. HUFENUESSLER - Diretor-Técnico traz farto noticiario dos
Paz de Jaraguá do Sul, a 30 de Dezembro de 1944 (Ass.) H. HUFENUESSLER - Guarda-Li- livros editados pela Iírma
do qual é serventuario A T T V O
o sr. 'Artur Müller. \ IMOBILIZADO:' P d

vros reg. sobnr.52.086 tem a direção do sr.

arecer O C Ih F· I Francisco Marins.
" Propriedades diversas 814.972,50 onse O Isca Gratos.

............................................................ ESTAVEL :
'

,
Os infra assinados, membros efetivos do «Con-

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Maq., cald. e Instalação 1.757.548,40 sêl�o Fiscal da Sociedade Indústrias Reunidas Iara-

Chocolate e Pralneés Moveis, 'Llrenslllos, Ofi- gua S. A.», depois de haverem examinado minuclo-

das melhores fábricas do eine, Laboratório e samenre, o balanço geral, encerrado em 51 de de-

Pais sempre a venda na
Analises 65.479,70 zembro de 1944, a demonstração da conta «Lucros

- Veículos e Semoventes 145.169,90 1.966.198,00 e Perdas», o Relatório da Diretoria; livros de conta-

Casa Rea I DISPONIVEL: bilidade, registros, contas, comprovantes e docurnen-

d f Caixas, matriz e filial 43.815,60 tos, referentes ao mencionado exercido financeiro
e ronte o eine Buhr REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO:

certificaram-se de sua exatidão e perfeita ordem e�
Exlsrencla .de mercado-

" vista do que os recomendam á aprovação da as�em-
;;;;::;;;;T:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;; rias, marerla prima,

bléia geral ordlnarla, a realizar-se em data dererrni-
_ _ .

t 1 O
nada pela Diretoria.

e c. .5 1.160,60 J' d �

Duplicatas a Receber 441.095,40 ' "I
aragua o uuJ,-' {; de ianeiro de 1945.

Bonus de Guerra 24.120.00 C(AASS.» AEl�xanBdlre Ernest.o de Oliveira

Devedores div. em
S5. r1CO os:feld .

contas correntes 455.421,40 2.419.797,40 (Ass.) F. Frederico Mbeller - 1°. suplente
Diversas Contas 56.216,50

CONTA DE COMPENSAÇÃO:
Ações em caução

- Hoje 'aniversarià-se
o industrial sr. João
Emmendoerfer e a se
nhorita Elen Adele An
dersen.'

'

- Amanhã passa o

aniversario do sr. João
Claudio Braga, zeloso
funcionario do míniste
rio da Agricultura.
- No dia 27, faz anos

o sr. Dr. Rolando Malu
celi, Juiz Substituto em
Joinville e no dia 30 o

sr. Luiz Airoso, profes
sor.

s. f. TUPI n ßM H ß .

A Sociedade Esportiva
Tupinambá tem a honra
de convidar todos seus

socios pare dia 2 de Abril
2° día da Pascoa, assis
tirem uma domingueira
que a mesmo oferece aos ii!i========================================
filhos CIos eocíos. Assim
como taubem a noite
pará os socíos

.

A DIRETORIA

20.000,00
5.321.000,00

FIGURINOS NOVOS
VENDE-SE NA ((TIPOGRAFIA AVENIDA»

PARA FERIDAS,
/

E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES.
CCCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

COIlRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCÕU DO

COURO CABELUDO.
TÓNI<:O CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

I ••

Pelo Estado
o snr, Presidente da

Republica abriu.o cre
dito de Cr$ 9.498.813,00
para aconstrução de uma

ponte de concreto arma

do, de tres arcos de
41,65 m. de vão cada um,
sobre o Rio Itajai. em

Blumenau, entre as es

tacas 2.303 e 2.324 da
Estrada de Ferro Santa
Catarina

Péscool r- DUOS' 'f con�ln��s Df C��COlßU.
VARIA.DO B PINISSIMO SORTIMENTo-Preços para todas as bolsas

VISITEM-A :NO�SA EXPOSiÇÃO
BAR CATARINENSE

Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates, •

«CAFJIÊ; A ]!'ODA JIH[OJR�

IE.!'.I _e_IIU'.ES· ,

o SABÃO
..................................................................................

,�\)f,.O VIRCJ:-o
,) '...-G:> DA ,,�<;)�
(�WETZEt INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem Espeeinlldcde"

da elA. WETEZL INDUSTRIAL - Join�i1e
/ (MarcaRegistrada)

K

: ��ßÃ� �/RCtAt
• •

,i ESPECIALIDADE
t� ..,�"

o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


