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ReVI-sta Semanal I mentos dedefeza sufícíen-
tes pera evitar essas der-

\ rotas militares, que redun-
As forças do ·'s· Exercito marcham em dam num abatimento da

d' -

C h' Lt' d moral do povo.lreçao. a ommac lO- amen avels e- Depois de atravessarem

sastres de aviação - Fala o Gal. Dutra o Werra, parece que a li-
. nha de defeza que os ale-------------------�

,
", mães telVarão o seu ulri-E X t e r I o. r mo esforço é no Rio

Elba.As perdas dos Estados
Unidos nesta guerra, en

tre mortos, feridos, desa
parecidos e prisioneiros,
eproxíme-se rapidamente
de 1.000.000 de homens.
Com a intensificação das
ofensivas na Europa e no

Pacifico, o numero de per
das continua a subir, se

gundo recente comunica
do do Exercito e da Ma
rinha. As baixes em com

bate, de todas as armas

.em conjunto, já montaram
a um numero superlor a

800.000 .•Esse numero re
flete um acrécirno de cer
ca de 100.000 por mês.
(S.I.H.) •

-x-

O
� avanço fulminante

dás forças inglezas, ame
ricanas e francesas arra-

Uma
que

ves da Alemanha, faz crer

cada vez mais num pro
ximo fim da guerra.
A queda de Kassel e

Karlsruhe, aquela uma ci
dade de 180.000 habitan
tes e séde da maior fabri
ca de aviões, e esta chave
ferroviaria, são evidente
prova de que o nazismo
não -díspõe mais de ele-

As forças russas toma
ram Bratislava e continu
am avançando em direção
a Viena.

A frente italiana está
rarnbern . voltando a maior
atividade, com o avanço
do 8' Exercito até Com
machio e um desembarque
nas costas dz Reveria.

Interior
O maior acontecimento

da semana foi a enrrevis
ta coletiva que o sr. Ge
neral Gaspar Dutra deu a

imprensa, mantfesrando-se
sobre as questões de
maior realce na atualidade
e exprimindo pontos de
seu programa.

Referiu-se longamente
...

acusacao
•

se esfuma
Não ignorando as difi

culdades de trens p o r t e
com que lutamos, por fal
ta de combusrívets e de
equipamento e pela redu
ção de nossa frota mer

cante; não ignorando tarn
bem que temos importa
do apenas uma parcela do
que lmportavamos em tem
pos normais, não porque
careçamos de recursos pa
ra efetuar compras do ex

terior, mas porque não há
o que adquirir, nem há
transporres suficientes dos
mercados extrangeíros pa
ra os praças brasileiras;
não ignorando que; tendo
sido reduzido drastica
mente o volume de mer
cadorias circulantes. have-

. ria forçosamente elevação
de preços; .não ignorando
nada disso, os elementos
oposicionist.as teimam em

atribuir a vida..cara á res

ponsabilidade de governo
com consequencia imedia
ta da inflação.
Não há tal. O dinheiro

que temos em circulação
esta mais do que sufici
entemente lastreado pelo
ouro de que dispõe o Te�
souro, e a prova é que a

moeda brasileira se man

tem firme no exterior. O
que existe, portanto, não
é inflação, mas sim.. es

cassez de mercadorias,
devido, de u!!: lado á di
minuição da mão de obra
no país, e. do outro às
dificuldades de importa
ção de mercadorias es

trangeiras e de circula-

CORUPÁ
ORQUIDEARIO CATARINENSE

Santa Catarina

Sucessores de L. Seidel, das Secções de:

Orr;utdeas e Caotéas

sobre a guerra e a poli
tica continental e de coo
peração feita pelo Brasil,
cujos rumos continuará a

manter.
S. S. é pela liberdade

de opinão, pelo voto .se
ereto e direto e pela anis
tia dos criminosos polití
cos, bem como pelo rea

tamento das relações com

a Russia, o que alias já
foi feito.
Consta que o Brigadei

ro tEduardo Gomes vai
falar no dia 21 do cor-

Imposto sobre a
Terminando neste mês

o preso de entrega das
declarações do imposto so
bre a renda, damos abai
xo alguns diepositives des
se decreto, que se referem
a essa obrigação:

T" dArt. 58 - As pessoas lu-] Iran oas rTlascaras
rldlcas instruirão suas de-
clarações com os seguin- É de pasmar a ínrole- de um golpe' de Estado.
tes documentos, relativos a rância daqueles que dia E no entanto, não role
um período de doze rne- riarnenre sacrificam colu- rarn que os trabalhadores,
ses consecutivos de ope- nas e colunas de cpmen- que têm direito à mesma
rações; encerrado em qual- rarlos de jornais no alter liberdade de pensar e ma
quer data do ano civil que da Liberdade e da Demo- nifestar o pensamento, rea-anteceder imediatamente cracie. Pois não é que lizem passeatas em ordem,
ao exercicio financeiro em esses campeões do libe- com o proposito de de
que o impostei fôr devido: ralisrno se enchem de re- monstrar sua satisfação
a) cópia do balanço de volta e i?�ignação à

sim-I pela politica s�cial do Pre-
ativo e passivo; ples norteia de que os sidente Getulio Vargas
b) cópia da dernonstração operarios brasileiros pre- no momento em que essa
da conta de lucros e per- tendem, como nos anos politica é atacada de um
das; anteriores, realizar gran- modo que não deixa du-
c) desdobramento da des dernonsrraçöes de vida sobre -e intenção dos

conta de despesas gerais, apreço e simpatia ao Pre- inimigos do governo de
por natureza de gastos; sidente Getúlio Vargas, no suprimi-Ia pare voltarmos
d) relação dlscrirnínatl- día do seu aniversario na- I aos velhos ternpos em que

va dos creditos considera- .

talicio?' lo operariado estava intel
dos incobráveis e debita- Vivem êles a gritar con-I ramente na dependenciados á confa de provisão rra a preporencia do go- da bôa vontade dos pa
ou de lucros e perdas, com verno que lhes dá Inteíra l rröes.
indicação do nome e en- liberdade pera escrever r

E ta é a democraciaderêço do devedor, do va tudo o que lhes vem a
d

s

f I a osrolos:lor e. �ata do vencimento cabeça, inclus�ve calunias r�s�â:dea s�r� mfm rolh�da divida e da causa que e imunes soeses centra I e dP. .'
impossibilitou a cobrança. altas figuras da adrnínls- pera os erneis . "

Art. 39 Os balanços, tração publica; para pro- Afinal, mesmo sern ehe-
demonsrração da conta de mover e realizar comlcíos gar ao poder, eles estão
lucros e perdas, extratos, em que atacam os homens mostrando O' estofo do
discriminações de contas e' do governo e os orgãos seu liberelisrno. I-Jão !oilançamentos e quaisquer do regímen com a maior [preciso nem mesmo por
outros documentos de con- violencia; pera pregar d lhes o bastão no punho
tabilidãde, deverão ser as- necessidade da subversão pera que os vilões se des
slnados por atuários, perl- da ordem ou pelo menos mascarassem.
tos-contadores; contadores
ou guarda-lívros legalmen-

FERRO V IAre registados, com indica-
ção do número do respec
tivo registo.
Art. 108 Aré 30 de a-

Renda
bríl de cada ano as pes
soas fisicas e juridicas são
obrigadas a enviar as re

partições do Imposto de
Renda, informeções sobre

os rendimentos que paga
ram ou creditaram no

ano anterior, por si ou

como representantes de
terceiros; com indicação
da natureza, das respecti
vas írnportanclas e dos
nomes e endereços das
pessoas que os receberam,
§ 1°. - Deverão ser

informados, de acôrdo
com este artigo, os orde
nados, gratificações, boni
ficações, Interesses, co

missões, honorários, por

centagerrs, juros, dividen
dos; lucros, alugueres e

quaisquer outros rendi
mentes.

um morro e explodiu, mor
rendo as 20 pessoas.
No Rio, na Ponta do

Galeão, um aparelho de
treinameuto caiu ao mar,
perecendo o cadete que o

pilotava.
-x-

Entrou em vig'or o no,
vo regulamento do impos
to de consumo, ficando
isentos do pagamento a

banha, manteiga e queijo
nacionais.

Transconlinenlal
Sul-Ameríccmo

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras,
Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catálogo ilustrado

LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

WASHINGTON - (SIR)
- A economia boliviana
mantem-se na expecta
tiva de novos escoadou
ros para seus recursos
naturais e novos merca
dos em cidades do inte
rior, atualmente isoladas
dos centros comerciais
do mundo, de acordo
com o «Foreign Com
merce Weekly».
Ligando os portos do

DR. NEREU RAMOS
o sr. Dr. Nereu Ra�

mos iniciou uma longa
excursão' através dos
mUlllClploS da· região
serrana, inaugurando di
versas obras mandadas
construir pelo seu ope
roso governo e inspecio
nando outras em anda
mento.

O chefe do governo
tem recebido verdadeira
consagração do povo por
onde tem passado, que
assim lhe tributa justi
ça bem merecida..

•

Atlantico e do Pacifico,
de Santos, no Brasil, e

Arica, no Chile a impor
tante linha de transpor ....
tes deverá estar con
cluida por volta de 1947.
Secções em ambos os

extremos da ferrovia -

de San,tos a leste, e de
Arica a Oeste, vêm fun
cionando desde há mui
tos anos. A léste, 'para
um ponto a cem milhas
no interior da Bolivia, e

a oéste rumo a Cacha
bamba, as duas secções
constituem dois . terços
da eventual ferrovia de
2.300 milhas, que devera
ser a mais extensa. da
America do Sul.

__tEÇAM CA 1ALOaO ILUSTRADO -' ßDODeiem

ção dos produtos internos. rente.
Os oposicionistas estão -x-

fartos de saber tudo isso. Outro assunto impor-
Mas teimam em repetir a. tente da serr...ana foi-a tro
a velha historia de infla- ca de noras entre os em

ção. balxadores .braslleíro e

Agora, lendo o decreto- russo em V\Tashlngron,
lei, autorizando o Minis- restabelecendo as relações
tério da Fazenda a emiiir diplomaticas entre os dois
4 e meio bilhões de cru- peizes,
zeiros pare pagar ao Ban- -x-

co do Brasil o ouro por O ministro Leão Veloso
este comprado pare o Te-. foi nomeado chefe da em

souro e destinado ao las- baixada que representará
rrearnento de nossa moe- o Brasil na conferencia
da, os adversarlos do 150- de São Francisco.
verno relubilaram-se e en- -x-

ristaram o dedo para apon· Dois lamentaveis de-
tar o culpado da carestia. sastres de aviões regis
Pouca sorte! No dia se- taram-se nesta semana no

guinte, o ministro da Fa- paiz. Na Baía, um avião
zenda punha abaixo a da Fab foi de encontro a

acusação, explicando que
se tratava apenas de uma descontos, para a liquida
operação financeira de ca- ção de compromissos, e

rater interno. O dinheiro esta o devolveria ao Te
emitido não entraria em souro, que o retiraria da
circulação. Porque o Ban- circulação. -x-

.

co do Brasil, que o rece- E lá se foi um belo' Fora� categorIcamente
Pretexto. para atacar a ad- desmentIdas as versõesberia, imediatamente O en-

de que o General Gaspartregaria à Carteira de Re- ministração publica t
Dutra retirara sua candi---------�---------------------------------
datura a presidencia da
Republica.
As forças da maioria

estão firmes ao lado do
candidato que· irá conti
nuar a grandiosa obra ad
ministrativa do Presiden
te Getulio Vargas.

.

-x--

Segundo se propala a

eleição será realisada em

Setembro, provavelmente
no dia 7.
Promulgado o Codigo

Eleitoral, teremos 60 dias
para a qualificação e mais
60 para organisação das
listas eleitorais.
A posse será em No-.

vembro, dia 15, e as elei
ções estaduais serão 120
dias depois.

-x-

O sr. Ministro da Jus
tiça declarou aos jorna
listas que nenhum int�r
ventor será substituido

nest!l folh!l pois eles são "valores po-
U lIu liticos".

Expedicionario Gumercindo da Silva
Homenagem da Prefeitura

O sr. T�nente Leonidas primeiro soldado deste
Herbster, ilustre Prefeito mUIJIClplO,

.

que tombou
Municipal acaba de pro- em defesa da nossa Pa
por o nome de GUMER- fria ,em sólo italiano ..

CINDO DA SILVA, o bra- 'M'vo jaraguaense falecido ISSa
em combate na Halid, pa- Como ja tivemos opor-
ra a rua em construção tunidade de anunciar no

ao lado da casa do sr. numero passado, esta fo
Henrique Lessmann. Iha mandará celebrar na

Fica assim perpetuado matriz desta cidade, uma

nesta cidade o nome do Santa Missa, por alma de
Gumercindo dll Silva, no

I
dia 9 do correnie, segun
da-feira, às 7 e meia ho
ras.

Pard esse áto são con

vidados os parentes do
morto, autoridades, esco

lares e os que quizere
rem prestar essa homena
gem cristã ao querido ex

tinto.

��das

Agredecimentn. Do snr.

Vitor von Gilsa, gerente
do Banco Inco nesta ci
dade, recebemos amavel
carta de agradecimentos
pelas justas referencias
que a

.
esse estabeleci

mento fizemos pela pas
sagem do 10° aniversa
rio de fundação.

Frutíferas e
.

Ornamentais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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oooooooooo�oooooo�oooooooooooooooo�;� Adolf ·Herrn. Schultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00-
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 I 00
00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitorios 00
s:a::! Salas, de Tantar

00� C�u s:a::!00 Escritorios �

00 Movei!' rusticos e outros. ;00; MOVEIS AVULSOS COMO: 00 ICadeiras
Poltronas fixas e giratorias �00 - Mesinhas -<,de centro e para radio

. �00 E entre muitos outros, a zes
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00

�
Afamada pela sua eticiencia, substite 00indo as Caixas Registradoras du 00

00
elevado custo.-.--- -

--
-

00
00 RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 75 �00 Jaraguá do Sul - Sta. Catarina �00 -

�
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Geràldo ,Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßceita Reoresentocoes em Ouolquer Homo
DÂ-@E R.EFER1itN <lC][�@

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

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e ..Jazz- Bands

I Gait�s Pianadas I
de 8 a 120 baixos

BANDONEONS

HARMONIO$- PIANOS

CORDAI?,
.

PALHETAS, MÉTODOS

Peçam preços ao Represeutnnte:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOS x-

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

00000000000000000000100000000000000000000

IE r Iill e ,§ t � l e s s m 21 n illl
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas:
SEGAS (1A 1JJlAS PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁ

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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'BAR CATARINENSE
Frios; Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,

<CAF� A �ODA JIE!U])R.A

II.�.E 1••1•••11

ReO·lstro C·lv·11 l�il��n$IIUI�I�II����II�n�IUli��I���i .co�I:;cfI��i,I���ic1����0�
"Onde comprarei melhor???" residente'rteste distrito, no

WALDEMAR LUZ, ofi- lugar Rio Cerro, sendo fl-
cial do Registo- Civil do POIS SEMPRE d V S

.

d S d C
. lho legitimo dos lavrado-

, � quan o . _. precIsa e e as, asemI·
res Antonio Pansrelrr eDistrito de Corupá. Muni- ras, Pertumes, Roupas ,Feitas, Chapeus e mil outros
Thereza Wolf Panstein.cipio de Jaraguá do Sul, faz artigos, EW�ONTRARA Mi\IS BARATO NA CASA
Ela, brasileira, solteira,Caixa Postal, 59 - Linha S. Francisco· Sta. Catarina saber que pretendem casar.

B h lavradora, domiciliada e
..............................................�......................................................................... EDIT��/5�·5�55 de Erico ru ns residente neste distrito, no:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ANNIBAL ALVES VIEl -

"
Iugar Estrada Ja ragué Es-

RA e MATHILDE VE- 'RUA CEL. EMILIO JOURDAN, 62-Jaragua do Sul querdo, sendo filha' Iegirl-Dr Alvaro Batalha �

ma dos lavradores Henri:'•
- MEDI�O N�721��lteiro, operário, IOO��i�U��-U�nil�iU�i������iUn�nUil� que Bortolini e de RosaOIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E domiciliado e residente

A 'p RA çA
Bressan Bortolini.

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, neste distrito, com
.trinta, E para que chegue ao co-DOENÇAS DA PÉLE. e quatro anos de idade, nhecimento a todos, mandei

- Eletricidade Médica - nascido em Guarepuava,
. passar o presente edital queE d d P' Levo ao conhecimento da distinta IreguezíaI sta o o erana, em

será publicado pela Impren-Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocauterio
onze de novembro de mil e ao publico em geral, que a partir do dia 31

sa e em cartório onde seránovecentos e dez, filho Ie· do corrente mês, transfiro meu estabecimento
atixado d�l.ante 15 dias, Siglrlrno de Frederico Alves comercial, para o novo predio, situado a rua
alguem souber de algum im-V·· E ·1· M

.

V·· Marechal Deodoro, onde permanecerei ao inteirorerra e rm ia ena ier- pedimento acuse o para os
ra, já falecidos. Ela, sol- dispor dos que me honrarem' com suas ordens.

tins legaes ...relra, de profissão dornes- L O T HA R S ONNE N R O HL ARTUR MULLER-Oticial::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::: tica, domiciliada e residen-
!!!!I-------------------. . _

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

te nesre distrito, com

de-I
-

�fJ=i��n3�n��nig:�,\���� Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiuruonta
Estado, em trinta de mar-

Dço de mil novecentos e r_ Artninio Tavares·_
vinte e oito, filha legitima

I
Professor CatedralicQ de Biologia do lostillulo de Educação de Florianópolis

de Antonio Venancio do Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglco� da, es,?eclalidode no
• • • .' Hospital de Caridade de Flor,anopolos,mlciliedo e residenre nes- Assistente do orcfessor David Sansan. no Rio de Janeiro.

te distrito e de dona Ju- Ex·lnterno, por concurso, da Assistencia Públioa do Rio de Janeiro

I
lia Afonso, domiciliada e

residente em Valões

neö-I
Formado pela Faculdade de Medicina da

te Estado.' Universidade do Rio de Janeiro
EDlífAL N. 854 de BLUMEN A U _. STA. CATARINA

24/4/45 •
LANDOLINO JANTSCI:-;l
e JENNY SCHMAUCH.�. (� @!@.®y®Ele, solteiro, comerciá- \81:\81 v:::I

río, domiciliado e resirlen-r Cure seus males e poupe •• ..te neste distrito, com de- seu bom dinheiro COID-
zenove anos de idade, nas- prando na

cido neste distrito, em de-
zenove de setembro de f a rm a c Ii a N o y amil novecenros e vinte e

cinco, filho legitimo .de
Guilherme Iantsch e Geny de nOBERTO M. RORS1'
Mühlmann Ienrsch, domi-

I
ciliados e residentes nes
te distrito. Ela, solrelra, de
profissão domesntica, do
miclliada . e residente nes-
te distrito,com quinze anos
de idade, nascida neste

BARATOS distrito, em cinco de maio
de mil novecentos e vin
te e nove, filha legitima de
Francisco Schmauch e

Amalia Schmauch, domi
ciliados e residente neste
distrito.
Apresentaram os docu

mentos exigidos pela lei
�'i alguem souber de al-.

gum impedimento oponha-o
na torma da lei,
Lavro o presente para ser

afixado no !ogar Ja costume.

WALDEMAR LUZ-Escrivão

FRACOS E AN�"'ICOS I

Tomem.
VINHO CREOsarADO
··SILVEIRA'·

..,..,..
To....
R••frl.d••
Bronq.ult..
E.crofulo••
Convel..cenç••

VINHO CREOSOTADO
E UM GERADOR DE SAÚDL

Artur Müller, Oficial do
Registro Civil do r

" Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparE'ce'
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos -pela lei
afim Je se habilitarem para
casar-se:

EDITAE N. 1.798 de
27/5/45

A'LBRECHT SCHWARTZ
e ACILLAV KLiTZKE.

Ele, brasileiro, solteiro,
domiciliado e residente
nesre distrito em Tres Rios
do Norte, sendo filho
legitimo dos lavradores
OUo ôchwerrz e de Alvi
na Schwarrz,
Ela, brasileira, solteira.

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito, em

I Tres Rios do Norte, sendo.
filha legitima dos lavrado
res Paulo Klirzke e de
Selma Klírzke,
EDITAL N. 1.79g de

4/4/44.
MATHIAS PANSTEIN e

ALV!NA BORTOLINI.

AVISO
A distinta clientela nes

ta cidade, que encontram
se prontos os chapeus em

minha oficina á Rua Mar.
Deodoro n. pare pron
ta entrega.
Oficina ambulante de
Concertos' de Chapeos

Nunes

lRHn8PORU8 MHRHPOUIHnO lIMIlßDft
Contrato com a Rede de Viação Paraná-S.

Catarina, pera o transperre rapido de merca

dorias entre:
., CURITIBA

CALCADOS
,

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

rece seus artigos. á ,

pre90s vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

@)..@ @,;@ @;® @;®

SÃO OS MELHORES
E ,MAIS

Produto da:

Industria de Calçados
'

-IGosch Irmãos SIÄ.
JARAGUÂ DO SUL
SANTA OATARINA

-1- Oaixa Postal, 11 -I
\

l

Transporte rodoviario a partir de JARAGUÃ
DO SUL e JOINVlLLE pare qualquer ponto do
Estado de Santa Catarina em combinação
com a Empr�za de Transportes
"Frenzel" S. A.

SE�VIÇO DE RE�ESPACHOS

"

"

"

"

"

"

PONTA GROSSA
"
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CORREIO DO POVO Jaraguâ dó Sul, 7 de Abril de 1945

Estatutos da Sociedade Esportiva
e . Recreativa «Tenente Leônídos'

Sob a denominação "Sociedade Esportiva e

Recreativa Tenente Leônldas", é fundada' nesta data,
neste distrito de Corupá, á estrada Rio Correa, mu

nicipio de Iaragué do Sul, com sede á mesma es

tredã, uma sociedade. esportiva e
\

recreativa, para
incentivar os esportes de foot-bell, atletismo e pro
porcionar a seus associados outros divertimentos.
Artigo 1) DA DIRETORIA

_

§ 1- A sociedade é dirigida por uma diretoria
que se compõe do Presidente, vice-Presidente, L' ôe
cretario, 2' Secretario, l' Tesoureiro e 2' Tesoureiro,
1 Procurador e um Conselho Fiscal.

§ 2-Compete ao Presidente:
1')-Tratar dos interesses da Sociedade; 2')-ReJ:re
eilder soclos que não se comportarem devidamente;
D')-Receber e representar os quadros em ocasiões
de jogos; 4')-Convocar reuniões ordinarlas ou extra

ordinarias, quando for necesserio: 5')-Desempatar
com seu voto nas votações em caso de empate; 6')
Pôr o "pague-se" nas contas conferidas e achadas
certas, autorizando o pagamento pelo Tesoureiro; 7')
Representar o clube em Juizo e fora dele.

§ D')-Compete ao vice-Presidente eubstltuir o

presidente em caso de impedimento deste.
§ 4:)-Compp.te ao t: Secretario:

1') - Redigir as atas das reuniões, 'expedir avises e

a correspondencia da sociedade, convocar por ordem
do Presidente, as reuniões, escriturar o livro de ins
crição dos seclos e fazer as anotações necesearlee
nessas inscrições; 2') - Fornecer cada mes, uma lis
ta dos socios ao tesoureiro, para cobrança das men

salidades; D')�Ter a seu cargo todo serviço de ex

pediente da diretoria e á sua guarda, os livros e

demals documentos da sociedade.
§ 5')---Compete ao 2' Secretario substitulr o l'

em seus Impedimentes.
§ 6')--Compete ao í: Tesoureiro:

1')- -Receber e ter sob sua guarda os dinheiros da
sociedade, bem como todos os haveres da mesma;

2')-Pagar as despezes autorizadas pelo Presidente;
D') - Dar ciencia á diretoria' de tudo que ocorrer nos

negocios a seu cargo e do estado financeiro da so

ciedade, afim de que possa a diretoria tomar as de
vidas providencias; 4')-Prestar contas trimestral
mente á diretoria, e no fim do ano social, apresen
tar á mesma um balanço geral da .recelta e despeza,
afim de ser incluido no relatorio anual do Presiden
te; Er)_' Manter um livro de receita e despesa, escri
turado com asseio e clareza.

-

§ 7')-Oompete ao 2' Tesoureiro: substírulr o

1°, Tesoureiro em todos os impedimentos.
§ 8')-Ao Procurador compete fazer a cobran

ça das' mensalídedes dos socios, entregando as

quantias arrecadadas ao tesoureiro, devendo fazer as

cobranças dentro do prazo estipulado.
§ 9 )-Ao Conselho Fiscal compete:

l')-Assistir a todas as reuniões da diretoria e ás
assemblées: 2')-Dar parecer sobre qualquer negocio
concernente á sociedade; Verificar os balancetes tri
mestrais e balanço anual.

§ lO')-A diretoria é eleita anualmente, em as

sembléa geral, por Simples maioria de votos.

Artigo 2) DOS SOCIOS
§ 1 -- A sociedade compõe-se de pessoas que

gozem de boa fama.
Pdrll CI admissão; o pretendente deve dirigir-se a

qualquer membro da diretoria, pagando então a joia
estipulada.

§ 2-Constitue direito de cada socio quite com

o clube: l-Tomar parre nas diversas Assernbleas,
poder votar e ser votado; 2 - Participar de todas as

festas, bailes, jogos e outros' divertimentos promovidos
pela sociedade; D-Apresentar á diretoria as suas quei
xas, sobre as quais decidirá a mesma.

§ õ+Deveres dos socios: l-Os socios ioga
dores serão obrigados CI comparecer aos treinos re

gularmenre; 2-,-Pagar as suas mensalídades pontual
mente; D-Oomportar-se devidamente nos recintos da
sociedade e nos festejos por ela promovidos.

§ 4-Pode ser excluido, perdendo todos os

seus direitos, o socío que não respeitar os regula
mentos do clube, as decisões da diretoria, das as

sembléas e disposições destes estatutos.

§ 5-0s soclos não respondem subsidiariamen
te pelas obrigações da sociedade.
Art. D) DA DIRETORIA E ASSEMBLÉAS

§ l-As reuniões da diretoria serão ordinarias

ou extraordinarias.
l-As reuniões ordlnarias serão trimestrais; 2 - As

reuniões extraordinarias terão logar, toda vez que o

reclamarem questões de caráter urgente.
§ 2-As assernbleas gerals ordinaries te�ão 10-

gar no mes de ianeiro de cada ano. Nelas sera apre
sentado o balanço geral do ano anterior; As assem

bleas gerals extraordinarias terão logar toda vez

que tenha a decidir questões que escapam á alçada
da diretoria.

§ D-As essembleas poderão deliberar somente

com a presença de dois terços dos soclcs, no mini

mo. Em caso de, na primeira convocação, não com

parecer o numero de socíos acima exigidos, se fará

segunda convocação, com oito dias de intervalo, na

qual deliberará com qualquer numero de socíos pre-
sentes.

_

Art. 4) DISPOSIÇOES GERAIS
§ 1-:-0 fundo social constituir-se-á das mensa

lidades, dos donativos que receber e de outras ren-

Lidos, discutidos e aprovados estes estatutos

em primeira e segunda discussão serão eles procla
mados lei fundamental da Sociedade Esportiva e

Recreat'iva "Tenente Leónidas", e publicados pela
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CANOINHAS
.

VENDE-SE uma excelente CHA

CARA, a 5 minutos da cidade de

Oanoinhas, na estrada que vem

de Marcilio Dias, propria para
profissional que trabalha na oi-

dade ou casal de idade.
Terreno com 11.000 mt2, casa de
madeira com porão, cosinha de

tijolos, contendo 10 compartimen
toa. Cercado, tanque com agua
corrente para peixes. Terra de

planta e lugar proprio para in-

dustria agricola. 100 arvores

frutíferas.

os fins de direito.

Corupé, D de Março de 1945.

SEBASTIÄO DOS SANTOS - Presidente
MANOEL DOS SANTOS - 1· Secretario
SANTIAGO MACHADO - 1· Tesoureiro

INFORMAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DESTE

JORNAL OU COM O PROPRIETARIO

RODOLFO HENGST
CERAMICA CANOINHENSE •

-:-CANOINHAS-

•

Reconheço serem verdadeiras as firmas retro de
Sebastião dos Santos, Manoel dos Santos e Santia

go Machado, por ter delas pleno conhecimento, do

que dou fé e assino em público e raso.

Corupá, 2D de março de 1945.
Em testo. W.L. da verdade.

NOVO

das eventuais.

§ 2-A duração da sociedade é por tempo in-
determinado.

.

§ D-Estes estatutos são sucetíveís de reforma

quando necessarío.

§ 4-Esta sociedade não poderá ser dissolvida
enquanto a isto se oponha um terço de seus asso

ciados.
§ 5-Em caso de dissolução da sociedade, se

rá adminisrrado o seu patrimonio por uma comissão
de rres membros, todos proprleterlos, até ser funda

da, no mesmo lugar e sobre os mesmos moldes ou

tra sociedade esportiva.
§ 6-São socios fundadores os senhores José

Jacinto Alves, Melchiado Machado, Sebastião dos
Santos, casados. Mercíllo Ricardo, Hercilio Amorim
e João Amorim, solteiros, todos lavradores, brasl

leíros, domiciliados e residentes á estrada Rio Cor
rea, rieste distrito.

§ 7-A diretoria que regerá os destinos da so

ciedade durante o primeiro exercício, se compõe dos

seguintes socios: Sebastião dos Santos-Presidente,
José Honorato Bueno-vice-dito, Manoel dos San tos
i: Secretario; Alfredo Machado-ã' dito; Santiago Ma
ohedo-t: Tesoureiro e Henrique Rocha-2' dito, todos imprensa para

lavradores, casados, brasileiros, domiciliados e resí- I

dentes no mesmo logar.
§ 8-015 presentes estatutos serão apresentados

pare o devido registro no carrorio do Registro Es

pecial desta Comarca, pelo presidente Sebastião, dos
Santos, domiciliado e residente á Estrada Rio Oor

real neste distrito.

Casacos para Senhoras
(ultíma moda)

Capas de Gabardine
(das melhores)

o TABELIÃO: WALDEMAR LUZ

Casacos e Pulewers de lã
Sedas e Casemiras

(artigos finos)
Ternos Feitos

em geral

REUNIÃO INTER-AMERICANA
-

,

Março-S.I.H.-Os Representantes Díplamatiços das

Republicasl
a Delegação dos Estados' Unidos teve constantemente em conta

Americanas, reunidos em "BLAIR MOUSE" Washington, no dia as relações Inter-Arnesicanas e a cooperação das republicas do

da Raça, ouvem as palavras do Secretario de Estado Edward R. continente para estabelecer uma paz duradoura. -S.I.H.-

Stettnius, que "participa qne na conferencia de "Durnbarton Oaks"
.

oooooooooooooooooooooooooooooo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo�
LOTHAR SONNENHOHLI
- Rua Marechal Deodoro da Fonseca N_ 84 - 00
JARAGUÁ DO SUL SANTA �ATARINA �

�

I
SORTIMENTO

I TUDO POlt PREÇOS VANTAJOSOS .IE BABAT][SS][MOS I
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Bicicletas e peças
Radios (das melhores

Acumuladores
marcas) I

Material Eletrico em Geral

Oficina Mecânica
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i.!. BANCO INDUS!�J!�Io.�I�!���oEdL��lARINAS/A. i:CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00DEPÉ_DENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00�f:�:;a�á AGENCIA: Jaraguá do SulBrusque Rua CeI. Emilio Jourdan, 115Caçador

End. Telegrafico "INCa"Canoinhas
Caixa Postal, 10 - Telefone, 73Concordia

Cresciuma MATRIZ: I TA JA Í
ii��brl.�u�d·rp�a�o;I.:a:r�lar:n;g�a�i' =�:����:���:;::::::::: 1::::::1::::::A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

I .

2%Jaraguá do Sul pard qua quer importancla .

H Joaçaba Com Aviso de 30 dias e retiradas livresii Joinville de Cr$ 1.000,00 50;0H t:gg�:a Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00..

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00
!! Mafra
ii Orleans

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ::
ii Porto União

Prazo Fixo de 6 meses 5%ii Rio de Janeiro
Com Aviso de 120 dias 5 1/2%ii �i� ��g���ho Prazo Fixo de 12 meses 6%ii S. Francisco do Sul Os juros Bão pagos ou capitalizados semestralmenteH i'a/óaquim A economia é a base da prosperidadeii Tijucas Depo.ita as suas economias noii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.ii Urussanga HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas!! Videira

Aos sábados das 9 às 11 horas��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMÁÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Jaraguâ do Sul,' 7 de Abril .

de 1945 4a. pagína

CORREIO DO POVO

Assim, deixaado de juntar o alvará de separação de Edital de Citação _ da firma CALOPRESOcorpos por já existir uma separação de fato. ha cer-

& elA., com o prazd de VI'nie (20) dias
ca de 20 anos, e nenhuma coação receiando a supli-cante por parte de seu marido, devem os presentes O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito artigos ser recebidos e afinal julgados provados para da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
em consequencia, ser decretado o desquite do casal, Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

Catarina, Brasil, na forma da le,i etc.
com separação de corpos por tempo indefinido, ces- FAZ SABER aos que o presente edital de cita-

Pelo presente edital,_ com o prazo de 60 (ses- sando o regime da comuehão de bens, tal como s.e çäo, com o prazo de vinte dias, virem, ou dele co

senta) dias, cita a JOAO TOMAZ SABINO DA
.0 casamento dissolvido fosse, condenando-se o supli- nhecimento tiverem, ou Interesser possa, que estando

CUNHA, para OB termos de urna Ação Ordinaria cada, como conjugue culpado, ao pagamento d.as
.

.

d ERVINO
d Desuuit id MARTINHA FRANCIS -

f se procedendo a execução por parte e .

e esqui e, requeri a por -

custas e honorários de advogado. Nestes termos, a ir-
CA DE MEDEIROS DA CUNHA, nos termos da mando 'para os efeitos do inciso T, do artigo 178 do BRANDENBURGER contra a firmaCALO-
petição adiante transcrita e seu.respetivo despacho: Codigo de Proceseo Civil, que o suplicado

.

se en-

P R E S·O & C IA Of I d

Petição Inicial:-Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito contra em lugar incerto e não sabido, requer seja o
.

, .,
e tendo o leia e

da Comarca de Járaguá do Sul. Martinha Francis-
mesmo citado por editaes na forma da lei fi pelo Justiça c,ertificado não haver encontrado o. snr. D.o

ca de Medeiros da Cunha, que tambem é conheci-
tempo que V. Excia. determinar para no prazo legal rival Calopreso, responeavel- pela mesma flrrne, cita

da por Martha Medeiros ou Martha da Cunha, bra- contestar a presente ação, ficando desde logo citado e chama-o a comparecer ou fazer-se. r e p r e sen t ar,

sileira, domestica, residente nesta cidade á Avsni-
para todos os demais termos e atos, ate final sen- dentro de vinte dias, a contar da data da primeira

da Getulio Vargas, por seu procurador bastante
tença, sob pena de revelia. Requer-se ainda, também publicação, afim de apresentar a .defeza que tiver, na

(doc. n. 1) infrassinado, pela presente, quer propôr a citação do Dr. Promotor Publico, para funcionar execução que centra a mesma firma move ERVINO
como ora efetivamente propõe, contra seu marido

neste feito. O valor desta causa é 'estimado em dois BRANDENBURGER, sob as penas da lei, e ,.!los

João Tomaz Sabind da Cunha, brasi- mil e quinhentos cruzeiros e seque [unta a prova termos .da petição do teor abaixo; - PETIÇAO
leiro, de profissão e residencia ignoradas para a do pagamento da Taxa Judiciaria devida (doc. n.B), INICIAL: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Cornar-

. suplicante uma ação ordinaria de desquite. funda- Protesta-se fazer prova do alegado, oportunamente ca de [aragué do Sul.- Ervino Brandenburger, bra

da nos incisos III e IV. do art. 317, do, Codigo Ci
com: depoimento pessoal do suplicado, depoimento sileiro comerciante, casado, domiciliado el residente

vil e na qual provará o seguinte: 1)-Que no dia de testemunhas, exames periciais, expedição de car- nesta �omarca, a Estrada Irapocú,' vem por se� pro-

8 de Dezembro de 1923, pelas 15 horas nesta cida-
tas precatarias e com mais quaisquer generas de curador bastante, expor e requerer a V. Excia., o

de, contraiu casamento sob o regime de comuhão
provas necessárias e em direito permitidos. 9 advo seguinte:- 1 - No ?_ia 6 de de�embro de �?44, a fir

de bens, com o suplicado João Tomaz Sabino da gado que a presente subscreve, tem escrítorío nesta ma Celopreso & Cia. e�tabeleclda co:n filiel nesta

Cunha, conforme comprova o documento anexo sob cidade a rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210 e possue 'praça, a Estrada Itapocu, por seu entao procur?dor,
n. 2; 2) -Qu� .deste seu matrimonio houve um filho

o telefone n. 34. Cm'1 uma copia da inicial, rnais os constituiu-se devedora do suplicante pela qua.ntla de

de nome Irineu Nilo da Cunha, que nascido em 7
seguintes documentos: 1 traslado de procuração Ia- Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), que se obrigou a

de Outubro dl� 1924 (doc. n. 3), veio a falecer em .

vrada a fls 87 do L. n. 18, do tabelião snr , Mario pagar até o dia 6 de março do corrente ano, con-

1. de março de 1925 (doc. n. 4): 3) Queem junho de Tavares da Cunha Mello, desta cidade; 1 traslado forme se depreende do tituio de credito anexo; 2-A
1924 dito seu esposo que era militar, seguiu para de escritura publica de compra e venda extraido de pezar de vencida a obrigação e dos esforços do s!l

a chamada revolução de São Paulo, e, durante a fls. 174-175, do L. n- 54, do mencionado notaria; 1 plicanre para que fosse efetuado o pagam3?to,. nao
referida campanha, bem como posteriormente. nun certidão de transcrição feita em 50 de Outubro de satisfez a devedora amigavelmente, o seu debito, p�lo
ca enviou o menor recurso para a suplicante .e seu 1934, pelo citado oficial sob n ..251, no L. n. 5, do que:- 5- para o fl'!l
filho. 4-Que assim visto haver regressado o supli- registro de imoveis; 1 certidão extraída de 158v/139 de compeli-lo li efetuar o pagamento a que se obri

cada para Joinville, em cuja guarnição servia. sem do L, n. 49, de registro de nascimentos, do Oficial gou, quer o suplicante propor contra ela a co�pe
nunca mais haver procurado o lar conjugal que do Registro, Civil de Ioinvílle, snr. Waldemiro Onofre tente ação executiva nos t�r'!l0s do art. �98 n XIII

tinha séde naquela mesma cidade, a suplicante Rosa; 1 certidão extraida de f1s.111vj112, do L. n. 19 do Codigo de Processo CIVIl. Pelo que, Juntando a

gravemente injuriada e humilhada com- tal proce- de registro de obítos, do referido, serventuar!o; 1 ta- nota promissoria, devidamente protestad?, na qual a

der, outro recurso não restou que passar a residir Ião de Taxa Judiciaria passado pela Coletoria Esta- suplicante se confessa devedora do suplIcado, requer

na companhia e casa de sua mãe que, juntamente dual de Jaraguá do Sul, em 10-5-1945, sob n. 111; a V. Excia. se digne maEdar expedir centra ela,
com parentes e pessoas amigas, auxiliaram-na mo- 1 certidão de casamento extraída de fls. 89v, reg. n. rnandedo executivo, pare no prazo de 24 horas pa

raI e materi�lmente a atravessar os criticas tempos 80 do L. n. 1 dos registros de cesernenros, do en- gue a importancia devida, e, não o fazendo, se pro

que se �egUlram ao abandono total que lhe votar.a tão escrivão distrital e oficial do registro civil desta ·ceda a penhora em tante8 de seus bens, q�antos
seu �arI�o; .5-Que .em face. do exp.osto, o

SUPh-1 cidade, snr. Vena,ncio da Silva Porto. N. T. P. Defe- bastem pi1ra a solução do debito e custa�, fIcando
cada mfrmgIU precaIto ?e 161, de moral e da pro- rimento. Jaraguá do. Sul 12 de Março de 1945. p. p. citada para no prazo legal, contestar a açao

.

e para

pria honra conJugal, pOlS voltando para o.locaI .da Luiz de Souza. 12-5-45. 12-5-45. 12-5-45. 12-5-45. Co· todos os seus demais termos, pena de revelIa: Pro
�it�ação do seu lar, sem procura-lo, ultraJ?u e II�- ladas quatro estampilhas estadoais, sendo duas de testa-se, caso sera desnec,essario, pelo depOimento
JurlOU �ravemente a suplI?an,�e tornan?o :�P?SS.I- dois cruzeiros e duas e de um cru,zeiros cad� das teste'!lunhas. Da�do a causa. o valor de dez

vel a vIda. em comum. POIS:- O C<?nc:eIto �a.lIllUrI� uma, devidamente inutilizadas. Despacho:-A, mi! cruzeIros, segue Junta a prova do pagam�nto da
grave: �als .amplo na esfera d? dIreIto CIVJ�, que Como requer. Em 15-5-45. (ass.) A. Oliveira.-E pa taxa judiciaria devida. D. e A. esta, P. Deferlm�nto.
do crimmal ImI_Jorta par� ? ef�lto do desqUl�e, em

ra que chegue ao _conhecimento de João Tomaz Sa: JaraguéÍ do Sul, 19 de I_Darço �e .1945. (ass) PrIamo
toda a ofensa a. honra� a d!g�Idade dos CO�]U gues bino da -Cunha, se passou o presente -edital que sera Ferrei,ra do Amaral � SIlva. 19/5/�5. 19/5/45. � 9/5/45
q�e lhes tO,rJ?a Impossivel a vläa em comum - (Re- afixado ás porta.s do Forum, no lugar de costume, e Ooladas tres estampIlhas estadoãIs,. sendo �ma.. de
vI_sta dos 1 nbunaes, 35-114). 6-Por. outro lado pubicado pelo "Diario Oficial do Estado", e "Cor- um cruzeiro da taxa ?e. �aude, devl?amente mutIlIsa
nao b�sta�s� uI? tal proceder do suplIca?o, a. sua reio do Povo", que se edita nesta cidade. Dado e das. Acompanham a 1�lclal os seguIntes document�s
ausenCla InJustIfIcada. do lar ha quaSI 20(vmte) passado nesta cidade de Jaraguà do Sul, aos d,eze- a)-copia da inici?!; u) -: 1 traslado de procuraçao
ano�, expontan6a _e dlUturnam.ente, .basta" para o

seis dias do mes de Março de mil novecentos e lavrado pelo Tabellao Mar�o Tavares da Cunha Mel
pedIdo e �ecretaçallo do desquIte, POlS:- Provado

quarenra e cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão o subs- lo, desta cidade; c)-1 talao de. pag.amento, d? taxa
que o c:onJugue. aBandonou o lar eXI?ontaneament� crevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira-Juiz de Direi- judiciaria; dl-uma nota promlsso.rI� e u� Instru
por. maIs de d.OlS anos, o. outro Cç)l1)ugu� podera to da Comarca".-Está conforme o original do que menta de protesto .de letra. A pehça? aCIma levou
pedIr o desqUIte" - (RevIsta dos TrI�unaIs, �9-25); dou fé. Jaraguà do Sul, 16 de Março de 1945. do dr. Juiz o seguInte despc:'-c�o. A. Como re-

7-Que até a presente data o suplIcado JamaIS 5XD
.

O ESCRIVÃO: NEY FRANCO quer. Ern. 19/5/45. (ass) A. OlIveIra. E. para que

prestou qualquer auxilio á suplicante, passando
.

'chegue s noticia ao conhecimento de todos, se pas-

desde 1926 ou 27, !l residir em lugar ignorad? �wwwOOwOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO� sou o presente edital que será afi�ado às pO�,ta� �o
completamente desmteressado pela sorte da suplI- ����� �

Forum, no lugar de costume, publIcadq pelo I?larIo
cante; 8-Que o unico bem que o casal possúe � o

I Oficial do Est.ado", em FlorianopoIis, e "(1orre�v do
constante do anexo traslado de esc�itura \ publica Sacos de pape Poyo", de�ta cidade. Da�o e passddo �esta CIdade
de contrato ·de compra e venda, extraldo de fls. 17� .

de todos os tamanhos de Jaragua do Sul. aos vmte e quatro dIas
..
do mes

175, do L.' 11. 54, do 'Cabelião de Notas de Jarsgua
VENDE-SE NA TlP AVENIDA de março de mil nauecentos e quaren!a e CIn�o. Eu

do Sul, Snr. Mario Tavares da Cunha Mello (doc. n.5)
.

NEY FRANCO, Escrivão, o subscreVI. (assmado):::lP::;::;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;t�::.:: ��rá Pc�����m�li�e��iginJu�zo d;u�iJ�i�O f1a Coma�ca.ii Correio do Povó ii ;;.:DX.:..:,1 J_ar_a_gU_á_d_0_,�_U_IE_�_6_R�_�,,:,Ã_�_;Ç_ßE_�-:-eF-::k:-�4_:_�(Oii �!;,,�e�Uli! �.�.�"';"��: li Empreza �e- Transportes frenzel S. A.
.

;:(.!.; EAstsads::I::A�TuuAsRaDAn�aAS�utrAainLa ii:l: Assembléia�;:�:�ca::atraordinaria11 11 São convidados os srs. acionistas di! socie�?-
'

•.:i'.:.:' Cr$ 25,00 �
..
:::
..
:1 de anônima acima mencionada para uma .adssel!lbledlageral extraordinaria, a realizar-se na res� encla .0H DIR. RESPONSAVEL ii acionista sr. Germano Enke, a rua �resldente Bpl-!! A R TU R M Ü L L ER ii tacio Pessoa, nesta cidade de Jaragua do Sul p�lasii ii 9 horas do dia 21 de Abril de 1945, afim-de delI be-n gli REDATOR H rarem sôbre a seguinte.!! Mario Tavares da C. Mello :; Ordem do diaII ii 1 o-Aumento do capital social,ii GERÊNCIA: :: 20 _ Alteração dos estatutos sociais

ß C
.

I ltd 30 - Resolução sobre construção própriaOmerCID uH. 4° - Assuntos diversos de interesse social::::1i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::tf:::: '.Rein<?ldo '.Rau -

,�IRETOR PRESIDENTE

EDITAL

NUNCA EXISTIU IGURL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� �)$(m@t��Iil��-��
P' t Rubi

li FAUSTINO RUBINI
,

05 O U Illl- PROPRIETARIO I

Rua Marechal D�.odoro, 158
Oficina Autorizada ccFORDn

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio
,

Si v_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,
'"

ou automovel. ·procure esta Oficina bem aparelhada,

�e
será atendido por h_abei. p:o�issionais em

meCânica,�� e eletromecamca
.

'o] - �������iil
'

De ordem do sr. Pre
feito Municipal, faço pu
blico que até o dia 30'
de Abril do corrente ano;
todos os propríetaríos ou

ocupantes de terrenos
são obrigados, de acor

do com a Lei n. 53, de
24 de junho de 1937 a:

10 - Roçar as testadas
das vias públicas muni
cipais na distancia míní
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, drenos, sargetas,
corregos e ribeirões,
afim de darem escoa

mento ás aguas.
'30 - Derrubar as arvo

res frutiferas, uma vez

que prejudiquem a pro
jeção do sol nas estradas.

40 _. Podar as cercas

vivas em uma altura
maxima de. 1,50' metros.
50-Lançar no mesmo

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

�:� o�adeH���:z:, v;::� i====================!=====n=ll====i===i;'�®!@)®i®@í@®!@@i'@)®!@@i'@)®'r®®1'@)�®1@)��dentro dos terrenos nu- o::

F b (Sezões Malárias :,: {@
�a distancia nunca infe-IIII e r"'s Im;aiudismo : I @. 'Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e �
rior a 2 �etros.. I�

� Maleitas, 'I'remedeira 'li@j' Ó @
,

deA6�e�:rr�� f�� .���! :1"'1' -, CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - :11i@.TODASASMOLESTIASDOßPßRfHO H f�PIHHI RIO Ç®.
sendo que a Prefeitura

.. ,
.II @j ... . @

,subvencionará por m.e- 1""'. ' C I A tl
° ,','1' �

Encontram aliVIO Imediato com o uso do
�

tro exedente com 20 reis, :1:' apsu as n rsezonrcas
:1: f@ I n c o m p a p a v e 1 @jquando em ambos os Ia- III Minancora" III � �dO�os_ Infratores das d�s, iii . iii t@P",-IOfilldoHRg,-00 pÀIDlon�o @j

��tt���� n�C����rt����� m Em Todas as Boas Farmácias �I Ç@. ,t: t:
.. '

L I: I: JI: Ç®.
de �r$ 30',0'0' Cr$ 50,00'. e '1"'1: É um produto dos Laboratorlos MINANCORA '1',',:@jOPEITORALMAIS�O:N:U:E�IDO �O BRASIL@
d'!lplIc�tas em cada !em- :1. • • • :,: @) ,

, \, @
c�den�la, além da índe- ,II.

- .Ioinville - Sta. Catarina -

U, ::::t��!I8\t.;\!�t;:\'\!�t.;\!I8\@�!I8\t.;\!I8\t.;\!I8\t.;\!·I8\t;:\'\!I8\t;:;\!I8\r,:.'\!I8\t.;\!rn-.�S
mzaçao de que trata o ,R, I!. :r'&l���� ���������r .

.11�_II!!!!!!!!!!!'I_·t-··!!!!!!!!!!!!!!!I·�--··-·I�_lr_-I··"-· ,

.art, 5, da supra referida m.;;;;;;;;;;;I,_II=;,=lIiiiiiiii;;........m__;;;;;;;;;;;;;,_,;;;;;;;;;;;;;õ;;;;;;;;;;;;;=,;;;;;;;;;;;;;;;;

Lei. '

As Noivas e jo-
Jaraguá do Sul, 8 de vens esposas
Março d� 1945 todas devem possuir o utilissimo

JOAO B. RUDOLF e pratico livro de "Dôna Benta"
Fiscal- Geral Vende-se na Tip. Avenida

CORREIO DO, POVO Jaraguâ 40 Sul, 7 de Abril de 1945

:: : !
...
! :,.: !.:.;.: :...! :,,::.5�: :,,!:���: :::::: ::: :::i: ::: [:::::â:;::::: :5:::: :;:,.:.;.: !.! :..:;a:..::.. : !...::...: :.::.:;.! :�: :..: :.! :.:� ::

..

..

..

..

..

..

..

..

:: ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS
..

:: Depositos com juros- d dlsposíçêo=ísem limite) retirada livre

:: í dispOSição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 10'0'.0'0'0',0'0'
:: com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20'.0'0'0',0'0' • . .. 5°/0
g Dep. ínlcíal Cr$5O'.O'O'O',O'O' cjretlradas sem. s/aViso Cr$ 20'.0'0'0',00 . 4%
:: ' Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.0'0'0',0'0' 3'/. P. retiradas
g rnjevlso prévio de 50' dies 4'/.; 60' dias 5'/.; 90' dias 51/2'/.; 180' dias 6'/.
..

Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/.
:: Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses pera retirada.
•• Dep. populareS-(limite até Cr$ 10'.0'0'0',0'0'). Dep. inicial Cr$ 20',0'0', com refi-
•• radas semanais sern evlso até Cr$ 1.0'0'0',0'0' 5'/. I '

;; 'Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50'.0'00',0'0') Dep. inicial e-s 20'.0'0'0',0'0" com

:: retiradas de 2.0'0'0',0'0' cruzeiros semanais sern aviso .... 51/2'/ .

:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 10'0'.0'0'0',0'0). Dep. inicial cr$ 50'.0'0'0',0'0' com

::
retiradas sern avíso até 2.0'0'0',0'0' cruzeiros semanais. . . . ',' 6'/.

••
Faz todas as operações banca�laB, como sejam: cobranças, descontos,

•• passes, deposltos em contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

Banco Popular e Agrícola'
Do·Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,I Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo e Rodeio
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:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

��lg Serviço atencioso e rápido , g
:: ;' ::

�: gggg::::::::::::::::.::::::·:�:::::::t:::::��.::5::.:;'::"::I\::.::JL::...::.:.:.::�:.::.::..::e:

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

::::::::::!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!:::::::::::::::!::::::::::::::::!:::!!:::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ' DE SOUZA.
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

Residencia: Benjamim Constant, 136 '- Tel. 12

!��!!��!!!!! !!!�!!!!!!!! !!!!!!!!!!!! !!�!!! !!!!!!�!!!!!ll��!!!! � !�!�!!!!!!!!�!!!!! !!!!!! ��������!�! !�!!!!�!!!!! !!� !!!!!!!!!

Procura-se
Firma lndustríal e Co
merciaI, do interior deste
municipio, precisa de .

Um chaufeur e dois
empregados,

para serviços diversos.
Iof. oa A Comercial Ltda.

5a. pagína

A SIFIU. n APltESIENTA so_

INÚMEIIIA_lP'OltMAS. TAl. CO"O:
ItEU..ATI....

ESC"ÓFUW
ESPINHAI!

P'fSTULAII

A, S í F I L'f"S
t U"A DOENÇA .ItAvfsSI ..A
MUITO "'ltiCiOSA PAItA A ptA
MILIA E PARA A ItAÇA. COMO
UM SOM AUXIUAIt NO TRATA
MII:NTO DtSSE GlltANDE I'\.AGELO

U.E o

.....IDAI!

"ANCHAI!

.. ELlII,R DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ II ANOS '

VIEHDE-n EM TODA PARTE.

EM JOINVILLE
procure

HOTEL TROCADERO
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO - MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE

RUA VISCONDB DB TAUNAy]\T. 185

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará os meios indispensaveis para harmo
nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto. Dispornos 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 BNCOMBNDAS, PARA O MBNOR PRAZO POSSIVBL. ----

Exposição, vendas e escritorio, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 319 - Fone 22
Oficina á R. Marechal Deodoro da Fonseca, 156. - J A R A G U Á DOS U L

CLOR: °SoÄoÃLLA
E

AMINDO II
!.

CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii
BSTADOS DB SANTA CATARINA E PARANÁ. li

«RUA GBRONYMO COBLHO,' 42» (ANTlG� HOTEL WBIS ��
• doinville - ii

......................, �.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

............ , .

:;:;::::::::;::::::::::::n:::::::::::::::n:::�::::::::::::
..........

, ,
.

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas do
pais sempre a venda na

Casa Real
defronte o Oine Buhr

I -,
Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS, Tenha também em I

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

018PI!ROrDmUTI�nsMÚEI"D,EteIrRmOiSna,SãO
bons.

IProdutos da ICeM. 5A. 'Blumenau
\ Contra Dôr de Cabeça a dôr

I Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47 -'------------------

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� m In � c I � Il fl!llí1 dI! ilio mílfl!OlArtur Müller, Oficial do
Registro Civil do 1° Distrito Em Barra do Rio Cerro no dia 22 do corrente

'

da Comarca T araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece·
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

E para que chegue ao co

nhecimento a todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela Impren
sa e em cartório onde -erá

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A. ! �f�;a�� !�b�:edeI5alg��'i;� o Preceito do Diapedirnento acuse o para os

Matriz: .JOINVILLE
.

�RiifrtMÜlLER-Oticial ASSOAR O NARIZ

os dedos ou assoar-se
com violencia.

Procure assoar o
nariz suavemente, con-,(Sob Adrninistração do Governo Federal) As poeiras do ar res- servando o lenço um

l'AlIa 1& .GISa IUSIHIUlrA 1_161111. Terreno eCasa ��:j�, em��ta�ecr���:: ����� S���.tado do
"

lIA,n'llIG. EM E•••Q'I� em Corupá �����soe ��:����isa��= COMO EVITAR OUma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa Vende-se em boas con- sais e devem ser remo-
C ENdGASGO,rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos dições. um terreno com a I vidos de quando em I omer. evagar. e u�2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuta area de 2.560 m2, 'casa e quando. Isto se faz p.elo dos tpre_ceItoSQ da bdoa au.,220 Volts, 50 ciclos. bemfelrorias, á 10 minutos ato de «assoar o narrz», !llen açao. uan o se,

-

d
-

� .. 'E' anti-higienico esgara- mgerem apressadamente•••REleGS DI .I.m�. I at edstaçaAonoerroBvoImana'ema vatar as narículas com ali!llentos sólidos ou, H-
. ..'. .

'Y�
. I

es raa_, quídos, algumas partícu-BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas, Corupa.
.. i!i,=m!!;!;!im::;=!i='i=I'=!iI!I!BI· las podem penetrar naconjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA, Tratar com o proprIetar�o �

.....I ARROZ 1"'1'
laringe sobrevindo en-, com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 HP. Guilherme Kamin tão a �ufocacão a queservindo até 50 metros de profundidade. Rib. Grande do Norte III EM : .. se chama vulgarmente

, III, / III «engasgo».
Chevrolet 1938 i� CASCA iii co�:���se �o ������o�Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, GLOBOS e Vende-se uma limou- Ü'I ' '1"" devagar, - SNES.

ARANDELAS. , sine com quatro portas'!L compramos qualquer
..,

e ,Porta, �or vinte e dois
...

quantidade, m FIGURINOSmil cruzeiros, Ver e tra- ::,

,tar diretamente com o t UOhO RHU ltd!1 III dproprie�ario á Rua CeI. LOg II ' Uu. 'Iii ven e-se naProcopío Gomes, 549 nes- g . . .ta cidade ..- ..- ..===!!===!:�!!!= 'I'ipogralía Avemda•

·j�i;iiiiiiiiiiiiiiii:_'I_'I_'.'•

,

CORREIO DO POVO
Caixa Postal, 19 fUN D A,D O E M 1919 Telefone N. 39----------------------------------------.------------------------------------

SABADO, 7 DE Abril DE 1945
.

ANO XXVI - JARAGUÂ DO SUL STA CATARINA N. 1.269

Notas Leeais Os menores largaram rio do registo civil Io- nial do sr. Artur Eggert,a arma e dispararam ram inscritos os seguín- comerciante nesta pra-numa correria louca tes nascimentos: Dulce ça com a senhorita Irm-Condenados os irmãos Caste- pára casa. Léa, f. de José Ball; AI- gard Müller, filha do ca-lan. Por sentença do Dr. Apurou-se depois que zira, f. de Ricardo Rahn; sal Hedwig-Alvíno Mül-Juiz de Direito da Co- o «bicho» éra o snr. Ma- Marlene. f. de Alberto Fo- ler.
marca foram Otavio, riano de Souza que ali di; Evanir, f. de Luis Crís- Aniversarios. No dia 5 fezPatricio e Plínio Caste- andava tirando uns cí- pim; Geraldo, f. de Ed- anos a senhorita Irenelan condênados a 7 e pós. mundo Büttgen; Waldir, Luz, no dia 8 o snr. Ar-meio a-nos de prisão. Felizmente o snr. Sou- f. de Antonio Correa; Gi- noldo Suneit.
Os reos são os auto- za foi apenas levemente sela, f, de Waldemar

_

-res do assalto e roubo atingido por uns grãos Gumz; Adelaide, f. de J0-
praticados na noite de de chumbo. sê Fussí e Otavio, f. de
24 de desembro de 1944.

'.
Rudolfo Jungton.

na casa do colono Adol- AgencliI-.postal:-telegra'lca. �or - Foram lavrados os obi
Io Patapoff, "resídente a transíerído da. agencia- tos de Alvi_ra Olska, de
estrada Isabel, no dis- P?stal telegraííca de�ta 3 anos de Idade, Walde
trito de Corupá, c�dade para a de Jom- mar Meier, de 24 anos,ville, o sr. Alberto Dutra, filho de Guilherme Mei-Justiça do Trabalho. No que ha muitos anos vi- er e Emilia Kuester deForum local estão em nha exercendo a conten- 70' anos de idade.

'

andamento as seguintes do geral o cargo de ehe- - Hoje serão realisadesreclamações trabalhistas: ,fe da repartição. os casamentos do sr. AIClaudio Stulzer co�tra_ a .Em subs�ituição ass�- bert Alsleben com AguesEmpr�sa Auto VIaç�O mm a ch�fIa da ref�rI- Bruch; Leopoldo José Ali.Catarmense, Hercílío da agencia o sr. EurICO pio com Olga Lemos' AI- Cópia recebida do OficialFerreira contra Raulino Doubrawa, que exercia fredo Emmendoerfer bom do Registo Clvil de RioNekel, Bernardo Bande- as funções de tesoureiro. Edíth Paupitz; Ewaldo Be- Negro Estado do Paranálow contra Evaristo Mon- Para fiel da mesma re- ner com Ann� Bolduan eteiro. partição 'foi nomeada Paulo Horongoso com AI- EDITAL N° 1.800 de
Atiraram no bicho. Os me- do?a Paula Doubrawa zira Ersching. 5/4/5

, WIeIe.
- No dia 4 do corrente DR. PRIAMo FERREIRA DO AMA-nores C. M. e E. P., de Como telegrafista foi realísou-se o casamento RAL E SILVA e ALDA BUCH.Retorcida, foram instalar transferido o sr. Edmun- do sr. Marcello Demarchi Ele, brasileiro, solteiro,uma armadilha para ca- do Barbi que exercia es· com a senhorita Elvira Promotor Público, dornicl-çar um animal selvagem se encargo em Itajaí- Maria Demathé filha de Iiado e residente nesta cí-que lhes dava cabo das Aos nromovíd '

-

d d d J 'd � Ios promovi os apre- Luiz Demathé e de Rosa é: e e aragua o oui,galinhas, levando con- sentamos nossos cumpri. Demathé. sendo filho legitimo dosigo uma espingarda, mentos. Dr. Joaquim Ferreira doDepois de . armarem o

1- Hoje tambem terá lu- Amaral e .ôílva e Jemundéo, sentaram-se na Registo Civil. No cartó- gar o enlance matrímo- D. Elvira Santos Ferreirapicada e começaram a
do Amaral.conversar. !!!IIII-----------.-------IIII!!!! Ela, brasileira, solteira,Um deles viu qualquer

Dr. Wal�eml·r'o Mazurec�en domestica, domiciliada ecousa mexer num arbus-
residente na cidade deto proximo. Espiaram,
Rio Negro, Estado donada viram a não ser

fßAIA BE SalD,IE Paraná, sendo filha legiti-nONV? movimento.
.

D Rua Mal. Floriano n. 152 _ JAR'AGUÁ ma de Guilherme Buch e Iao esperam mais. e- 1

de D. Marta Buch.via ser um bicho. Um
deles pegou da arma e
deu o tiro, ouvindo-se
logo em seguida um es
tridente grito.

casal-Se:

,Socieda�e Esportiva Guaraní
"Comunicação"

A secretaria da Socíedade Esportiva Guarern tem o
prazer de comunicar a todos os seus associados e a
quem ínreresser, que na Assemblee Geral Ordinaria
realizada em 28 do mês p. p., foi eleita a seguinte,diretoria, para a gestão de 1945 -1946:

1. Presidente: Ricardo Mueller
2. Presidente: Carlos Mayer
1. Secretario: Conrado Eggert
2. Secretario: Adol f"o Sohn
1. Tesoureiro: Ingo Kli tzke
2. Tesoureiro: 'Werner Ehnke
Conselho Fiscal: Alv ino Schmauch

Guilherme Schuencke
Iaregué do. Sul, 4 de Abril de 1945.

CONRADO EGGERT
1. ôeeretarlo

Haverá como de costume Churrasco,
Bebidas, Jogos, Etc., Etc.

A festa será abrilhantada pelo JAZZ COMETA
de Blumenau

A todos convida A COMISSÃO

,....

Prisioneiros nazistas

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
. Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

. Raios Intra-vermelhos e azuis.
a. I �

Acossados pelas tropas de assalto, estes soldados
nazistas saíram de seus esconderijos arvorando a
bandeira branca da rendição. (S.I.H.)

Lavando-se com o SABÃO
.........................._ � �

(Marca Registrada)

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e
força de qualquer capacidade.

A nossa SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a Il,ualquer
pedido de instalação de luz e força.
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ESPECIALIDADE
poupa·se tempo, dinheiro e aborrecimentos .

........................................................n •

da elA. WETZEL INDUSTRIAL - .Jeíavíle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


