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-Dez Anos de Govêrno
Quando .

ha dez anos, no pr"ö.prio die consagrado ao culto do traba-

lho, assunuu o governo de ôzrnra Catarina o maior dos trabalhadores A cousa está pegando -x-

barriga-verdes, uma nove éra de progresso :naterial, cultural e cívico, se fogo. Entrevistas, via-I Estão rumando aos res-

dcscortínou pera os cararinenscs. gens, conferencias suce- petivos Estados todos os

�E que subia ao poder um digno filho desta terra gener'osa, o qual dem-se pelo Brasil afóra, politicos. Artur Bernar-

�er�e de uma formaça.o m_?ral, forjada num passado de lutas em pról dos cada qual procurando des vai para Minas Ge-
díreiros dos seus concldadãos, seria a garantia de uma época em que os brasa para sua sardinha. raes ; Flores da Cunha,

anselos de prosperl- O Brigadeiro foi a São aquele mesmo Flores da
dade e de engrunde- Paulo beijar a mão do Cunha que por duas ve-

cimento da gle- snr. Armando Salles, zes, na hora do aperto
ba catarinense, se chegádo de Buenos Ay- deixou São Paulo na

veriam concretisedos. res e o General Dutra mão, foi para o Rio
E de fato, passa- esteve em Niteroy, con- Grande, colocar no bra-

dos dois lustros em ferenciando com o Co- seiro o seu churrasco;
que as dificuldades mandante A. Peixoto. o snr. Lima Cavalcanti,
surgidas a cada pas- O sr. Ministro da Jus- ex-governador de Per-
so se amontoaram. tíça, a pasta politica por nambuco e ex-diplomata,
impedindo por todos exelencia, vive em cons- vai para sua terra e di-
os meios e modos o tantes conferencias com zem que, até os snrs.

total rendimento de altas autoridades, politi- Adolfo Konder e Aristi-
uma vontade ferrea, cos, e sempre atarefado lHano Ramos estão de
e bem intencionada com os jornalistas, avi- malas prontas para as-

posta a serviço de dos tle novidades pirar ares em Santa Ca.
.

sua' terra e de sua Já agora, parece qu.e tarina, onde' não, apare-
gente, só os que as eleições somente sal- cem a 7 anos.

- não querem ver, .os rão lá para o fim do ano, E eles vão encontrar

piores cegos, não pois o Codigo, ou melhor muita mudança ...
veem os frutos da o projeto do Codigo -x-

fecunda admlnlstre- Eleitoral, ainda não está No Estado, não é me-

ção que a providen- terminado.
.

nor o movimento. Todos

ela, manifestando-se -x-

pela vontade da maio- O sr. Luiz Carlos Pres-
ria do povo catari- tes, ex-comunista, fez

nense, entregou nas importantes declarações
mãos honradas do aos jornaes enaltecendo

governador e poste- a personalidade do Pre-
riormente Interventor sidente Vargas, decla-

Nereu Ramos. rando que os operarios
O governo que o e patrões devem acor-

povo carerinense ins-' dar" 'Pu pol' outras pala
taurou a 1°. de Maio

I vras, a esquerda, como

de 1955; máo grado agora são designados os

as graves e perrur- antigos comunistas, de-

baderas contingen- vem dar a mão a direita,

elas orlundes da situação mundial, não só correspondeu senão excedeu como são conhecidos os

á espectatlva no que concerne ás realizações em todos os sectores da vi- burgueaes, Nada de vio-

da catarinense, no respeito á justiça, ás liberdades publicas, e aos direitos lencias, tudo. em com-

dos cidadãos. pleta ordem, pois o chefe

Servirá de paradlgrna pera todos os Estados do Brasil o atual -go- da nação é um homem

verno de Santa Catarina. correto.

Mas, não basta aos cetal+nenses tudo o que fez o grande estadista.

Os catarlnenses não lhe darão descanso emquanto as suas arejadas ativi

dades estiverem em condições de lhes servirem. Por isto o povo barriga
verde quer, é se manifestará a «una voce» no momento oportuno, pera

. que continue o Sr. Nereu Ramos, com o seu talento, a sua capacidade,
o seu descortino, a sua cultura, e o seu grande e inescedivél patriotismo
a governar Santa Catarina, com a mesma honradez, a mesma proficuida
de com que tem feito até hoje.

Os nossos braves sol
dados continuam no seu

vitorioso avanço no nor

te da Italía, tomando aos

nazistas cidade por cidade.
Os telegramas do ge

neral Mascarenhas de 1\10-
raes ao snr. Ministro da
Guerra, relatando os fei
tos dos nOSS05 expedicio-

Em repetidos ensejos, ponsabílídade, desde que que certos núcleos da narios nos enchem de or-

o ministro João Alberto a Nação entrou em guer- oposição não querem gulho. 1- de Mal-o
tem reafirmado que a sua ra contra os nazl-Iascls- entender. Andam eles Com o levante dos pa- •

gestão na chefia de po- tas. Aliás, o ministro com as idéias turvadas triotas italianos em Turim

lícía - conforme o I?ro- João Alberto valeu-sé do por maus pensamentos, e Milão, está critica a si

vam os fatos - se ca- ensejo para desmentir com os quais contam tuaçäo das forças alemãs.

racterisará de ampla. lí- ainda outras balelas da servir unicamente aos Depois de tomarem

berdade à expressão do oposição, contestando seus interesses indivi- Spezie e Parma, que são

pensamento, quer falado, formalmente, que tenha duais, ainda que à custa os setores do 5, Exercito,

quer escrito, desde que 'sido parte ou interme- dos piores sacrificios da vai-se proceder a travessia

tal se faça dentro da or- diario de pretensas ne- Nação. Por isso, não en- do Wo Pó.

.dem e da lel. Ainda na gociações envolvendo tendem ou fingem não Na batalha da Alema

sua nova palestra com Luiz Carlos Prestes. entender que o Brasil nha está quasi ultimada

os jornalistas, o respon- Como das vezes ante- quer viver. em, plena li-a ocupação de Berlim pe

savel pela segurança e riores, o mesmo tom di- berdade, porém, dentro las forças russas e Bre

tranquilidade da popula- reto e incisivo norteou a da ordem e da leí,' como men pelos inglezes, es

ção carioca teve ocasião palestra do chefe de po- suprema garantíà 'dessa tendo os americanos em

de proclamar, textual- licia com os jornalistas. mesma liberdade) Munich, tendo já feito

mente, que «Num am- E' essa linguagem clara I:,., I junção com as forças so-

biente de democracia,
I vletlcas.

não ha razão para se
<""'0. Rei Alberto da Bel-

cercear a liberdade, ORQUIDEARIO CATARINENSE
,.�

I gica, o marechal Petain e

.r:desde que não se tenha
outros políticos que es-

o objetivo de atentar' I
tavam na Alemanha, já, M d Frutíferas e

CORUPA 'Santa Catarina h t
" u as

contra os principios da
se ac amo em errttorío Ornamentais

autoridade constítuída.»
-----------------.--- suisso, aguardando o Laranjeiras, Pecegueiros, Kaktselros, Macieiras,

Ora, a grande maioria Sucessores de L. Seidel, das Secções de: destino que lhes for dado lebotícabelres, etc-Rosetras, Dahlías, Camélias,

da população não pre- a /7
pelos aliados, Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

tende outra coisa, senão . rtJl1tdeas e lJactéas Peçam catálogo ilustrado

continuar dedicada,como ç:nquanto se liquidam LEOPOLDO SEI DEL _ Corupá
veil se consagrando, às os ultimos redutos do fa-

suas atividades normais, PEÇAM CA 1ALOaO ILUSTRADO cismo no mundo, os re-

tornadas de maior res- .._____________________ presentantes das nações

{

PO LI TI C'A

Desembargador
Tavares Sobrinho

No die 1'. de Maio pas
sa rnaís uma data narell
cia do exmo. Desembar

gador Tavares Sobrinho,
atualmente residente no

Rio de Janeiro.
Figura de alto destaque

nas rodas juridicas no

Brasil, o ilustre aniversa
riante tambem é altamen
te relacionado, não so

mente em Florianopolis,
onde com sua vasta cul
tura honrou por muitos
anos o nosso mais alto
Tribunal, como em [oin
ville e Ieregué, onde foi
industrial e um dos rnaís
destacados politicos.
Nossos cumprimentos

ao ilustre aniversariante.

quereI!l, um osso e, os

que não recebem, mor

dem raivosamente.
E' isso que vemos nos

jornais diariamente.
Os desaforos são ati

rados sem respeito aos

mortos e ao decoro. Em
Florianopolis, dois cole
gas deixaram esfarrapa
dos os guarda-chuvas.
Aí! Vamos parar com

isso, porque aqui em Ja.

raguá do Sul, as coisas
tambem estão cheirando
a enxofre, e as ligadu
ras estão caras, a não
ser que se use somente

'gazes', como fazem-tan
tos por aí.

A Guerra a Paze
aliadas, estão reunidos
em São Francisco, discu
tindo a formação de uma

agremiação mundial pera
a segurança da paz e pro
curando resolver as que
relas entre os Estados
Unidos, Inglaterra e Rus
sia.Ordem e Liberdade

Em primeiro de Maio,
comemora-se o "Dia do
Trabalho". Data especial
mente dedicada aos ope
rarlos, os forjadores do
bem 'estar geral.
Neste ano, quando os

soldados do Brasil colhem
vitorias nos campos de
lutas da Italia, ainda mats
nos devemos sentir orgu
lhosos do que os opera
rios brasileiros fizeram,
trabalhando noite e die,
para garantir, não somen

te os suprimentos de guer-

INTERIOR
Entre os prezos pollti

cos postos em liberdade

pela anistia, está o snr.

Belmiro Valverde, maioral
do integralismo e chefe
da revolução que queria
depor o Presidente Vargas.
Falando a reporragern

declarou, que não maís é

integralista, pois esta dou
trina não existe meís no

mundo e nem. poderá
existir.
O paredro verde con

verteu-se ao catolicismo e

sobre esse assunto decld·
rou o seguinte:
- A minha primeira e �s

pontanea conquista na pri
são foi a verdadeira fé
carolice, porque - parece
incrivel - só na idade de
54 anos (tem hoje 61) abri
pela primeira vez os Evan

gelhos. Asseguro-lhe que
com a fé e os estudos de
filosofia cristã adquiri
imenso bem estar, maior

sinceridade, convicções
mals profundas e inaba
lavel serenidade, graças a

essa filosofia pude com

preender melhor a signifi
cação do� males e sofri
mentos que nos perse
guem. Encho-me de con

fiança ao recordar esta

maxírna de Santo Agosti
nho: "O mal existe no

mundo ou para ser corri

gido ou para 'servir de
prova dOS homens de bem".
---------------------

ra, mas rambem o abas-
tecimento do palz.
Como de costume, na

quelle data o Presidente
Vargas falará aos traba
lhadores, as 16 horas, na

concentração no campo
do Clube Vasco da Gama
no Rio, saudando os bra
vos e honrados operarios
do Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ,
2a, pagínaJaraguâ do Sul, 28 de Abril de 1945

·G "t sPianada�I���m���Wl�m�r��at d�8 a 120 baixos Pos'to RUr-I-DI- FAUSTINO RUBINl �.
BAN DON E O N S lJ - PROPRIETARIO I

Rua Marechal O eodoro, 158
I

Oficina Autorizada c:c:FORD»

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

LOm�an��G�É�!�U.t�j��! I�iran�a�::::;�=�
A COID9PCIsI Ltda.

IARAOuA DO SUL

a que dispõe de ma ior Indutoterrnia, Bisturi Eletrico. Galvanocauterio �@)!
sortimentona praça e ofe- Raios Ultra �ioletas e Infra Vermelhos �@!'@)®!@@!@@!@®'t@�@!@@Y@@!@@í@@i'@)\EI;�. @

rece seus art!gos á
_ R A lOS X -

�

preços vanta]usos., .

Diretor Médico do. Hospital "São Jesé " . � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resfriados e. � /

=L=.;��/= ::�:�§��:�:��;�::��:����:���:;,��:��;�:�:��;��:�,���:�:::;:;: I TO:::;�a;O�I�;�;:::: ���(��R��RIO I
PITwDlllR ::::::D::��� �,Pl!ilorill dI! Hogieo Pl!loll!Oll! �

.

\ '

Nos apreciados moveis "Cruzeiro", o presado amigo encontrará. os meios indispe�sav�is para harmo

nisar a decoração do seu lar, dando-lhe elegância e conforto .. DIspomos de dormitórios e sa!as �e
jantar de imbuia, cristaleiras avulsas, escritorios e cosinhas, dlvan� e estrados da nielh�r fabncaçao

tapetes de diversos padrões, tapetes congõlium, passadeiras, espelhos e colchoes.

---- ACEITAMOS ENCOMENDAS, PARA O NENOR PRAZO POSSIVEL. ----

"
Exposição, vendas e escritorlo, á R. Mal. Deodoro da Fonseca, 1519 - Fone 22

�.�.�,.,-,.�"-"-.,-,,,-,,�,.�.,�,,�,,�,,,�,,�,,�,,-,,-.,-",-"-.,-,.-,,�,,,-,,-.,�,,-,,-X-�,-\.-\.-O-��,�-",-"�"-,,-.. -,,,-,,-,,-,,-,,�,,-,,,-.,-,,-,,-,,-,,-.,,-..�.�. O'fI'cl'na � .R. M�rechal Deodoro da Fonseca, 156. -J ARAGUA DO SUL
c.
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- I
� I! O h o r ii! Suas compras não estarão completas si faltar o FERMENTO MEDEIROS Tenha tamhem em I

Produtos da IGeM. 5A. Blumenase Oontra Dôr de Cabeça TI!rmioól· termina a dôr' I
L. Alameda Rio Branco -- Caixa Postal, 47 .:J

;;::�}:::::;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::tt:: I

II Correio do Povo li
Ive. Gelulio Vargas . 350
Telefone N' 39 - C, Postol, 19

JAftAGUA DO SUL
Eslado de Sanla Calraina

ASSINATURA ANUAL
e-s 25,00

DIR. RESPONSAVEL

I R T U R M Ü L LER

REDATOR
Mario Tavares da C. Mello

" ß C;;:r��ntda. II
..... . ..

.....:.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::{[...

HARMONIOS - PIANOS

Instrumentos para

Orquestras.Bandas
e .Jazz- Bands

CORDAS, PALHETAS, NÉTODOS

Peeam preços ao Representante:
PA U LO KOBS - SERRA ALTA - (ex-S. Bento)
Caixa Póstal, 59 - Linha S. Franclscó - ôra. Catarina

./

Casa Real

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

LUbrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Leriba para Gasogênio

Chocolate e Pralneés
das melhores fábricas da

país sempre a venda no

procure

HOTEL TROCADE�O
AMBIENTE DISTINTO - OTIMAS REFEIÇÕES

ASSEIO _ MORALIDADE
HOTEL - BAR - RESTAURANTE defronte o eine Buhr

_____----R-U-A-V-IS-C-O-N-D,-E-D-E-T-A_U-N-AY_l"_._1_85_1111111�1�1��11111111����m11!�1!m!mmm�1���m������
...........................................................................................................................

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

......................................................... _ .

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

BAR CATARINENSE
Frios, Salsichas, Presuntos, Bonbons finos, Chocolates,

«CAFÉ A jlCOIDA JlHI[O:R.A

IIII.RI ••"UBABEI
-

Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS ,DA PÉLE.

-, Eletricidade Médica-
f a rm a c i a -N o va
de UOBERTO M, HORST

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

� .. .-.,-.-. .,,,.....,...,...��,...,,....,....�,.....,....,...�
�t··················································· ···········M
�� n'·'B;���·np�p.nn�i��nn�····A'9··n';r��·i·;=t;l:1

Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

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

ABONA JUROS As SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- ó disposição-(sem limite) retirada livre 2%

h: í disposição conla especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
5% f:"l,� com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 . . . . {

( Dep. inlcial Cr$50.000,OO cjretlradas sern. S/ilViso Cr$ 20.000.00 4% f:
.. �,� Deposilos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas f

m/aviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dias 6'/. f1:,';::,'1Dep. a' prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6'/. f 1
"

Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses parai retirada. f'
.' Dep. POpulares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- f::radas semanais sern evíso até e-s 1.000,00 5,/.

f:.:::l::," Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 5 1/2'/.
:: Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::

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

Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobrança.s�descontos,
..

passes, depositas arn contas correntes, deposltos dE> valor,.s, ate. etc,

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

======Serviço atencioso e rápido======

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I O O ,O p O y O
rância dos outros anos.

E a colheita é pobre, o

fruto pêco, a espiga mír. o E M 9
Telefone N. 39

rada, O tubérculo entan- ....:C;;::a:,:;ixa=-�P�os::.:t.::al:l.,�1.;;.9 ...:.F...:;:U;...:.:N�D;;..:A:.:..:D;_;;....;;..;;;.;....;1;.;;.;.19,;_�� _

guído, como se a Natu- ANO X;XVI
- JARAGUÁ DO SUL - SABADO, 28 DE Abril DE 1945

reza dadivosa se negas-
se a auxiliar o lavrador.
Até o florescimento da car o tempo, marca a

castanheira, dessa in- prosperidade tambêm,
camparável «bertholletia quando não os flagelos,
excelsa», moradora da e mais do que isso' tal
terra firme, a cavaleiro vez ; a alegria e o amor.

PAois das c�eias, res�en- Retógío singular dos nos
t J-s� de tais alternatívas sos templos verdes, das

hídrIC!ls. A
nossas catedrais arbó-

ASSInalando to(�.os es-, reas, em cujas naves,
ses fatos, medIndo-o�, tapetadas de trevos�l e
patenteando-os, a clepsí- samambaias, os devotos

d!a. reponta como o re- se prosternam ante a

l�gI.O so_!)erano da A�a- boiúna e a íara, o [uru
z�mla, tao comum e In- pari e outros deuses, às

dispensável que a todos vêses sua voz lembra a

ínteressa. Su�s molas dum sino sagrado; bate
doces e Iíquídas, su�s como um repique, Iala

engrenagens admll:áyels, como um carrilhão, re

seus ponteiros aqu�tI,c?S, cordando guizos de ouro

seu mostrador multítárío, e dobrados íunéreos. Nas
suas rodas lacustres, cachoeiras onde a água
s�a corda em s�caelos, seu se despenha em capu
pendulo e�· meandros, lhos de espuma, repro
consubstancíam sob a duzindo no turbilhão do
rosa do sol, a aparelh�- [ôrro um ruído estonte-

gern ondulante. do relo- ,

gio equatorial.
ante, os moradores acos-

A clepsidra, entreran- tumam-se a falar alto,

to, não se limita a mar- mesmo à distância des-

o relóg-io'
Ao •

ornczomco

STI. CATARINA N. 1,272

a pelote pera o meia di

reita Vergundes que sem

perda de tempo marcou o

segundo goal, e após va

rios lances de arnbos os

lados, o árbitro rrilava o

final dá partida.
A escalaçäo dos onze

foi a seguinte:
Costinha

Neto e Ramos

Rubens, Piazera, Ballock

Dito, Gert, Amadeu, Batista e Cilo

Parebene aos jogadores
do "Onze Heroís".

Raimundo Morais

o miraculoso relógio
da Amazônia é a água.
Polímõrfíca, serena, can
tante, a linfa esplende
numa clepsidra gigantes
ca, principalmente no

Pará, onde a vida se re

ge ao sabor das cordas

fluviais. Sonora nos seus

vagalhões, cícíante nos

seus beijos lacustres, a
vaga desperta e adorme

ce, Nem o sol, nem as

estrêlas, nem a lua, nem
os cometas possuem a

influência aquática no

anfiteatro. Porque a água
não marca sómente as

horas, as semanas, os

meses e os anos, mas a

escassez e a fartura, a

alegria e a tristeza.
E na corrente dos rios

e na superfície dos lagos
que se decidem os nos

sos problemas. De manei

ra pue o homem, em vez

de consultar a marcha

dos astros na decifração
dos enígmas, consulta a

altura da água. A va

zante e a enchente, o

adiantamento ou atraso

dos repiquétes nos lon

gínquos -manadeíros, o

vigor das sizígias, a man
sidão das quadraturas, o

conflito das pororocas
no estuário esclarecem

Ie guiam os habitantes

na divisão do dia e da

Inoite.
A enchente fraca não

constata apenas a dimi

nuição dos peixes, mas

a diminuição dos frutos
também. Quando a nu

merosa família Ictíoló

gica, por falta d'água
abundante, deixa de le
var o óvulo da postura
anual aos confins lacus

tres, onde ficaria, cho
cando, acompanhando,
trainando e defendendo

a prole recém-nascida

a fartura desaparece, as

pescarias são improfí
cuas, as salgas resumi

das. Mas o reflexo do
fenômeno potâmíco sobe
à terra. Sem a inundação
que suspende o sedi
mento fertilizante ao

diadema das praias, en
tre o lençol de gramí
neas e a fila de ímbaú

bas, em' .cujo espaço
plantado medra o melão,
a melancia, o jurumum,
a batata doce, o cará

\ a mandioca e a maca

xeira - a roça do ca

boclo não tem a 'exube-

La Guerra en Invierno .. ,"

NOTICIARIO ESPORTIVO,
O "Onze Herois" vence espetac;ularmente o

Esporte Clube "São Luiz"

Ass. Atlética Baependí"
versus Olímpico

Domingo ultimo os "onze"
enfrentaram valorosamente

os tigres da cidade, e com

a boa influencia os nos-

não só nas hostes Bae

pendienses como rambern

em toda a cidade em ge

rai, é de se prever, pera

o dia de domingo, dêsde

manhã, um bélo dla de
'

futebol e, ao mesmo tem

po, á noite, uma explen
dída portida dansante.

Näô será, por . conse

guinte, pequeno o numero

dos apreciadores de bom

futebol que acorrerá á

praça de esportes do Bae ..

pendi para torcer pera vi

tória dos seus predilétos
e, tambem, da mesma fór

ma, o dos que, á noite,
no Buhr, dará o que fazer

ás próprias pernas ...

..- Ouem Perdeu
Um relogio no torneio do

E. C. Aliança poderá pro
cura-lo com o er. Ioãd Lu

cio da Costa Irapocuztnho.

sas angusturas, como se

estivessem conversando

com ciclopes. Maraví
.---------------------- I lhosa clepsidra! Não re

gistras apenas o instante

íugídío, passageiro, que

escapa de minuto em

minuto, mas a própria
eternidade, encantada no

mistério cósmico do es

paço e do tempo.
Página extraída da obra "!'ln

fiteatro !'lmazônico"

"fel. (omp. Melh. São Paulo"

Hundiéndose hasta Ia rodilla en Ia níeve soldados de los

Estados Unidos que eombaten en el frente oceídental

atravíesan el campo para atacar las posiciones nazis.

A GUERRA NO INVERNO-Afundados até os joe
lhos na neve soldados 'nofte-americanos comba

tendo na frente ocidental atravessam um campo

para atacar posições nazistas. (S. I. H.)

Decorridos 15 minutos

do segundo rernpo, o cen

tro avante Nicolini, ho

mem das bicicletas bem

sos onze venceram a pe- aplicadas, vasou a méra

leia pela contagem de 5 x2. defendida por Costinha;

Ao decorrer 17 minutos sendo assinalado o prl
do inicio da partida, o.meiro goal do São Luiz.

ponteiro esquerdo Cilo, Continuava a peleja pela
com um violento peterd contagem de 2x1, e apos

asslnalou ci primeiro goal. alguns minutinhos Batíá

O segundo goal Ballock, tinha aplicando umas fi

o alfo esquerdo acertou o tas marcou o terceiro goal

angulo da meta guarneci- favorável ao Onze Heróis.

da por Longinho., terrni- O jogo continuava, mas

nando o primeiro tempo Ramos e Neto descuida

pela contagem de 2xO. ram-se, e Nicolini atirou

Conforme já é do co

nhecimento geral il Asso
ciação Atlética Baepeddi,
encontrar-se-há domingo
proximo, dia 29 do cor

rente em sua praça de

esportes, com o efarnama

do conjunto pebolisrlco
do Olimpico (antigo Blu

menauense).
O programa elaborado

para festejar tão grande
dia esportivo, ao que sou

bemos, consta de uma

esplendida churrascada no

campo, oferecida pela A.
Atlética Baependí aos ilus
tres visitantes, pela ma

nhã.
À tarde haverá uma

partida prelimínar entre

os esquadrões secundários

e, em seguida ferir-se-há

o grande e esperado en

contro entre o Baependí
e Olimplco.
A' noitinha, no salão

Buhr, haverá animada soi

rée oferecida pela Asso

ciação á comitiva visi

tante que, por sua vez,

trouxe,' para abrilhantar
dita reunião dansante, um

magnifico conjunto musi

caL
Em vista, pois, do en

tusiasmo que se percebe,

F" ACOS E AN�MICOS I

T_I

VINHO CRE08arADO

"SILVEIRA"

.....- ..'_

To....
R••frl.....
Bronquita
ElCrof.....
Convalesce••

VINHO CRE08arADO
-

É UM .ERADOR DE lIA"aa.

q::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::Ei I
II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO OE SI CATADINAS/AI li
EE Fundado em 23 de fevereiro de 1935 ii

11 CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 600000000 li

ii ����!�!��IAS EM: RESERVAS • CR$ 4:000:000:00 ii
li Blumenau

AGENCIA: Jaraguá do Sul
, ii

:: Brusque Rua' CeI. Emilio Iourdan. 115 ::

11 Caçador
II li

;::i: Canoinhas
End. Telegrafico INCa"

i:i:
Concordia

Caixa Postal, 10 -Telefone, 75

ii Cresciuma MATRIZ: ITA JA Í· H

11 Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. 11

".:1:1.' Curitibanos
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. :;.:.:i

Florianopolis passes. etc.. aceitando
documentos e valores em custodia, mediante

G
taxasmodicas.

..

�.�.I ���K�a Abona em C /Correntes os seguintes juros: .!.!
A Disposição, sern aviso, com retiradas livres

ii Ituporanga pare qualquer importancia 2<10 ii
!! Jaraguá do Sul • d d I

li

::il: t�ag;���
Com AVISO �: �r$ i��o�O,��ira as ivres

50io :.;.':.'.Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,00

g kf!t�! dep. i'niciais a partir de Cr$ 20,00 ii

ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii

ii Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% ii

.::�.:! �f;tâe���ãe�ro Prazo Fixo de 6 meses 5% .:i.:i
Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2%

::1 ..
:1 {�;:o

do Sol

;:�i�����fi.;::���:.��;��:i:' :':11.:Aos sábados das 9 às 11 horas
•

"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

Edital
De ordem do SI'. Pre

feito Municipal torno pu

blico que durante o COI'

rente mês de Abril, ar

recada-se na Tesouraria

da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul e na

Intendencia de Corupá, o
imposto Predial, relativo

ao 1. Semestre, e, Taxa

de Remoção do Lixo, no

1. distrito.
Não satisfaz8tído o pa

gamen to '110 referido mês,
ficará o· contribuinte su

jeito á multa de 20% so

bn'! o imposto e taxa no

primeiro mês, sendo então
feita a cobrança judicial
mente.
Tesouraria da Prefei

tura Municipal de Jara

guá do Sul, 5 de Abril

de 1945.

FRANÇA VOSGERAU
Tesoureiro

t UMA DOIrNÇA .RAVI.SIMA

MUITO "ERIGOSA "ARA A FA

MíLIA E "ARA A RACA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

M"'NTO D�SE GRANDE I'U'<GELO

�
UH O

A. SiFIU. a A"REBENTA SOB

INÚMERAIII"ORMAS. TAIS COMO:

REUMATIS'"

ESCR6FULAS

ESPINHU

FIÍJTuLAS

"LCER.

EezEMU

...RIDAII

.ARTRoe

MANCHA.

.. EUXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ a, A...,OS

VIlNDE-M .._a.. TODA "ARTE

•
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Rio Natal - Serra Alta.
Ela, solteira, de profissão
domestica, domiciliada e

residente neste distrito,
Edital n. 839-15-4-45 com vinte anos de idade,

Germano Suesenbach e
nascida neste distrito,

Hedwig Reicher em quatorze de janeiro
O Ten. Leonidas Cabral Herbster, Presidente Ele, selteiro, lavrador, de mil novecentos e vinte

da J. A.I Militar do municipio de Jaraguá do' Sul, domiciliado e residente e cinco, Iílhajlegítlrna de

Estado de Santa Catarina, neste distrito, com vinte Wladislau Wargenowsky
Faz saber que foram convocados para o Ser- e cinco anos de idade, e Sophia Wargenowsky,

Vende,se viço do Exercito os sorteados ainda dísponiveís náscido neste' distrito em
domiciliados e resíden

(que até agora não foram chamados) da classe vinte e cinco de [aneíro tes nest distrito.
Uma carroça e uma

parelha de cavalos com
de 1923, os quais deverão apresentar-se nesta de mil novecentos e vjn-

preparos, em boas con-
Junta de 5 a 19 de junho deste ano, para serem te, filho de Germono Sue

dições.
encaminhados' aôs Corpos para os. quaís forem senbach, já falecido e

Informações com o sr.
designados.

'

Ema Zappel Suesenbach,
Martim Stahl.

Os que deixârem de apresentar-se ficarão su- domiciliada e residente
jeitos ás penalidades estabelecidas nos regula- neste distrito. Ela, sol
mentös Militares e Codigo Penal do Exercito. teíra.: de profissão do,
J E, para que chegue ao conhecimento de to mestica, domiciliada e

dos, lavrei o presente edital que será afixado no residente neste distrito,
edifício da Prefeitura, na séde distrital de Corupá com vinte e sete anos de
e publicado pela imprensa desta cidade.' idade, nascida neste dís-

Eu, Artur Müller, escrivão, o subscrevo.. trito, em vinte e três de

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1945. novembro de mil nove-

LEONIDAS HERBSTER
centos e dezesete, filha

Preso J.A. Militar legitima de Gaspar Rei
cher, Jä falecido e de
dona Babara Suchy, do
miciliada e residente
neste distrito.

CORREIO DO POVO
______________�___L _

Vende-se
Um terreno sito á rua

Marechal Deodoro da
Fonseca, nesta cidade
com área de 18.000 m2.
nas imediações da Igre
ja Matriz ..

O interessado poderá
dirigir-se ao proprietario
snr. Henrique Piazera.

Jaraguá do Sul, 28 de Abril de 1945
__------

cido e Izabel Ketschrna
rsky; domiciliada e resi
dente nesre distrito,

MINISTERIO DA GUERRA
5a Região Militar 16a C. Reerutamento

JUNTA DO ALISTAMENTO MILITAR
DE JARAGUÁ DO SUL

CONVOCACãO D� SORTEADOS DA CL\SSE DE 1923
TERCEIRA CHAMADA

Banco Carpintei.ro
Compra-se um mesmo

. precisando concerto.
Oferta para Achilles

Sant'Ana-C O R U P Á
Santa Catarina

Perdeu-se
No' trajeto da firma

Max Eggert entre. Erico
Bruhns, uma carteira de
dinheiro, com cerca de ß

I

t C' "I/ quinhentos-e poucos cru- egls ro lVIzeíros, no dia 19 do cor-

rente, pertencente as sr. WALDEMAR LUZ,' ofi
José Scheuer - Jaraguá cial do, Registo Civil, do
Alto. ' Distrito de Corupä. Muni-
Pede-se a quem achou cipio de Jaraguá do Sul, faz

entregar mediante grati- saber que pretendem casar.

cação na A Comercial
Ltda. Edital n. 838-5-4-4fl

ProclJra-se Guerino Pincegher e Sofia Vinterck

Empregados braçais na Ele, solteiro, lavrador,
fi�ma Vilela, .Goul�rt � -dorníctllado e, residente
Cía. á.' rua Benjamim neste dlsrrlto, com vinte e

Constant, 328 (Engenho cinco anos de idade, nas-
, de Arroz). cido em Iaregué do Sul,

ARTUR MÜLLER
Secretario

em vinte e nove de agos
to de mil novecentos e Edital N. 840-18-4-1945
dezenove, filho legitimo
de Severino Píncegher, já Antonio Lilla e Rosa Wargenowsky
falecido e Angele Píserta \ Ele, solteiro, lavrador,
Pincegher, domiciliada e domiciliado e residente
residente neste distrito. em Rio Natal - Serra Alta,

,
Ela, solteira, de profls- neste Estado, com vinte

são domestica, domicilia- e oito anos 'de idade,
da e residente nesre dis- nascido em Serra Alta,
trito, com dezoito anos de' em vinte e quatro de
idade, nascida em Iaragué outubro de mil novecen
do Sul, em dez de maio tos e dezesseis, filho le
de mil novecentos e vin- gitimo de "l'eodoro Lilla
te e seis, filha legitima de e Helena Lilla, domici
Lasdilau Vinterck, já fale. líados e residentes em

4a. pagína

domiciliado e residente
neste distrito, com vinte
anos de idade, nascido
neste distrito, em trinta
e um de maio de mil
novecentos e vinte e·

quatro, filho legitimo de
Julio Hass e Maria Ker
scher Hass. Ela, soltei
ra, de profissão domes
tica, domiciliada e .resí
dente neste' distrito, com
dezeseís anos de idade,
nascida em Benedito
Timbó, neste Estado, em

doze de abril de mil no
vecentos e vinte e nove,
filha legitima de Rudolfo
Behling e Hedwig Beh
ling, domiciliados, e re

sidentes neste distrito.

Apresentaram os doeu
mentes exigidos pela lei

�i alguem souber de al-.
gum irnpedirnento oponha-o
na .íorrna da ler.
Lavro o presente para ser

atixado no legar Jo costume.

IA ALDEMAR LUZ-Escrivão
As Noivas e jo
vens esposas

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

,

. Vende-se na Tip. Ayenida

Terreno eCasa
em Corupé

Edital N. 841-19-4-1945

0110 Francisco Rabock e
Maria da Graça dos Anjos
Ele, solteiro, ferrovia

rio, domiciliado e resi
dente neste distrito; com
vinte e sete anos de
idade, nascido em Joín
ville, neste Estado, em

vinte e dois de novem

bro de mil novecentos e

dezesete, filho legitimo
de Wenceslau Rabock e

Ana Rabock, domicílía
dos e residentes neste
distrito. Ela, solteira, de
profissão domestica, do
miciliaea e residente
neste distrito, com vinte
anos de idade, nascida
em São Francisco do Sul
neste Estado, em deze
seis de março de mil
novecentos e vinte e

cinco, filha .Iegltíma de
Augusto Carvalho dos
Anjos e Laura Teodora
dos Anjos, domiciliados
residentes neste distrito.

Vende-se em boas con

dições, um terreno com a

area de 2.560 m2, casa e
'

bemfeitorias, á 10 minutos
da estação ferroviaria, á
estrada Ano Bom, em

Corupá.
Tratar com o proprietario

Guilherme Kamin
Rib. Grande do Norte

..---------------------- 1..--_ -------- ------ ..__

:'í::::::::::::::::::::: Cartas Patentes .

::

ii Dependencias Numeras Datas
• ii Itajaí-Matríz 1283 8-10-1935

!! 'Araranguä 1730 16-3-'1938'
li Blumenau 2551 29-12-1941
ii Brusque 1292 25-10-1935
ii Caçador !

1727 16-3-1938
li Canoinhas 3243 7-1-1944
li Concórdia 1729 16-3-1938::
ii Cresciuma 2564 16-1-1942 ii
ii Curitiba 3071 21-10-1943 ii
ii Curitibanos 3246 7-1-1944 ii

1.il. Florianopoljs 2561 16-1-1942 ii
Gaspar 2556 10-1-1942 ii

H Ibirama 3247 22-12-1945 ii
ii '

Indaial 2553 29-12-1941 H
11 Ituporanga 66/SB 31-7-1942!!
ii Jaraguá do Sul 3248 7-1-1944 ii
ii Joaçaba 2562 16-1-1942 H
�.::::: :::::::::::: : ::::::::::: :::::: :::::: ::::::: :�::: :::: :::::::: :::::::::;:: :::::::::::: :::::.:

Edital N. 842, - 19-4-1945

Ervin Hass e Anita Behling
Ele, solteiro, lavrador,

r;::�:'"';:�::::�:''':""�:::::;:''�:''";::�'"�:;::::''"';;:'�"�
li Capital Inte:�::][�

EM!: ][1!'AJlf�� 6.000.000,00 ii
ii Dependendo de ap"ovação da Diretoria das Rendas Internas ii

'll Fundo de Reserov�UL;�lt �r$��oto;�o;oR�;;;v�: �;$o���oo.ooo,oo II
it Total do não exigivel Cr$ 10.000.000,00 ii
l! Endereço Telegrcfico: 11

ii "I"NCO" ii
ii ii
�.�:::::::::::::;:: :;::,:::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::,:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::l}

....:::::::::::::::::::::: Cartas Patentes ::::::::::::::::::::::,:\
} H �:.
!i Dependencias Numeras Datas ii
ii Joinville õ240 7-1-1944 li,

ii Laguna 1291
'

25-1O�1955
ii Lages 2565 16-1 -1942
ii" Mafra 3241 7-1-�944
ii Orleães 5244 7 1-1944 ii

ii Piratuba 1729· 16�5-1958 ii
ii Porto União 3242 7-1-1944 ii
11 Rio de Janeiro 3072 21-10-1943 11
ii Rio Negrinho 3245' 7-1-1944!l
:i Rio do Sul 1290 25-10-19'35!l
ii S.Francisco d/Sul 1294 25-10-1935 ii
ii São Joaquim 2557 10-1-1942 iL
ii Taió 1290 25-10-1935 ii
H Tijucas 2555 10-1-1942 ii
l! Tubarão 1293 24-10-1935 ii
ii Urussanga 1731 16-3-1938 ii
ii Videira 1726 16-3-1938 ii

�.�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::�:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�}Balancete das
-

operaçoes em 31-3-1945
iiil!lllll!- ..f_li!!i!!lil!iiiil!iEiE!!;!!!!!i!!!!!I!I;!EiI!!EI!!=!I!!!i!U=iiEE!!EE1!=!!=!iSiiE!!! i-!i=c:n=!!-!!=!=!iii i:!!!!!!I!Ii;E;;=u=n_!!!!!!!ii!!!!!!!!!!iã!=-;i=!!=!!=U-U!IE!II!!!!llii�

m :::p:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;..··::::::::A:y:::.(v=::o::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�oo�:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::P�:'A::s::s::.:::v;:::o:::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::\�:::; II

I ��:�:::::::�::'=,"==''''",'='='=====',"=''=''''''==='7':'��:�:�:�':':"='"'�=':;:::;'======�''''''='='''''''''=''''==='==='==="===='''''=''''''''''''�:::::::::: I
iii Emprestimos em conta corrente Para Aumento de Capital (Dep. Apr. O" R. Inl.) 4.000.000,00 iii"RI Emprestimos Hípotecaríos 1.028989,00 Fundo de Reserva Legal 500.000,00 U

"I" C/Correntes Devedoras, garantidas 86.585.105,20 87.412.092,20 Fundos de Reserva _ 5.500.000,00 4.000.000,00 m
:'_ Efeitos a. cobrar: Depositos em Conta Corrente: :I,

�I De conta propria, do interior 16.474.452,00 Com juros
'

75,750.586,00 III
1-

De conta de terceiros, do interior ;122.571.970,10 Sem juros 11.518.524,30 -.-

T't 'IDe conLt� de terceiros, do exterior 50775,50 158.897.195,60 Lclo'mmitaadvol'SsO ��'878627'702819,10 I
.. I U os em íquídação 1,00 ..

uU.. ,00 IIIII! Correspondentes no Pais 8.151.150,50 Prazo Fixo ,48.621.914,00 190520.634,40
_'o

III Matriz, Filiais, Agencias, Sub-Agencias e Escritorios ]58.725.812,40 .Efeitos a cobrar de conta propria e de terceiros 1q8.897.-195,60 III
1"..1'

Titulos, e fundos pçrtencentes aa Banco: Titulas em caução e em �eposito ' 204:173.456,30

1"11'II
Moveis & Utensílios, Debêntures, Correspondentes no Pais

.

21 460.179,80
Edifícios e outros imoveis , 5.794.065,40 Matriz, Filiais, Agencias, Sub-Agencias e Escritorios 146.446.891 ,�o

�I 131 Apolices Federais, sendo: 11 em nosso Banco do. Brasil C/Especial 658.844,60 I
1
...

_

poder, e 120 níßanco d/Brasil,em dep. 99.578,00 5.893.643,40 Valores Hipotecarios 1.296.000,00 1"1'1Valores Caucionados 94.064700,00 Dividendos:

III Valores Depositados 106.622.755,80 Saldo não procurado do t: ao 17' 62.686,no I
"' Valores em cobrança, ri/Banco do. Brasil 5,485.982,50 204.175.456,30 Diversas contas: 4.211.979,60 ."

II Hipotecas 1 .296.000,00 �I

I·I.�"I"
C a i x a:

'

II=I"�'I""Na Caixa, em moeda corrente 15.007.255,50 III
,

No Banco do Brasil e em outros -Y

r Bancos
-.

15.714097,40' 50.721.35'2,70
m Diversas Contas: 1.587.851,90 li
III 717.507,848,00

' Cr$ 717.507.848,00 m
m �����������.���������������������������������������� 0"11111 Genesio M. Lins-Diretor-Gerente ITAJAÍ, 11 DE ABRIL DE 1945. DR. RODOLFO RENAUX BAUER �"

iii
Erico Scheeffer Bonifacio Schmitt Irineu Bornhausen DIRETOR "11111III Chefe da Contabilidade Geral Otto Renaux ,Antonio Ramos

Serafim F. Pereira

m Dipl. Reg. na DEC nr. 22.638
D I � E T'O R E S \ '

CONTADOR 11
;!!!!!!!III!=n!i!i!:;_.Ii!iiaI!!II!!!!!!!iiEi!i nEm! I1rF3'1:!I:iI"i�Ii_:iillliiiiil!, i. j I 1:=I!i!!I:;-UE!!!liiiiEll�E!!!I!=n=;"""!i_!l!II!!!h=I!!!II;=�!IIIII!!!!!!!!ii!i!!n=!;=;!!!!In=li:J
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'(
Art. 9-Todas as pessoas maiores de 18anos

de boa fama, poderão fazer parte do quadro so

cial, ficando sujeito a aprovação da diretoria.

Art. 10- Todo sacio que se tornar inconve

niente aos interesses da sociedade, por falta de

suas o�ri�ações sociais ou mau comportamento,

será elIm�na?o do quadro social, perdendo todos

os seus direitos, mas podendo dessa decisão re-
DO J UI Z Rua Marecha I Deodoro da Fonseca, 183

correr para a assembléia geral. Art. 9-Compete ao juiz: Cumprir e fazer cum-

Art. 11-0s sacias não respondem subsídía- prir rigorosamente as disposições referentes ás bri-j
J A R A G U Á

riamente pelas obrigações socíaís, sendo as [oias gas; levar ao conhecimento do presidente o que m:1m:1m:1�m:1m:1m:1m:1m:1m:1 m:1

.

e mensalidades que deverão pagar. fixadas pela ocorrer pera as devidas providencias; não consentir
�����������OOOOOOOOOO�

assembieia geral anual. irregularidades por parte dos tratadores nas encos-

Art. 12-0s socios terão direito a frequentar tas dos galos, podendo suspendê-los no caso de

com suas familias os divertimentos da sociedade desobediencia, aplícendo-lhes as penas contidas nas

�u para qual essa for convidada, exclusive os regras de briga; deixar o suplente no seu lugar, sern

Iílhos maiores de 18 anos que deverão ser sacias. I pre que tenha de retirar-se; proceder com toda im-

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE E DESTINO parcialidade e justiça no cumprimento das suas arrí-

DO PATRIMONIO
. buições: solicitar ao presidente a nomeação de uma

comissão de três membros pera decidirem acêrca das

condições ilicitas em que por ventura fôr encontra

do o galo examinado; ter um livro especial par�

inscrições; arrecadar as importancias das inscrições
de brigas. por pessses de fóra do lagar.

Art. 13-A sociedade poderá ser extinta quan

do assim o deliberarem dois terços dos sacias

.

com votos, devendo a assembleia geral ser espe
cialmente para esse fim convocada.

Art. 14-A assembleia que a dissolver, resol
verá sobre o destino do patrimonio social. DOS SOCIOS

DISPOSIÇÖES GERAIS Art. 10 Todas as pessoas maiores de 18 anos, I
Art. 15'-São seclos fundadores, Teobaldo de boa fama, poderão fazer parte do quadro social

Schneider. Irineu Catarina dos Santos, Euclides ficando sujeito á aprovação da diretoria.

Maffezzolli, Paulo Schneider, Elias Smeha, Artur
Art. 11:__Todo sócio que se tornar inconvenien-

Woehl, Raimundo Gonçalves, Maximiliano Baggio,
te aos ínreresses da sociedade; por falta de suas obri

casados e Luiz Maffezzolli, solteiro, todos comer- gações -sociais ou mao comportamento, será elimina

ciantes domiciliados e residentes neste distrito do do quadro social, perdendo todos os seus direi

de Corupá.·
. tos, mas podendo dessa decisão recorrer pera a as-

Art. 16-A primeira diretoria é composta dos sembiéia geral.

senhores Teobaldo Schneider-presidente; Irineu
Art. 12-0s sócios não respondem subsldíarla-

Catarina dos Santos-vice-dito; Euclides Maffezzolli
mente pelas obrigações sociais.

-1. secretario; Elias Smeha, 2. secretario; Paulo
Art. 13-0s sócios terão direito a frequentar

Schneider. 1. tesoureiro; Artur Woehl 2. tesou- com suas familias os divertimentos da' sociedade ou

reiro. Conselho Fiscal: Raimundo Gonçalves, Luiz para qual essa for convidada, exclusive os filhos

Maffezzolli e Maximiliano Baggio.
malores de 18 anos, que deverão ser sócios.

Corupá, 12 de abril de 1945. DA ESTINÇÃO DA SOCIEDADE E DESTINO

TEODORO SCHNEIDER _ Presidente
DO PATR!MONIO

EUCLIDES MAFFEZZOLLI _ 1. Secretario
Art. 14 A sociedade poderá ser extinta quando

PAULO SCHNEIDER - 1. Tesoureiro
assim o deliberarem dois terços dos socios com

Reconheço serem verdadeiras as firmas su-
votos, devendo a assembléia geral ser especialmen-
te para esse fim convocada.

pra de Teobaldo Schneider, Euclides Maffezzolli Art. 15-A assembléia que a dissolver, resolve-

e Paulo Schneider, por ter délas pleno conheci- rá soble o destino do patrimonio social.

mento, do que dou fé e assino em publico e raso.

Corupá, 12 de abril de 1945.
DlSPOSIÇÖES GERAIS

Em testo. W. L. da verdade
Art. 16-0s fundos sociais se'rão constituidos

das joias e mensalidades que receber.

O TABELIÃO: WfiLDEMfiR LUZ Art. 17-0 sacio que deixar atrazadas ás suas

CORREIO DO POVO
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Estatutos da Sociedade Recreativa

"UNIÃO"
.

Art. l-::-Sob a denominação Sociedade Recre

ativa "UNIAO", é, fundada, nesta data nesta vila

de Corupá, Municipio de Jaraguá do Sul uma so'

ciedade civil, com séde á avenida GetuÚo Vargas
no Estabelecimento do sr. Teobaldo Schneider e

que tem por fim proporcionar aos seus associados
díverlímentos, esportes, bailes, píc-nícs, etc.

DOS FUNDOS SOCIAS

Art. 2-0s fundos, sociais serão constituidos

das joias e mensalidades que receber.

DA ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
Art. 5-A sociedade será' administrada por

uma diretoria composta de um presidente vice

presidente, 1. e 2. secretarias, 1. e 2. tes�ureiros
e um conselho fiscal composto de tres membros.

Art. 4-0s membros da Diretoria serão elei

tos p�r maior!a .de votos, tendo gestão de um ano

e serao substituídos em suas ausencías e impedi
mentes na ordem de colocação.

Art. 5-A diretoria é eleita no mez de janei
ro de cada ano, no primeiro domingo tomando

posse na mesma ocasião.
'

, Art. 6 - O presidente representará a socíeda

de em juizo e fóra dele, cabendo-lhe convocar e

presidir as assembleas, administrar a sociedade e

anualmente, na assemblea de eleição da diretoria

apresentar circunstanciado relatorio de sua ad

ministração.
Art. 7-Ao secretario incumbe toda a escri

turação da sociedade.
Art. 8-Ao tesoureiro cabe ter sob sua guar

da todos os valores pertencentes a sociedade, es

criturando os livros' caixa e de mensalidades e

devendo prestar contas a diretoria quando lhe for

exigido, pagando as contas visadas pelo presiden
te.

DOS 'SOCIOS

Jaraguá do Sul, 28 d43 Abril de 1945
5a. pagína

Estatutos da Sociedade Esportiva Rinha

"CORUPENSE"
CURSO DE

GUARDA-SANITARIO
O curso de Guarda-Se

nitário, criado pelo Decre
to nv 1.504, de 4 de abril

corrente, vise, como seu

nome indica, formar ele
mentos pera preenchírnen
to de vagas ne carreira
de Guarda-Sanitário do
Departamento de Saúde

DA ADMINISTRAÇÃO públiça.

Art. 5-- A SOCiedade será administrada por uma
Dispondo, no momento,

diretoria, composta de Presidente, vice-Presidente,
de 12 vagas nessa. cerrei

l0. e 20. Secretários, 1°. e 20. Tesoureiros, juiz e �a! .c?m os vencimentos

suplente deste, e um conselho fiscal composto de .mrcrars de Cr$400,00" o

três membros.
Departamento de Saúde

Art. 40.-0s membros da diretoria serão eleitos tem o màximo empenho

por maioria de votos, tendo gestão de um ano e se- ?e f�zer iniciar ? �urso
rão subsrltuidos em suas ausencias e impedimentos Imedlatamep.t� apos a sua

na ordem de colocação.
regulamentaçao.

Art. 5-A diretoria é eleita' no rnes de janeiro .

As disciplinas s�rão mi

de cada ano, no primeiro domingo, tomando posse nl�trad�.s num perl�d,o .de
ne mesma ocasião.

seis meses, eestao In-

Art. 6-<iompete ao Prestdente. Cumprir e fazer cluidas num programa ao

cumprir estes Estatutos; manter a ordem durante as
alcance dos conhecimen

brigas, não permitindo entre os sacias' discussões to,a.uferido� no curso prí

que possern resultar em atritos; permitir que pessôas �ano, ra�ao pela qual
residentes em Corupá, esfera social diferente, mas

tnteressara a ,grande nu

de bom comportamento, assistam os divertimentos mero. de �a�dldatos.
de brigas, não lhes sendo permitido porém ficarem

,

A I.nscnçao, nesse curso

ao redor da rlnha, sentados ou de pé, devendo ocu- e. obtida medla�te reque

par lugar nas arquibancadas aos lados, der ingres- rímento ao Diretor do

so ás pessôas de bôa esfera social, para frequente- mesmo,.na época oportu

rem a rlnha por 50 dies, findos os quaís só pode- na, e eXlge.apen,as as,�ro
rão continuar frequentando como sócios; fazer sube- vas essenciais a verifica

tituir o juiz por um associado, desde que não este-

jam presentes o efetivo e o suplente; representando
a sociedade em juizo e fóra dele.

Art. 7-Ao 1°. Secretário imcumbe toda escri

turação da sociedade.
Art. 8-Ao tesoureiro cabe ter sob a sua guar

da todos os valores da sociedade, escriturando os

livros caixa e de mensalidades, devendo prestar con

tas á diretoria, quando lhe fôr exigido, pagando as

contas á diretoria, quando lhe fôr exigido, pagando
as contas visadas pelo presidente.

ção de identidade, saúde,
quitação de serviço mili
tar e escolar. .

Tanto a inscrição, como
o desenvolvimento do cur

so, serão processados gra
tuitaménte.

Quaisquer informes po
derão ser prestados pela
Secretaria do Departamen
tos de Saúde Pública, em
Florianópolis, á rua Feli

pe ôchmídr e nos Cen
tros de Saúde e Postos
de Puericultura do inte

rior do Estado.

Art. 1 -Sob a denominação SOCIEDADE ES

PORTIVA RINHA "CORUPENSE" é fundada nes

ta data, neste distrito de Corupá, m'unicipio de' Iara
guá do Sul, uma sociedade civil, com séde á aveni

da Getulio Vargas, e que tem por fim proporcionar
dOS seus associados divertimentos de brigas de galos.

Art. 2-A joia de admissão será de Cr$ 1000
sendo Cr$ 2,00 a mensalidade.

' ,
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Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEGAS ROTATIVAS PARA ARADOS

jOINVILLE

O ANjU PROTETUR DE SEUS FILHOS É A

,lOMBRIGUEIRA MIIANeOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUEI:{ IDADE, CONFOR

ME o ri, I, 2, , e 4

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

i ernedios

'ColTlFre hoje mesmo urna LOMBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

Maximiliano Baggio - 1°. Secretario

Walter Jark - 1°. Tesoureiro

Reconheço serem verdadeiras as firmas supra

de Cados Tozini, Maximiliano Baggio e Walter

Jqrk, por ter délas pleno conhecimento, do que dou

fé \::_assino em publico e raso.

Corupá, 14 de Abril de 1945

Em testo. W. L. da verdade

O tabelião - WALDEMAR LUZ
NUNC 1=1 EXISTIU IGURL

mensalidedes até três mezes, receberá um avise do

tesoureiro para o devido pagamento e si não o fizer

até o quinto mez, será elirnlnédo, podendo rehabili-

ter-se pagando o atrazado.
.

Art. 18-São sócios fundadores, Gercino Alba

naz, Carmilindo -A. Fester, Maxlmllleno Baggio,
Walter, Bruch, Carlos Tozini, Walter jark, Oscar

Bruch, Albrecht Lischka, Alvino Linzmeyer, Leopol
do Schuenke, Godofredo Bello, casados, brasileiros,
Hans Ervin Roedl, casado, alemão, Walter Bruch

e Leopoldo Paneitz, bras. solteiros, todos' operários,
domiciliados e residentes neste distrito de Corupá.

Arr. 19-A primeira diretoria é composta dos

senhores Carlos Tozini - presidente; Albrecht Lischka

vice-presidente; Maximiliano Baggio - 1°. Secretário;
Hans Ervin Roedl - �o. Secretário; Walter Jark - 10.

Tesoureiro; Carmilindo A. FORter - 2°.' Tesoureiro;
Gercino Albanaz - juiz e Godofredo Belo - suplente;
Conselho Fiscal: Hugo Bruch - Godofredo Belo - Leo

poldo Paneitz.
Corupá, 14 de Abril de 1945

VENDE-SE Carlos Tozini - Presidente

P,ARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

INFLAMAÇOES.
CCCEIRAS,

terreno

com casa de madeira, ocu
pando uma area de um

morgo, contendo diversas
arvores frutiferas, e um

bom cercado.
Informações na

A Comercia� Ltda.

-

F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Requerimentos Despachados em 14-5-45
õ45-Artur Gesser, brasileiro, requer licença pa

ra mandar construir um mausoleo na sepultura de
Felornena Gesser, inhumada no Cemitério Municipalde Estrada Izabel, como requer..

545-0swaldo Duarte, brasileiro, requer licença
para mandar construir um mausoleo na sepultura de
f5/ filho Nemesio Duarte, inhumado no cemitério mu
nicipal de estrada Izabel, como requer 14-5-45

544-Marta Koetzler, brasileira, requer licença
para mandar mecher no telhado da casa de sua propriedade sito a rua Princeza Izabel, idem.

.

546-Frederico Lavin, brasileiro, requer licença
pera mandar construir um mausoleo na sepultura de
Helmuth Haas, ínhurnado no cemitério municipal de
estrada -lzabel, idem.

556-Banco Popular Agrícola Vale do Iraial S/A.,
requer licença mandar colocar uma placa com ramanho de 86x38 na frente do predio sito a Avenida
Getulio Vargas, idem.

555-Mário Nlcolini, brasileiro, requer licença
para mandar consttuir um rancho de 'madetre nos
fundos de sua propriedade sito a rua Cél. ProcopioGomes de Oliveira, conforme planta apresentada, idem.ÕÕ4-0swaldo S. Wolff, brasileiro, requer licen
ça para construir uma derca de sarrafos em frente e
no alinhamento de sua pronriedade sito a rua Barão
do �io Branco, idem.

541-Antonio Klatkowski, brasileiro, requer trensferencia imposto de terreno adquirido de Bernardo
Grubba, com área de 206.000 mt2. sito a estrada
Braço do Rib. Cavalo, idem.

540'-Adolfo A Emmendoerfer, brasileiro, requertransferencia imposto de um caminhão vendido á
Fecularia Rio Molha, idem.

555-0ctaviano Tlssí, brasileiro, requer transfe
rencia imposto de terreno adquirido de Celeste De
maré e Irmãos, com área de 275.108 m t2. sito a estrada Terezinha, idem.

540-Adolfo A. Emmendoerfer, brasileiro, requerrrensf. imposto de um caminhão vendido ii .Fecula
ria Rio Molha S/A., com a respectiva quota de ga-zolina, como requer.

.

544-Marta Koetzler, brasileira, requer licença
para mecher no telhado do predío de Otilia Koerz
ler sito a rua Princeza Izabel, idem.

Dié!, 26-3-45

Jaraguá do Sul, 28 de Abril de 1945
----

dai, com éree de 148.150 mt2. sito a estrada Rio
Paula, como requer. ii CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA. DO n

585-Antonio Oliveira, .breslleiro, requer trens- H DR. SADALL� AMIN IIferencia imposto de uma casa sito a rua Vidal Ra- ::
::

mos, vendida ii Milda Fischer, como requer. .!! CONJUNTO DE APARELHOS MOD,ERNOS, UNICO NOS li584-Gustavo Ruck, brasileiro, requer rransfe- ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ iirencia imposto de terreno vendido á José Ramos sf- H «RUA GERONYMO CbELHO, 42» (ANTIGO HOTBL WEIS lito a estrada Izabel, como requer.' ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii385-0tto Melchiert, brasileiro requer transfe- .:�.:l _ .Jo.-nv-.lle _ .:l.l::rencia imposto de terreno comprado de R. Hackbardt,
com área de 155 500 mt2. sito a estrada Faxinai, co-
mo requer.

586-Sebastião Pereira Murara, requer rransfe
rencia imposto de terreno comprado de Luiz Lunelli
com área de 641.500 mt2. sito li estrada Rio Gran
de, como requer.

387-Edmundo Poemer, brasileiro, requer transf.
imposto de terreno comprado de Ernesto Poem er,
com área de 98.500 mt2. sito a estrada Rio Novo,
como requer.

589-Alvino Bayer, brasileiro, requer transf. im
posto de terreno adquirido de Adolfo Patapoff, com
área de 232.900 mt2. sito a estrada Rio Paulo, como
requer.

551- Emilio Lemke 11°., brasileiro, requer trens
ferencia <lrnposro de terreno vendido ii Martinho Ran
gel, com área de 25.000 silo a estrada Rio do Cerro,
como requer.

5M-E. Daniel, brasileiro, requer transferencía
imposto de terreno vendido ii Albrecht Mathlas, comárea de 211.516 mt2. síro estrada Rio do Cerro, co ..

rno requer. /

3M-Rodolfo Koegler, brasileiro, requer transf.
imposto de um terreno vendido á Alfredo Blank, comárea de 138.500 mt2. sito a estrada Rib. Grande do
Norte, como requer.

Iaragué do Sul, 26 - 3-,45
-------------------------------------------LUIZ GOMES - Secretario

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do r

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

Faz saber que comparpce
ram no cartorio exibindo os

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

EDITAL N. 1808 dê
19/4/45

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito
no lugar Francisco de
Paula, sendo filho legiti
mo dos lavradores Eduar
do Glowatzky e de An
gelina Kerupiiisky.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito
no lugar Francisco de
Paula, sendo filha legi
tima dos lavradoreselosé
Jacob 'Martim e de Sa
bina Klein Martim.

EDITAL N. 1809 de
23-4-45

Ele, brasileiro, soItei
ro, operario, domiciliado
e residente nesta cidade
de Jaraguá do Sul, sen
do filho legitimo dos la
vradores Johann Prust e
de Tecla F. Prust."
Ela, brasileira, solteira

domestída, domiciliada e

o
residente nesta cidade
de Jaraguá do Sul,

sen-Ido filha legitima dos la
vradores José Verbinenn
e de Emllia Verbinenn.

E ?ara que chegue ao co-
_nhecimento a todos, mandei

passar apresenk rditai que
será publicado pela Impren:
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse o para os

tins legaes ...
ARTUR MULLER-Oticial

EDITAL N; 1810 de
24/4/45

Erich Kühn e Adele Radünz

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e
residente rieste distrito,
no lugar «Estrada Jara
guá Esquerdo», sendo fi
lho legitimo dos lavrado
res Richard Kühn e de
Ottilia Kühn.
Ela, brasileira, solteira

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
no lugar «Estrada Jara
guá Esquerdo», sendo fi
lha legitima dos lavra
dores Ricardo Radünz e

de Emma Radünz

EDITAL N. 1811 de
25/4/45

Alex Friedrich Hermann Prust e
Paulina Verbinenn

.395-Carlos Bauer, brasileiro, requer transferenela imposto de sua garapeira, vendida a Paulo Rosa,sito a rua Marechal Deodoro Fonseca, como requer, Vitoldo Glowatzkye Thereza Martim379-Tela Lessmenn, brasileiro, requer alvará
de hablre-se pera o sobrado recenconstruido á rua
Marechal Deodoro da Fonseca, idem.

281-Henrique Kopmann, Alemão, requer alvaráde habíre-se pera sua casa sito a rua Cél. ProcopioG. Oliveira, como requer. .

342-Guilherme Moeller, brasileiro" requer al
vará de habite-se para sua casa sito a rua Cél. Pro
copio G. Oliveira, idem

.

324-ldalina F. Oartacho, brasileira, requer al-
vará de hablre-se para sua casa sito a rua Domin
gos da Nova, como requer. ,

251 - José G. Felisbino, brasileiro, requer licen
ça para sub-locar parte da casa n. 89, sito a rua
Marechal Florláno Peixoto, e expedir o competentealvará de habite-se, como requer.

. 59.1-Walter ôchurnacher, brasileiro, requer trensferencia imposto de terreno vendido á Hermes Ro
thers, com área de 13.000 mt2. sito a estrada Nova.

Retorcida, como requer.
393-Hilberto Raduenz, brasileiro, requeri trens- Bruno Doege e Eroa Eggertferencia imposto do terreno vendido ii Guilherme . . .

Jordan com área de 150.000 mt2. sito a estrada Tres Ele, brasileIr.o,. s.0lteIro,Rios do Norte, como requer. lav�ador, domicIlIa.do .

e

392-GulStavo P.lies, br�sileiro, requer licença I
reSIdente neste dI�trIto

para negociar como ambulante de aves e crina ani- no lug!lr Itap.o�usmho,
mld, nêste municipio, como requer. sendo fIlho legItlI�o dos

382-Giocondo Pedri, brasileiro, requer IicençlJ lavradores Fr�derICo. Doo
para �stabelecer-se com uma oficina de marcineiro a ge e Josefma Kmelt
estrada Itapocusinho, como requer. Dooge. .

390.....-W. Weegê & Cia. Ltda. 'firma brasileira, Ela, brasileira, solteira,
requer transferencia imposto de um caminhãosinho lavradora, domiciliada e

residente neste distritovendido ii Bauer & Schulz, como requer. ,

380-Paulo Rath, brasileiro, requer Iransferen- no lugar Itapocusinho,
cia imposto de terreno vendido ii Adolfo. Leitzke, sendo filha legitima dos

,
..I " 75 lavradores Paulo Eggert BUUDCI'e'm nest� folh��om area oe 10u, O mt2. sito a estrada Itapocú, e Itedwig Lànge Egg�rt. U· Ilu�mo requer.

�-------

.

9927-lIca Rau, brasileira, requer alvará de ha- . ,

bite-se para sua casa sito a rua preso Epitacio Pes- Hem·orro'·lda's e Varl·zessôa, esquina com a rua D. Pedro 11., cujo prediodestina-se para armazem da Empreza Frenzel SIA.A vista da Informação: Não pode ser concedido o Tratamento sem operaçãohabite-se, em virtude do precário estado de conser-. Para varizes (nas pernas) e'hemorr6idas inter-vação do predio.,
nas, use via bucal. Para hemorr6idas externas,552-Adolfo Emmendoerfer, brasileiro, requer use a pomada e to�e juntamente o liquido.transferencia imposto de um automovel para cami- NBo encontrando em Farmacias e Drogarias,nhão de cargas, obrigando-se a pagar a diferença pe�a para a Caixa Postal 1874 - SBo Paulo.

do referido imposto. A vista da informação, para o
requerente informar a origem do caminhão.

388-Gabriel Gesser, brasileiro, requer transfe
rencia imposto de terreno comprado de Conrado
Eromann, com área de 161.000 m12. sito a estrada
Caminho do Morro, como requer.

'

398 - Rodolfo Gesser, brasileiro, requer transfe
rencia imposto de terreno vendido a José Marthen-

0::-----------------000----------------::0

11' . Novo e
/Moderoissi�o risortimento de Albuns e Cantoneiras

.

para fotografias
RECEBEU TIPOGRAFIA AVENIDA Ju::--------�--�-.---------::J

Geraldo Ballock
ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES EM GERAL

ßceifo Reoresentacões em �ußlquer ROllio'
DÂ-@]18 JREFEJRJitJS <!CJ[A@

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

Decreto-Lei N_!" 7.449 - de 9 de abril de 1945
Dispôe sobre a organizaçãó c/a vide rural

[continuação]
Art. 3. - São mantidas títuíção nó Municipio ou

as instituições que, sob se a existente não ma
a forma de sociedades nifestar ao Ministerio da
civis, congregam os que Agricultura a delibera
exercem atividades agro- ção de vir a ser a asso
pecuárias, para defesa I ciação rural de que trata
dos interesses respecti- este Decreto-lei, os ínte
vos. ressados poderão fundar,
Paragrafo unico - Tais livremente, dentro de

instituições, se resolve- trinta (30) dias, uma ins
rem pleitear a qualidade títuíção e pleitear o seu
de associação criada por reconhecimento (art. 9).
esta lei, a fim de goza- § 2. - Decorrido o pra
rem das vantagens e zo de que trata o § 1.,
prerrogativas correspon- cabe ao prefeito munící
dentes, poderão contí- pal fundar a associação
nuar, ressalvada a hipó- rural, cujo nome será
tese de confusão, com os Associação Rural de...
nomes que já possuem. (seguindo-se o dó Muni-
Art. 4. - Dentro do pra- cipio.

zo de noventa dias, con- § 3. - Eleita a direto
tado a partir da publica- ria, o prefeito deve em
ção desta Ieí. as institui- possá-la,
ções a que se refere o § 4 - O sócio queart. 3. devem manifestar exercer o cargo de pre
ao Ministro da Agricul- feito fica durante esse
tura a sua deliberação tempo, incompativel para
quanto ao disposto nesse as funções de diretor da
artigo, no paragrafo associação rural.,
unico.
, § 1. - Não havendo ins- . (continua)
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I Ed"t I d C" I
feitos fiscais o valor d e seis mil cruzeiros (crê ." ...

I a
i
e Itação 6.000,00). P.D. Jaraguá do Sul, 8 de março de 1945.

.:.-_____
----_......: 8-3-45. 8-5-45. p. p. Placido Olimpio de Oliveira.

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direit; Coladas duas estampilhas esradoats, sendo uma de

da Comarca de jaraguá do Sul: Estado de Santa dois e uma de um cruzeiro, da taxe de saude devi

Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.,
damente ínutllisedes com a data e assinàtura.'À pe-

FAZ SABER aos que o presente edital de oi- tição retro e acima descrita, levou do Dr. juiz o se

tacão, com O' prazo de tres (3) meses virem, ou guinte despacho: A; Como requer. Em 9-5-45. (ass.)

g�I��1��cbm�ni�'����AM��� p�������;L "��� �1�lb��iJ�'iZf��o�ir��t;�o:e�����us�sÉ���ohe;;��

:::::::::.i:·::::::i::::.GENTINO BRASILEIRA LTDA."- abreviadamente
Estando justificados, pela prova testemunhal e pelos

«SIMAB». foi requerida rieste juizo uma Justifica-
documentos oferecidos, a propriedade e o extravio

ção de extravio de titulos, e, como esteja ausente
das noras prornlssortas indicadas na inicial, defiro o

desta comarca, e em lugar incerto e não sabido, o
requerido de fls. 2 e em consequencla, determino

devedor EDGAR MAZZEI, pelo presente edital cita que se proceda na forma do art. 36 e seguintes do

o mencionado devedor EDQAR MAZZEI, para
dec. 2.044 de 51 de dezembro de 1908. Em 24-5-45.

qUA não pague nem resgate os títulos menciona- (ass.) A. Ollveira.- E para que chegue a noticia ao

d0S rio item 2° da inicial abaixo transcrita, e ter-
conhecimento ne todos, se pessou o presente edital,

ceiros possíveis detentores dos mesmos títulos, pa-
que será afixado às portas do forum; no lugar de

ra apresentá-los em Juizo, ou quem inter-essar pos
costume, e publicados pelos jornais "Diario Oficial

sa, tudo de conformidade com a petição inicial do
do Estado", de Florianopolie, e "Correio do p(WO",

teor abaixo transcrito: PETIÇÃO INICIAL: Ilmo.
desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Iara

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de gué do Sul, aos dois dies do rnes de abril do ano

Jaraguá do Sul. Diz a Sociedade de Intercsm-
de mil novecenros e quarenta e cinco., Eu, Ney Fran

bio MercantilArgentino Brasileira Ltda, abre-
co, Esctivão, o subscrevi. (assinado) Ary Pereira

viadamente «SIMAB», com sede na cidade do Rio
Oliveira--julz de Direito da Comarca". - Está con

de Janeiro, a rua Senador Dantas, 113-117, neste
forme o original do que dou fé,

ato representada por seu procurador, o advogado Iaragué do Sul, 2 de abril de 1945.

que a presente subscreve com escritorio á Rua do 5x2 n O Escrivão: NEY FRANCO

Príncipe' 331 na cidade de Joinville, que compare- _

ce perante V. Excie. afim de expor o seguinte:
l-No dia 22 de Julho de 1940, nesta cidade, no

cartorio do Tabelião Mano Tavares, E UR I C O

DOUB R A W A, brasileiro, solteiro, empregado
publico, residente nesta. deu em primeira e espe

cial hipoteca á SIMAB, ora Suplte., na epoca se-

diada á Avenida Graça Aranha, 39, 11' Andar e O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito

no a to representada por seu bastante procurador da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de

Dr. Luiz de Souza, advogado no foro desta comar- Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

ca, "um predio sito a rua Marechal Floriano Pei- FA Z SA B E R aos que o presente edital de cita

xoto, nesta cidade, assobradado, construido de ma- ção, cem o prazo de vinte (20) dias virem, ou dele

terial, com o respetivo terreno, contendo a área de conhecimento tiverem ou ínreresser possa, que, es

tresen tos e oitenta e cinco metros quadrados (385,0 tendo se procedendo a execução por parte de AM

mt2)"; e demais caracteristicas constantes da escri- BROSIQ PAULINO. contra a firma Ccdopreso &

tura de registro que a presente instr uem (docs. Cia.• e tendo o Oficial de justiça certificado não

nrs. 2 e 3); 2- Dita hipoteca foi constituída em haver cnconrredo o snr. Dorfval Celopreso, respon

virtude da responsabilidade cambial de Eurico savel pela mesma firma, cita e chama-o a compare-

Doubrawa para com a: SIMAB na qualidade de cer ou fazer-se representar dentro do prazo de vinte

avalista em doze (12) notas promissorias aceitas dies, G, contar da data da primeira publicação deste

por Edgar Mazzei a favor da SIMAB em 15 de edital, afim de apresentar a defeza que river, na exe

julho de 1939, totalisando a importancia de trinta cução que centre a mesma firma move Ambrosio

dois mil cruzeiros (cr$ 32.000,00), sendo oito (8) Paulino, sob as penas, da lei, e nos termos da petl

das referidas notas promissorias no valor de dois çäo do teor abaixo: Petição inicial: - Exmo. ônr.

mir e qüinhentos cruzeiros (cr$ 2.500;00) cada uma Dr. Juiz de Direito da Comarca' de Iaragué do Sul.

e quatro (4) no valor de tres mil cruzeiros (cr$ AMB�OSIO PAULlNO, comerciante, casado, domi-

3.000,00) cada uma, venciveis de sessenta em ses- ciliado e residente em Guaramlrim, Municipío de

senta dias (60 d/d) a partir de � 15 Setembro de [olnville, vem vor seu procurador bastante, o advo-

1939 e a terminar I'lm 15 de julho de 1941, sendo gado que esta subscreve, expor e requerer a V. Excíe.

que na epoca da emissão dos titulos, bem como o segutnte:- 1:-No día 21 de dezembro do ano p.

da hipoteca, a moeda corrente era o MIL RÉIS, passado, a firme Calopreso& Cia., estabelecida com

convertidos nesta para cruzeiros; 3-Vencida a di- fillal. nesta praça a Estrada Irepocu, por seu então

vida intentando a SIMAB cobrança executiva da procurador, constituiu-se devedora do suplicante, pe- SÃO OS
mesma, garantida pela hipoteca o Egregio Tribu- Ia quantia de cr$ 2.970,00, que se obrigou a pagar

nal de Apelação do Estado, julgou improcedente até o dia 5 de janeiro do corrente ano, conforme se

dita ação sob íundamento que "não é possivel co- infere da nora promissorie anexa; 2--Apezar de ven-

brar a hipoteca sem a apresentação dos titulos clda a obrigação e dos esforços do suplicante pare

cambiais a que se refira" conforme publicação fei - que fosse efetuado o pagamento, não. satisfez a de-
Produto da:

ta no Diario Oficial do Estado n: 2.607 de 20 de vedora, amigavelmente o seu debito, por isso 3 - Industria de Calç'ados
Outubro de 1943, pags.164-166 4--Acontece, porem para o fim de compeli lo a efetuar o pagamento, a

que a Suplicante credora, ignora onde se acham que se obrigou, quer o suplicante, propor contra ela G h I
-

S/A
taes titulos ou em poder de ql1em .estejam, e as- ação executiva nos termos do artigo 298 n. XIII do ase rrl'1aos .

sim quer justificar o seu desaparecimento ou, si Codigo do Processo Civil. Pelo que, iuntando a no-

possivel recuperá-los. 'Nessas condições, a SupIte. ta, promissoria, devidamente protestada, na qual a

requer que. na forma do art. 36 do Dec. n' 2.044 suplicada se confessa devedora do .suplicante, requer

de 3 de Dezembro de 1908 e seus §s, apos justifi- a V. Excia. se digne mandar expedir contra ela,

cado o quanto baste dâs alegações mencionadas mandddo executivo, para que no prazo de 24 (vinte

nesta, sejam intimados EURICO DOUBH.AWA, bra- e qUàtro) horas, pague a importancia devida, e, não - I -

sileiro, casado, empregado publico, residente na se- o fazendo, se proceda a penhora em tantos bens da

de desta comarca, pessoalmente EDGAR MAZZEI, suplicada, quantos bastem para a solução do debito,

brasileiro, casado, comerciario, residente em lugar juros e custas, ficando citada para no prazo !egal,

incerto e não sabido, por editaes, paraque não paguem contestar a ação e _para todos os seus ult�riores ter- OOOO�OOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

nem resgatem os titulos referidos no item 2: os mos, pena de revelia. Protesta-se, caso seja necessa· s::a::!
s::a::!

gerentesdosBancoscomfiliaisouagenciasnestaéida- rio, pelo depoimento de testemunhas. Dando á causa � Adolf Kerm. Schultze I�
d,e, para que não negociem ou transacionem com o valor de Cr$ 2.970,00 (dois mil novecentos e se-' �

os mencionados titulos, e ainda por editaes pede- tenta cruzeiros) segue junta a prova do pagamento 00 MARCENARIA EM GÉRAL

se a citação de terceiros possiveis detentores dos da taxa judiciaria devida. Nestes termos, P. Deferi- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:. da m
mesmos, para apresentá-los em Jui7.o, e tanto os mento. jaraguá do Sul, 24 de março de 1945. (ass). 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

�

intimados como os citados, no prazo de tres (3) Priamo ferreira do �mara� e. Silva. 24-5-�5, 24-3-45. 00 00
meses, dizerem dos seus direitos ou cont9starem 24-3-�5. Coladas tres estampilhas estadoals, de um s::a::! INSTALAÇÕES CO�IPLETAS DE. s::a::!

esta. Pede-se a notificação das testemunhas abaixo cruzeiro cada uma, sendo uma da télxa de saude � D 't'
. �

nômeaà-as para a justificação aludida no item 4; devidamente inutilizadas. Acompanham a inicial o� 00 ()Sr_n'11 ordlOs J t 0000
1 D L· d S b'l

.

d d d
.

t d t
.

d
.,.

I b!' s::a::!
a as e an ar

- r. UIZ e ouza, rabI evo, casa o, a voga o segum es ocumen os:- a-copIa a 'IOIcla; uma �. C'

rpsidente nesta cidade á rua Mal. Deodoro 2- nota promissoria; c--um protesto de letra, passada s::a::! o�a� it
.

s
s::a::!

Waldemal' Grubba, brasileiro, solteiro, comerciante, pelo Tabelião Mario Tavares da Cunha Mello desta � scMr Ort? t'
�

'd t' h I FI' 'd d . d t 1- d t
.

d"
. '�

ovel� rus ICOS e outros. ;
resl eIl e nesta Cidade, a rua marec a orlano CI a e, -um a ao e axa JU IClarla; e-uma pro- s::a::!

Peixoto. 3-Vitor Raduenz, brasileiro, solteiro co- curação lavrada pelo-Tabelião Ma�i� Tav�res da .Cu- � MOVEIS AVULSOS COMO:

;�merciário, residente nesta cidade, á rua M. Deodo- nha Mello,. desta comarca. �a petlçao aCima, fOI da- m.::í Cadeiras
�

1'0. Reguer-se finalmente que, que findo \) prazo do o segulOte �esl?acho:-A, Como requer. Em 24-5 00 Poltronas tixas e giratorias

dos edItaes e sua publicação no Diario .oficial do 45. (ass.) A. Oliveira. -- E para que chegue ao co- 00 Me 'h d t d'

Estado e Correio do povoe local), caso não seja nhecimento de todos, se passou o presente edital W ESlne atse
e c.letol) roo et para

ra 10
W

d
'

f' d' d F I d � n r mu s II ros. a �

apresenta.a contestação, ou, si apresentada, sendo que sera � Ixa .0 as portas .0. oru�,. no ugar e W Caixa Registradora marca "RECORD" s:g;::{

a �esma Julga.da .improcedente, seja. décretada a costume, e' publicado pelo "Dlilrlo OfiCiaI do Estado" � dI'" b'
�

I d d d t t I d
.

.

I d fi' I' "C
. 'd P "'d 'd d

W Afama a pe a sua etlclencla, �u stlte W

nu 1 a e as 1 u os escl'lto� no item 2, e JU gada e orlanopo IS e orr�1O o ovo est� CI a e. � indo as Caixas Registradoras du �

por sentença a habilitação da Suplicante para exer· Dado e p�ssado nesta clda�e de jaragua. d? Sul, 00 elevado custo.------- 00

cer a ação executiva contra o aceitante e co-obri- aos tres dias do mes de abril do ano de mil nove- 00 _ 00

gados, .n,a forma da lei. Protesta-se no C'lSO de centos e quarenta e cinco. Eu, Ney Franco, Escrivão W
' W

contestação, pelo depoimento pessoal do contestan- o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Olheira-juiz
� RUA RIO BRANCO, 964 - TELEFONE, 75 �

te, por i'nquiriç�o de testemunhas, pela juntada de de Direito da Comarca". Está conforme o original, � Jaraguá do Su I Sta. Catarina �
documentos, e meios de prova aptos para, contra- do que dou fé. jaraguá do Sul, 3 de abril de 1945. �

�

riar a contestação. Dando-se á present.!, para os e· 5x3 O ESCRIVÃO: NEY FRANCO 00000000000000000000001000000000000000000

Edital de citação da firma
CALOPRESO & CIA,

com o prazo de 20 diàs

rr'
Ir

i �'

.)}:::::::::::::::::::::::::::::\:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.�....

-

T ra OSportes And odo h a Ltda. �.i:.í;::1_A partir do dla 20 do corrente mês, começará
a

�;����=�������:1:i�J:�i�;i�::::S-11
Timbó - Indaial

..�.i:
..... FUNCIONfiRii somente nos àias ::

úteis, com partidas ás 6,:30 horas ii
da Estação Rodoviária.

.:.1.:.1
'

'

Aos domingos e feriados, aceitamos

viagens especiais
::

fncomendos, otende se oelo telefone, �7
.....IíIíAtenção e Presteza"

�"""""""""""".I""""""""�

Dr. W·aldemiro Mazurec�en
681. BIES.'.I

Rua Mal. Floriano n. �52 -- JARAGUÁ

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutoterrnia - 8isturi-e1etrico - Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuIs.

.. 1 .

Tinta e Goma "Goiana" ,.

SÃO AS MELHORES

(orgulho da industria nacional)
Na Tip. Avenida

CALCADOS
,

MELHORt:S
E MAIS

.

BARATOS

JARAGUÁ DO SUL
SANTA OATARINA

Oai.xa Postal, 11 -1-

•.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Politica'
Local
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I II Casacos para Senhoras

.

Casacos e Pulowers de lã II 00
II (ulrirna moda) Sedas e Casemiras

. II �
II Capas de Gabardine ( (artigos finos) �

00 (das melhores) Ternos Feitos II ·1I II Bicicletas e peças em geral Material Eletrico em Geral II 00
ti II Radios (das melhoresmarcas). II �
00 II Acumuladores Oficina Mecânica II 00
00 o����������������������������������. 00

I TuDi-POR-PBEçO§-VAiTÃJoiO§-�-BARAT'i§S"iMO§ 00
00

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Pobres Mortos. O nosso
cemiterio está a mere
cer um pouco mais de

Queremos previnir ao atenção das autoridades
publico do municipio que municipais, quando não
se abstenha de assinar seja, ao menos como

qualquer telegrama ou uma demonstração de
abaixo assinado em fa- respeito pelos mortos
vor de qualquer pessoa queridos que ali jazem.
ou candidato ao, posto Hoje o campo santo,
de Prefeito Municipal, onde tantos entes ama

das dezenas que correm dos descançam eterna
pelas estradas. mente, não é mais do
Atraz de cada anga- que um capoeirão ser

riador de assinaturas vindo de pastagem aos

desse genero, está um animais que ali yagueiam
interessado, que tem em I e local escolhido p�ra
mira qualquer interesse toda sorte de desrespeito.
pessoal, ou quer fazer o A ,cerca que o !odea
jogo de terceiros, lan- va, era modesta e v.er-

. çando a confusão entre dad�, mas sempre Im-

a população. pe�Ia .

a entrada dos
Ninguem se deixe ame- animais. Ela apodreceu

drontar por represalias, II e a téla de arame de.sa
partam de quem partir, pare�eu num desleixo
pois afirmamos que o' sem Igual..

.

gangster Pedre Dias, não No temp� do falecido
mais virá de facão em zelador Joao Rumpf, este alto funcionario da Em- -A exma. sra, da Dulcí-

Surpresa parapunho espancar ou ex- c_uidava co� certo ca- presa Frenzel. néia Machado Reiner,torquir os pacatos mora- rínho pela Iímpesa,
.

-Com a senhorita Hilda dignissima esposa do
dores do municipio. Agora, qualquer cns- Hafemann consorciar-se- nosso prezado colega

• ,I
�
I

Nem ele nem outro tão que ali fôr, fica in- a hoje o sr.·Artur Müller, Leopoldo Reiner, um dos um aVlauor nara n OUqualquer.' Basta que, dignado com o deplora- industriario nesta cidade. diretores desta folha. p U LJ
qualquer ameaça seja le- vel estado em que (!) -Terá lugar hoje o ca- -- Amanhã faz anos o sr. De umª bas.e avançado de caças

A editora GUARAÍvada a nosso conheci- mesmo se acha. sarnento da senhorita Rodolfo Rech. na lIalia - (S. I. H.)
Limit d d C Tbmento para uma provi- Viajante. Acompanhado Alvina Bortolini, filha do -'\Jo dia 1 de maio trens. Regressando de sua c��� ad:'edftar u��aa, i�:dencia energica e ade- de sua exma. esposa,

casal Rosa-Henrique Bor-I corre a data natalicia 59° missão ao norte da teressante obra do granquada junto a quem de voltou de Piçarras o nos-
tolini com o sr. Mathias do nosso prezado erni- Itá1ia, o 10 tenente Rui de escritor- e musicistadireito.

so presado amigo Hen- Panstein.
.

.

'go Giardini Luiz Lenzi Barbosa Moreira Lima sacro, Frei Pedro Sinzig,O ilustre catarinense ríquê Piazera, que a me-
-Na mesma data tarn- professor em Barra do

se viu a braços com um O. F. M.que governa Santa Cata-
zes ali se encontrava. bem terá lugar o casa- Ribeirão Grande. disturbio no motor de Compõem-se essa ínte-rina saberá, na ocasião mento da senhorita Erna -Dia 2 verá passar rnais

seu aparelho e teve de ressante obra literariaoportuna, atender aos Casamentos. - Terá lugar Laube com o sr. Walde- uma data, o jovem Aril- aterrar numa base da de monologo" e leiturasanceios da população hoje o enlace matrímo- mar Volkmann. do ôrulzer, filho do sr. RAF. para retiros espirituais evindo de encontro a nial da senhorita Nair -------.---------- Cláu�io ôrulzer,
. Ao pousar seu avaria- horas de reflexão, tendoseus legítímos ínteres- Vosgerau, dileta filha do

Aniversarios -No dte õ

o snr, ErICO do «Thunderbolt» no a aprovação eclesiasticases, sem injunções de casal Rosinha - França �ruhns, do alto

comer-I campo da RAF, o t�- de exmo. e revdmo. D.qualquer pessoa que Vosgerau, este tesourei- CIO local. nente Rui enviou a ultí- Attico, Arcebispo da ea-advogue interesses su- ro da Prefeitura Munící- Fazem anos hoje: ._______. .

ma e angustiosa mensa- pital paranaense.balternos. paI, com o sr. Ervin Enke A senhora Otilia Nico
.

gern aos outros, pilotos Obra recomendavel so-
, lini, digna consorte do As Noivas e jo- de sua formação: «Vo- bre todos os pontos de
snr. Mario Nicolini. vens esposas ces não podem me deí- vista é esta que, entre

-O snr. Bertoldo Gumz, xar aqui sozinho com muitas outras. aquelacomerciante. todas devem possuir o utilissimo todos estes ingleses.Mal empresa [a editou parae pratico livro de "Dôna Benta" .-A senhora Valli Tornaz- falo .uma palavra em m- os leitores de bons. lí-Vende-se na Tip. Avenida .

dzell i. " gles». Mas os avia ores vros.
brasileiros seguiram seu -------.----------

rumo. admirado, o tenente Rui
Quando o tenente Rui deu-se a conhecer ao

desceu do aparelho, cor- piloto de avião de caça
reu em sua direção um Frederico Tate. de São
piloto da RAF que o Paulo, que ingressara na

(S. I. H.) abril- O cumprimentou em por- RAF antes do Brasil ter
tugues. fluente Bastante declarado guerra.

LUIZ/ DE SOUZA
ADVOGADO

,

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. l�

Dr.

Avenida Getulio Vargas N. 146

I

. '

MACARTHUR EM LUZON.

,General Macar- _ASSOMBROSO_thur conversa em É O SORTIMENTO PE ARTIGOS PARA
A ESTAÇÃO DBJ INVER�O QUE A

CASA SONIS
Luzon com -mem
, -

bros do exército

patriótico íílípí-
nos após ter ex

.

\

pulso os [apene
ses dessa ilha.

oferece a sua distinta clientela a preços modí- .

coso Vejam sem compromisso. Para o seu tra
balho de tricot e crochet, procure a C A S A I

SO NI S que lhes oferece um belo sortimento
de LÃS E LINHAS .

Fazendo suas compras em Jaraguá do Sul"
auxiliarás para o progresso da cidade e fa
zendo suas compras na Casa Souls, auxiliarás
para o progresso da cidade e para o teu pro-

prio progresso.
Aguardem a liquidação dos tecidos de ALGODÃO em Maio .proxim'l.
CASA SONIS de Francisca Buch

(SERVIÇO DE IN

FO RM AÇ ÜES DE

HEMIFERIO)

.......................... i ·I �

Exijam o SABÃO

,�y,�O VIRC/:>,) �DA���
O� \YrrZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE "Virgem E sp eclcll d Cl de"

s(>.SÃ� 'i'Re!""•••
Esp ECIALlOAOE

da CIÀ. WETZEL INDUSTRIAL - Joinvilc
-----------------------------------------.--------,____ (Marca Registrada)

pois conserva e desinfeta a roupa.
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