
-erviu a einco Papas
ST. LOUIS, Missouri

(S·I.H.) - o arcebispo
John Joseph Glennon, de
81. Louis, um dos quatro
novos cardeais dos Esta
dos Unidos, foi pedre e

bispo durante o mandato
CAIXA POSTAL, 19 TELEfONE N°. 39 de cinco Papas, tendo pri!!!!!'!''!!''!!'!''!'''''!!!!!!!!!!!'!''!!!!'''''''!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!II!!'II!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!''!!'''''!!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!�!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!''!!!'!'!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!''!!!'!'!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!''!!!'!'!!!!!!'!''!!!!!!'!''!!!''! vado com seis presiden-ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 20 de Janeiro de 1946 Sta. Oatarina - N. 1.317 tesnorte-americanos. Mem

bro da Hierarquia já há
quase meio seculo o ar

cebispo OIennon é o seu

decano nos Estados Uni
dos e rambern o bispo ca

tólico maís antigo do mun

do em materia de serviço
prestado.
O arcebispo Glennon,

No dia 1 de fevereiro, pulsos do país. muitas vezes aclamado co-
as 14 horas, será instala- -x- mo um dos maiores ora-
da a Assembleia Consti- Noticias de New Yorck dores católicos do mun-
tuiere, pera fazer suas dizem que os títulos bra- do, já fez uso da palavra
reuniões prepererorias, sob si!eiros registraram na em Congressos Eucaristi-
a presidencla do Presi- Bolsa uma grande baixa. cos Internacionais - em

Foi aprovado o orça- dios 1.000 cruzeiros e Em resumo a despeza dente do Superior Tribu- que chegou de 7 a 75 Chicago, Dublin e Bue-
mento da Receito e Des- "aluguel do predio e por elementos está as- nal Eleitoral. pontos. nos Aires, e já pronun-
peza para o municipio agua" para um servente sim dividida: pessoal

-x- -x- ciou milhares de sermões
em 1946, organizado aín- de laboratorio do DIPOA Duzentos operarios do Parte do Estado do Rio nos Estados Llnidos e em

1 8
.

(Q fixo 55°10', pessoal varía- t d F t I d IOd S I fda pelo governo ante- . 00 cruzeiros uem II por o e or a ese ec a- ran e u con mua sen- outros paises.
rior. será esse felizardo que vel, 21,9No; material per- rararn-se em greve, plei- do .assolado por nuvens Em Buenos Aires sua
A receita foi calcula- até para agua recebe manente, 8,7% e despe- teando aumento de sala- de gafanhotos, que estão alocução foi transmitida

da em Cr$ 650.700,00. A dinheiro!) zas diversas, 32,9%. rio. causando grendes eetra- por uma das maiores rê-
maior contribuição é a -x - gos, tanto nas plantações des de estações radiofo-
do imposto sobre índus- O snr. Otacilio

', Brun, como nas pastagens. Des- nicas até hoje concentra-
trias e profissões que O lo O elfallll·ll·ar grande fazendeiro e poli- de que começou essa in' das. E no Congresso. de
alcança 186 mil cruzei- au ID V . tico em Quarai. Rio Gran- vasão, vinda dos terrenos Dublin dirigiu a palavra
ros, seguindo-se-Ihe o. de do Sul, desafiou pera pantanosos do Chaco, de a um auditório de cerca
de renovacão de Ileen- :modelo de 1946 um duelo o seu antago- pois de atravessar a Ar' de 500.000 pessoas, esre
ças, com i70 mil e o de niste, advogado Dr Luiz genrína, a Secretaria da mesmo prelado que nas-

exploração agricola, com Pacheco Prates, do P.S.D. Agricultura iniciou uma ceu na obscura aldeia ir-
145000. O territorial ren- O snr. Prates não acei- ofensiva e pare isso rno- landesa de Kinnegad. e
de 02.000, o predial Willow Run, Michigan para-lama parte de car- tou o desafio, dizendo bilizou todos os elemen- que ao se dirigir a Dublin
65.000 e o do lixo ... SIH - O novo automovel rosserie. O assento tra- que a querela seria resol- tos dlsponiveis pera com- pela primeira vez era ape-
12.000 cruzeiros. de preço medio "Frazer" zeíro terá' lugar para vida entre os dois no prí- bater os intrusos, diver- nas um pobre garoto do
A despeza foi orçada que será apresentado quatro pessoas. meiro encontro. sos grupos da Secretaria interior a caminho da es-

em igual a receita. ao publico no proximo Outras carecteristicas Como se vê, a cousa da Agricultura, atualrnen- cola.
O funcionalismo fixo, mes disporá de maior de conforto como a dís- por lá ainda anda quente. te no interior do Estado, Seus 60 anos de ser-

excluidos os professores visibilidade, "carrosse- posição do assento tra- -x- estão dirigindo os servi- viço ecisiastico se de-
�e incluidas as diarias ríe" aerodinamica, um zeiro á frente do eixo ços de combate à praga. senrolaram principal-
etc.para os mesmos, con- novo motor de 100 ca- da retaguarda para pro- O snr. Louis Keemle, -x- mente no meio-oeste o
some mais de 1/3 da valos-vapor e maior nu- porcionar maior suavida- correspondente da United Divulga-se que existe estado de Missouri em
renda, ou seja, em nu· mero de lugares senta- de e o elevamento do Press, num comunicado atualmente na Casa da particular conquanto su
meros redondos 253 mil dos, segundo informa a teto garantirão a acei oficial, declara que os Moeda o estoque de 40 as atividades tambem
cruzeiros. Graham "Paíge Motors tacão deste modelo. Pa- Estados Llnidos rnanifes- milhões de moedas de va- lhe tenham valido a ad-
A instrução publica Company. - raconceder melhor vi- "tiii em sua intenção de se- lores diversos, pesando míração nacíonal e mes-

gasta 87.940 cruzeiros, Recebeu o nome de são os suportes do para rem os guardiães da paz 380 toneladas. A razão mo mundial. Este servo
sendo 68.640,00 com o JOseph W. Frazer, pre- brisas invulgarmente no Pacifico. Esta é a úni- principal dessa retenção de Deus foi ordenado a
pessoal fixo e o restau- sidente da Graham Pai- amplos foram desloca- ce. interpretação que se é a carência de transpor- 20 de dezembro de 1884
com sulvenções material ge e foi desenhado por dos das posições costu- pode conferir ao comuni- teso na cidade Kansas, na
e despesas diversas. Howard A. Darin, da meiras. cedo de Trumen, segun- -x- fronteira ocidental do
Uma grande decepção mesma empresa auto- do o qual os Estados Uni- Divulga um vespertino Estado de Missouri e

tem-se ao ler que a des- mobílistíca. Este novo Por ultimo, mas não dos terão a tutela sobre os lucros obtidos por 4 vem sendo arcebispo de
peza com conservação carro.modelo para 1946 menos importante, os as ilhas estratégicas no empresas moageiras no St. Louis a cidade do
de estradas e pontes, será de tipo familiar, manufatores destes car- Pacifico, tomadas ào Ja- ano de 1944 e declarados extremo oriente deste
apenas dispõem de Cr$ bastante espaços pois a ros acentuam que o

con-I �ão. em publicações oficiais de estado, desde 1903.
76.504,70, para uma rede carrocerie cobre toda sumo de gasolina é bas-

'

-x- 1945. ,São os seguintes: Catolicos e não-cato-
de mais de 500 quílome- a largura fazendo os tante economíco. Moinho Sentiste, oitenta licos o tem em alta con-
tros. Essa verba não dá Termínon a greve dos milhões de cruzeiros; Moi. ta essa região. E nestes
nem para as duas pontes motoristas do RiO, que nho Fluminense, vinte e ultimos 25 anos por as.
da vila de Corupá, que As pesquises cíentífíccs capitularam diante das quatro milhões e setecen- sim dizer não se reali
estão requerendo uma

.

providencias enérgicas do tos mil cruzeiros; Moinho zou uma cerimonia cato-
urgente medida da ad- oríçínom a crl-aça-o de governo e da antipatia Inglês, vinte um milhões lica de relevancia na-
ministração. O reparo .

• que lhes votou o povo, a �e cruzeiros; Mo�nh_o Pau. cional em qualquer par-dessas duas obras foram vas
-

cl strias e quem queriam explorar. liste, quatorze mílhões de te dos Estados Unidos
orçados pela Resídencía no In· U I Os motoristas exrran- cruzeiros. Total: cento e para a qual não foss�
da Diretoria de Estradas ocupocôes geiros terão suas _carlei- trinta e nove milhões e I requestada a sua presen-de Rodagem em 70 mil ras cassadas e serao ex- oitocentos mil cruzeiros. ça como orador.
cruzeiros. I
se=�i���A��=;�������=---p----o-'-'----L-'----I--T-----I--·-(---;-·--A----pontes? que originaram a criação esse fim. AcrescentavaNo ano de 1944 foram de pelo menos 15 indús- O F d I
gastos nessa rubrica trías importantes e cerca ��j� �ontri������ ás �n���" .

.

.

cerca de 200 mil cruzei- de 15.000.000 de ernpre- tigações científicas duran
ros.

gos diversos correlacío- te a guerra andou por bi-E as estradas ficaram nados, rransformara-se a- Ihões de dólares desejadaquele jeito . . .

gora em si mesmas numa continuar a auxiliar finan-E verdade que gran- única e grande indústria ciamento essas atividades.de parte foi aplicado da máxima importância /
em inicio de obras eleí-

pera os EE. UU. --�torais, que tem que Ii- Esta informação foi re- d
·

t Icar até que venha ou- cebida da Sociedade Ame- I at;ra eleicão para aplica-'. - ricana de Produtos Quimi-ção de mais uma parce· cos em seguida a um in-la.
quérito por esta entidade

Fechou-se, pela pri- efetuado ás atividadeG emeira ves, nos ultimos
programas das pesquisasanos um balanço real d Ih d

na Prefeitura. Mas isso
in ustriais espa a as por
todo o país.é assunto para outro

artigo
O orçamento foi pa

drasto para com a clas
se que mais contribue
para a prosperidade do
municipio, a da lavoura.
Reservou-lhe 5.400

cruzeiros o orçamento
desta forma: auxilios a

centros agricola
1 800,00, aquisição de
sementes e transportes
800,00, comprar de reme-

Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919

örccmenrc muniaipaIREVISTA
------------ '. S':EMANAL

.

Mais de 1/3 para o funcionalismo 76 mil
.-

cruzeiros para estradas e pontes, quando
duas reconstruções em Corupá consomen
isso. 800 cruzeiros para agricultura! Outras Dotas

•

./

.'}

Um relatório preparado
por Harold Bagtborg, pre
sidente do Instituto de Pes
quiRas do Oeste Central,
em Kansas City no Esta
do de Missouri, assinala
que as industrias particu
lares estão na. disposição
de duplicar o investimen
to de fundos com que fi
nanciaram durante a guer
ra as instalações pesqui
sadoras, sendo que em

Vão ser renovadas
diversas seccões�<eleito
rais entre ás quaís a

18a.' de Jaraguá. Ao to
serão feitas 19 renova

ções, abrangendo 5.960
votos.

publica de Retorcida, só
podendo vofar os e!eito
res que exerceram o direi
to do voto a dois' de de
zembro. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos dezoito dias
do mez de Janeiro do
ano de mil novecentos e

quarenta e seis. Eu Ney
Franco escrivão, o subs
crevi

ARY PEREIRA OLI
VEIRA - Juiz Eleitoral da
17a• zona .

candidatos ao futuro
governo do Estado. Os
seus amigos da Capital
do Estado prestaram-lhe
expressiva manifestação.
Tambem"õSr. CeI. Pe

dro Lopes Vieira de
quem ultimamente mui�
to se fala para Inter
vE'ntoJ.' Federal, recebeu
de seus correligionarios
uma manifestação de
apr-eço.
_

Corre como certo. que
em fins deste mês visi
tará Jaraguà o sr. Irineu
Bornhausen, grande in
dustrial e destacado
procer politic?
-

Está por poucos dias
para compreender.se a

orientação do sr. Gene
ral' Dutra na politica
brasileira e com refe
rencia aos diversos par·
tidos.
Por emquanto o pre

sidente eleito tem se

limitado a "tirar o corpo
Iora", como se diz na

giria, deixando para re

solver depois de sua

posse diversos casos de
licados, entre os quaís
as candidatur-as aos car

gos de governadores e

a substituição dos inter- •

ventores.
Até agoraa votação

preferencial para Depu
tados em nosso Estado
é a seguinte:
PSD -Nereu 27990, Ader·
baI 20487, Ivo 14691, Al
tamiro 14346,' Otacilio
Costa 9806, Orlando Bra
sil6f72, R. Gronembacker
5519, Rogerio Vieira
4437, Hans Jordan 4155.
UDN - Max Amaral14434
Conego Fontes 9601,
Carmosino Camargo 8428
Henrique Rupp 8038,
Wanderley 7366 Placido
Olimpio 5904, Heriberto
5539, Bayer Filho 4425,
Oswaldo Cabral 4175.

O Doutor Ary Pereira
Oliveira, Juiz eleitoral da
l7a. zona � Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.
rAZ SABBR, aos elei

tores que a dois (2) de
dezembro passado vota
ram na 18a• seção-Retor
cida-, beHl como a quem
i�Herressar possa, que, ten
do sido anulada a vota

ção procedida na referida
seção, a renovação, de
acordo com as instruções
do Tribunal Regional Elei
toral, far-se-á a 5 (trez) de
fevereiro vindouro-Domin
go-no edificio da escola

-x-

Fez anos hontem o

sr. AderbaI Ramos da
Silva, deputado eleito e

um dos mais cotados

• •

..
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'��lIlIlJIIIIIIIIlII1lIllIIlIIIlIIIlI4IfIIIII,lIIIIIml���I�llJIIIIIIIIIUIl»4IlliIIIIIilllllUlIIIW!.UIlIIIIlI»lII!I��I�� Prefeitu ra M ÍJ-

GrupoTDramatico de O?Amadores Ja�����ld�SUJ'
O [ no U Em'HR O IE�ntéàl�

Esportes
Boa estreia dos Brasileiros em Buenos
Aires. Derrotados os bolivianos por 3 a O

POR AOM

'lOExtreando no campeo- autores da façanha to-
nato extra Sul America- ram os Uruguaios.

1_ De ordem do sr. Pre-
no Q.s brasileiros derro- feito Municipal torno pu-
taram os bolívíanos por Na proxima quarta feira o pro-

da cidade de São Francisco do Sul, tem o prazer de apresentar a blico que durante o mês
õ a O. Os nossos tentos culta platéa de JARAGUÁ DO SUL, no Salão dos Atiradores por de Janeiro arrecada-se na

foram marcados na se- ximo compromisso, dos estes dies, duas peças do seu repertorlo: Tesouraria da Prefeitura

gunda fase por interme- Brasileiros Municipal' de Iaragué do
dio de Heleno, Zizinho Sul e ne Intendencia de
e Heleno. A primeira .

,& ,& C I C LONE' , emotionante drama em 3 atos e Corupá, o imposto de Lí-
fase terminou empatada Em prosseguimento do cença s. Automoveis, mo-
por O a O, �ul Americ�no, dev�rã.o NIIA JiBnU§()APÊ 66 alta comédia em 3 atos ]

roclcletas, bicicletas e car-

A nossa equipe teve Jogar 4a. felr:;t, Brasíleí- _66_,..J_O_A_N_.I__...__... roças.
a seguinte constituição: ros e Ur�gu�uos. Coníor- Não satisfazendo o pa-
Ari - Domingos e Nori- me tudo lD�lCa o nos�o E ld h ' b °I 'i gamento no referido mês,
val - Ivam Rui e Jaime onze devera colher mais m seguí a a�era ai e � ficará o contribuinte sujei-
Lima, (Te�ourinha), Zi- uma vitoria.

]
to á multa de 20% sobre

:�fri�:�;;;���:���� _-__=. NÃO PERClMI --. -- AGUARDE,M'! 1 �o�:�{;�����1�;'�1��:�
meu Mareias. Chocolates e Pra- ����" 4t re Municipal de Jaraguél
Derrotados os lineés dasmelhõ-' do Sul, 5 de Ianeiro de

res fabricas do 1946.
Chilenos _ -. Ee e�e Ee e F. VOSGERAU

rit�!:W�r�OO��hi����' ;:�iâ�": Colégio "Born. Jesus': i.:(.:r:::C:;;;o;;;r;;;r;::e:::I::O:;:::�:O::::::P::::0::::Y:::O""I.:'1.: �.' (�.' ,�.�our�,ir.�foram derrotados pela Defronte o "eine Buhr_"_ v U '8':� �:� \8f.� �:�

contagem minima. Os �
-

I J O I N V I L L E I H ii Cure seus males e poupe

��e ú��:�d�u:d��anJ;d;��' ddeo J��tVl:�� ::::;::! ;:;�J�:�;�Ás:;n�\::;: il::.I�:.1 fSaeurbmOPan:aC�I'�a�h��� cOoym-amantem curso secun ärio comp eto, 11
com os dois ciclos --_ bGinasiàl ';e Oole- i: ASSINATURA ANUAL ::

de ROBETllO M. HOnST

ESCO��ald(�I�:::r;ioCi;:::i::eCida
I
!i DA�:�RS�O��;RL !!

6ti�as instalações, grandes laboratorios. II, REDATOR II
Campos desportivos e perfeita aparelhagem �� Mario Tavares da C. Mello n

,

para Educação Física: 1i i1
.. � - A propaganda atravez do

EXTERNA,��çEa�T:���Ap�?o-�ratamento Ótimo ·.i.I·.. ß C;;e��i�ntd8. :i.I.�.! ��unqC�� ;ema/�lg:,fiCi;�::
anunclos prefira este

• •• Fe . .$ ·0. eM •

�.:.:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:} Jorna].

•

aoso TOBIAS

llUEUNIÄO GERAL

Chamamos ... a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos. .

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUA

@).@ '@.i@ @J.®�
A ATENÇÃO Df TODOS,

• deste ou de outros municipios, para a

ANDE VENDA DAc

2x1

Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.

Os melhores "Chapeus Mangueira" as

mais lindas e modernas gravatas furta-cores,
camisas, jogos de couro e legitimo croco

dilo, e �nfin;t, m�itos' outros artigos, por I
preços mveJavelS. ,

ONDE
I Sociedade Recreativa Tres Rios �o Norte

__COMPRAREI MAIS BARATO •

Fazendas �
Ohapéos �f'

Suspensórios
Sedas

'Comunica aos seus associados que no dia
27 do corrente, fará realizar na sua sede social
as 5 horas da tarde, para tratar de diversos in
teresses desta sociedade, inclusive a cobranca de
mensalidades em atrazo.

.

O presidente
José Martins

Perfumes' • Etc., etc.

'Visitem esta �A§A, sem compro
misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos CAMARADAS
Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ER I C O B R UH N ,

JA.R.A6UA DO SUL Rua C�l. Emilio Jonrdnn, 62
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa, 652 - Jaraguá do SUl

== I '

.................................................................................................................................................................·· ...... · ..··a

;;'·'BAic-õ'-I'N'Ö'ÕSTRIA'i'c-õ'iin·c'io·'Õ['S':·CATiäfiÃ-sif!i
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

---·----1
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ::

DEPENDENCIAS EM: . RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[::::n��á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

ii �:��1��as End. Telegraflee "INCa"
ii Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 75
�� Cresciuma MATBIZ� I TA JA Í
:: Curitiba
.. Faz todas as op�rações bancarias no Paiz, como cobranças, descontos,
i! Curitibanos emprestimos, financiamentos mediante caução de titulas comerciais,
ii Florianopolis passes. etc.. aceitando documen,tos e valores em custodia, mediante ::

ii Gaspar' taxas modicas.

ii Ibirama abona em jCorrentes os seguintes juros:
i! Indaial A D'

.-

ii Ituporanga IspOSlçao, sem aviso, com retiradas livres

ii Jaraguá do Sul para qualquer importancia 2°10
ii Joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres ..

ii Joinville de Cr$ 1.000,00 50io ii

11' t:��:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,(')0 11
ii Mafra dep. 'iniciais a partir de Cr$ 20,00 H
ii Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
ii Piratuba Com Aviso de 100dias· 5% ii
ii Porto União P F' d

..

ii Rio de Janeiro razo IXO e 6 meses 5% ii
ii Rio Negrinho Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
ii Rio do Sul " Prazo Fixo de 12 meses 6% i1
ii S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados lIemestralmente

H �'a/6aquim A economia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no ··:.i':.;ii Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
ii Urussanga HOR RI D

..

:: Videira O: as 9,3 O ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ��
i i Aos sábados das 9 às 11 horas i i

;!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::b

COITRA CASPA. It
GUEDA DOS CA- l!

l
BELOS ('DEMAIS
AfECeOES DO

t3UftD CABELUDO.D TÓNICO (""PU.KR,
POR E!<é�Li;CIA

•

I �®Y@)@!@)®Y@)®Y@®'r@)®Y@)�@Y@)@!@)@)1@)@?@@Y@)�
; Tosse, Asma, Bronquite, . Rouquidão,

.

Resfriados e �
; TODU A.§ HOLEf§TIl:A.IlI DO ßPßR(lH� ßI8PIRßIÓRIO .�
@

Encontram alivio imediato com o uso do
�

(@ I n C O m p a p a v.e 1 @j

; Peitorill de nonieo Pelotenll!· �
� 4) PEITORAULMAI§�ONDE�IDO NO BRA§.llL ' �
@) -_

, @!
:It®�@,;@@J.,@w.@@l®�@.;@®;@w.®@).@@;®@,;@@Jr

Considerado em relação á circulação do jornal, o anuncio no "Correio do POfO" é o mais barato.
"
5
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Relatório da Diretoria
SENHORES ACIONISTAS:.

Demonstração do Ativo e Passivo
em 31 de Outubro de 1945.

A T II V O
hnobilizado

Imóveis e Benfeitorias
Ediflclos e Dependências
Maquinismos e Instalações
Veículos e Semoventes
Móveis e Utensilios

Disponível
Caixa

Realizavel
Titulos a Receber
Titulos em Cobrança
Obrigações de Guerra
Almoxarifado
Mercadorlas
Contas Correntes Mensais
Contas Correntes

Conta de Compensação
, Ações em Caução

74.212;00
,189.868,80
418.693,80
68.540,00
8.360,10

Exigível
Contas Correntes Garantidas
Titulos à Pagar
Arrecadações por conta de Terceiros
Contas Correntes

-

Não Exigível
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciação
Fundo p. Devedores Duvidósos
Capital

Conta de Compensação
Caução da Diretoria'

11.954,50
23.908,90
24.296;70
15.643,70

700.000,00

Iaraguzi do Sul, em 31 de Outubro de

Sergio Thomsen, Contador - Dipl. 50.781

Carlos Leopoldo' Mey
I Diretor-Presidente

G. Rodolfo Fischer
Diretor-Gerente

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PERDAS, reíe
rente ao exercido encerrado em 31 de Outubro de 1945.

DÉBITO
Despesas Gerais

Valor desta Conta
Juros e Descontos

Valor desta Conta
Imposto de Renda

Idem, idem
Fundo de Reserva Legal

Idem, idem
Fundo de Reserva Especial

Idem, idem
Fundo de Depreciação

Idem, idem '

Fundo p. Devedores Duvidósos
Idem, idem

404.534.60

3.995,10

48,00

SABAD,O 20-1- 46
- CORREUJ DO POVO -

-x-x-x-

Iaragué do Sul, em 31 de Outubro de 1945.

Max Hoepfner
Erico Uruhns
Florinelle de Souza

lPrerrenttlUlf21 M[lUlilllnCn�(àl�
le(Ql1illeJrRmell1ltij§ JD)e§]p21clilladlij§

Dia 8-1-46

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretario

��m�arlnia �aci�nal �� ���um� I�iran�a
AGENTE§) LOUAI§

A Comercial Ltda.
IARAQuA DO SUL

JARAGUÁ DO SUL,
/

1f'�oiij�ffiíAM'i�'i�'mt)
. [�� ���m��f� �HmA�AM

Visitem sem compromisso a
Casa José Generoso que recebeu arti
gos pera presentes de aniversários e casamentos
desde os mais simples aos mais luxuosos.
Cinzeiros sortidos tipo americano ..
Cofres de imbuia. Quadros sortidos entalhados de
imbuia para foros-postaes, Porta-vasos tipo galho.
Porta-lotes entalhados de imbuia.
Penaes entalhados de imbuia
Berços entalhados de imbui�a mata-borrão.
Colheres de bater bôlos,

I

Batedores de bife.
Vasinhos multicôres para cäctos ou

Escadinhas pera vasinhos tipo "V"
outros. Quadros graudes de parede.
ôocadores de feijão.
Porta-cartas, lapís, canetas e tinteiro, de imbuia, etc.
Botões para gavetas e portas.
Esrôio de imbuia pera costuras.

flores.
da vitoria e

Jndlrstria de Madeiras

J
..

S/A Parecer do Conselho Fiscalanssen . Os abaixo assinados, membros efetivos do
o Conselho Fiscal, da Sociedade Anonima Industria

de Madeiras Ianssen S.A., tendo examinado minu
ciosamente o Balanço, Dernonstração de Lucros e
Perdas, Inventarlos e Contas que 'foram apresentados, bem como a escrituração da Sociedade, são de
parecer que sejam aprovados os referidos documen
tos, referentes ao exercicio Social encerado em 31
de Outubro de 1945, bem como os atos praticadospela Diretoria, pois que constataram maior regularidade e absoluta ordem em tudo que lhes foi dado
a' examinar.

De conformidade com o que determinam os
estatutos sociais, esta Diretoria tem o prazer de vos
apresentar o relatório referente ao exercicio encerra
do em 31 de Outubro de 1945.

Peio Balanço e Demonstração de Lucros e
Perdas, que com este publicamos, podereis ficar in
teirados da situação econômica-financeira desta So
ciedade.

De acordo com os estatutos sociais, deverá
a próxima assembléia eleger os. membros do Con
selho Fiscal que atuarão no exercicio corrente.

. Encontram-se no escritôrio desta Sociedade,todos os documentos referenres ao exercicio encerra- ------------,;------------do, podendo alt, os senhores Acionistas obter qual
quer esclarecimento julgado necessário.

Iaragué do Sul, 31 de Outubro de 1945.
CARLOS LEOPOLDO MEY

Diretor-Presidente
G. RODOLFO FISCHER LEOPOLDO JANSSEN

Diretor-Gerente Diretor-Técnico

27- Frederico Lavin, bras. requer lic.' construir
sepultura de Frederico Herzog, inl1umado no cernlte
rio municipal sede de Corupé, idem.

28- Frederico Lavin, bras. requer lic. construir
mausoléo na sepultura de Augusto, Andreas e Ma
ria Wedderhof, removidos do cemiterio Catolico pa
ra o municipal, sito a sede de Corupé, idem.

29-- Fernando Bayer, alemão, requer lic. cons
truir no leito da estrada Irapocú, um boeiro destina
do a condução de agua de um Ribeirão de um terre
no p. o outro, em frente équêle, afim de mover as

3.676,90 instalações de uma atafona, luz eletrica e outras má
quinas, visto ser prejudicial ao leito da estr. o re-

537 O prezamento dagua atualmente existente, assinando o15.,4 t' t d id130.297,40 respec IVO ermo e promessa, I em.

1759200 30- Adalberto Klintvort, bras requer baixa dos
49'159'80 impostos lançados ne Intendencia de Corupá, sobre

243:937: 10 ·uma mo�ocicleta, por não desejar maís fazer uso da
C)3 349 60 mesma, Idem.
-

6' 886'50 31- Teia Paul. Ernst Leesmann, bras. requer.
, transf. imp, terreno vendido a Lother ôonnenhohl,idem.

_----3-0-.0-0-0-,0-0 32- João Marcatto, bras. requer baixa de imp.Cr$ � 1.-280.111,40 sobre caminhão de carga vendido a Waldemar Gar-
PAS S I V O ela, muno de Iolnville, idem.

53- Oscar Schneider,' bras. requer lic. p, esta-

100.182,50 belecer-se c. uma pequena Oficina de Seleiro, pare
concertos, idem.

90.���:gg 34- Colin &Cia. requer lic. de abertura p. es-

283.153,00 tabelecer-se C. uma Oficina Mecanica de concertos,
a rua Abdon Batista n. 98, idem.

35 - Rudolfo Horongoso, bras. requer transf.
lrnp. de uma guerapeíra, vendida a Eugenio Pereira,idem.

36- Alvino Rowe, bras. requer transf. imp, ter
reno adquirido de Amo Lescowicz, idem.

37 - João Bunner, bras. 'requer transf, imp. ter-
reno adquirido de João C. Stein Jor. idem. I'30.000,00 38- Emilio Lemke, bras. requer transf, imp. ter-

1.280.111,40 reno vendido a Erich' Hornburg, idem.
41- Hugo Bruch, bras. requer transf. írnp. de1945. um troly, vendido a Walter Marquardr, idem.
42 - Alberto Moretti, bras. requer transf. imp.

terreno adquirido de Paulo Papp Netto, idem.
.Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, em 10

LeopoldO Janssen
de janeiro de 1946.

Diretor-Técnico

FECULARIA
RIO MOLHA S. A.
Assembleia Geral Ordinaria

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembleia geral ordinaria, na sede so
cial desta sociedade, as 14 horas, do' dia 9 de fe
vereiro proxirno.

- Ordem do Dia-
10) - Exame, discussão e aprovação das contas da

Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do
Balanço.

20) - Eleição do Conselho Fiscal.
3°) - Eleição da Diretoria. •

4°) - Assuntos diversos.

Iaraguá do Sul, 8 de janeiro de 1946.

WALTER BREITHAUPT
ADpLFO ANTONIO EMMENDOERFER

Diretores3x1

Industria de Madeiras

JANSSEN S/A.
-----::0::----

Assembleia Geral Ordinaria

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta Sociedade, para a assembleia Ge
rai Ordínarle, a realizar-se no dia 26 de Janeiro do
corrente ano, as 9 horas, na séde social afim de de
liberarem sobre a seguinte ordem do dla :

10• Aprovação do Belanço e contas do exer
cício de 1945;

20• Eleição do Conselho Fiscal;
30• Assuntos de Interesse social.

Iaragué do Sul, em 16 de Janeiro de 1945.
CARLOS LEOPOLDO MEY

Diretor-Presidente
5.534,00 -------------------------------

------'------

"MEDICAÇÃO AUXILIAR

NO TRATAMENTO DA

SIFILIS"

11.067,80

11.067,80
.

I
9.223,20 Ie-s

CRÉDITO
Mercadorias

Lucro verificado nesta Conta
.

Dividendos á Pagar
Não reclamados

445.470,50.

444.970;50

500,00
e-s 445.470,50

Ieragué do Sul, 51 de Outubro de 1945.
Sergio Thomsen, Contador - Dípl. 50.781

'"Carlos Leopoldo Mey
Diretor-Presidente

G. Rodolfo Fischer
Diretor-Gerente

LeopoldO Janssen
Diretor-Técnico

,I

Noitada Carnavalesca - �a Ass. Atlética Baepen�í
- CONVITE-

A Associação Atlética Baependí, tem a súbida honra de convi
dar os sócios e Exmas Famílias, para o grandioso baile á FANTASIA,
que fará realisar em a noite de 2 de fevereiro proximo, com inicio às
20,30 horas, nos amplos salões do eine Buhr, abrilhantado peloJAZZ PERÚ.

Desde já a diretoria agradece pelo comparecimento de todos.
Nota: - À reserva de mêzas poderão ser feitas com o Diretor So

cial do Clube sr. Augusto Schmidt ou outro qualquer membro da diretoria.
Outrossim, a diretoria avisa com antecedencia, que os snrs. queainda não forem socios e que queiram tomar parte na grande noitada

carnavalesca, deverão procurar um dos membros da diretoria e adquerir uma proposta, com o minimo 48 horas antes do baile, preenchendo-a em seguida, a-fim-de evitar qualquer divergencia com a comis
são de porta.

FRACOS E AHtweOS I

T_.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

....._ ..._
To....
R•• fri.d••
Bronquit••
E.crofulo••
(onv.le.c.lIfe'

VINHO CREOSOTADO
eÉ UM GERADOR Oll SA6D11.
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�
o sr. Preleítõ Muni

CAIXA POSTAL,19 cipal, Remaclo q. Seara
pessoalmente fOI agra-

TELEFONE N. 39 decer ao snr. Valle o I:I�je passa a data na-

valioso donativo. talícía do nosso presado1-_____

I colega Mario Tavares
-DIretor: ARTUR MÜLLER - Atenção! da Cunha Mello, tabellão

!!!!!!'!!!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!!"!!!'!!!!! !!!"",!!!,!!!"",!!!,!!!"",!!!,!!!",!!!"_,,,!!,!,!,,!!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,!!!!!,,!!!,� nesta cidade
ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 20 DE janeiro DE 1946 STL\" CATARINA N. 1.317 Cartas para parentes na Europa Ao aniversariante, que������������������������������_i������������ Os leitores que dese- pelo seu cavalhetismo,

VALIOSO PRESENTE jarem remeter cartas dotes de coração e ca-

aos seus parentes na rater impoluto soube an-

O sr. Tobias Gumercindo do Europa, ou saber onde gariar tantas simpatias
Valle presenteou a Prefeirura eles estão, poderáo en- em nosso meio, envia
com um reprodutor holandez

I
viar cartas a um dos mos para Serra Alta,

d
.

tes: onde està veraneandoO sr. Tobias Gumer- en ereços segum es.
com sua exma. familia,cindo do Valle. comer-

. o nosso sincero abraçociante de gado em� Pon- Centr�l Tra?mg Bureau de felicitações.ta Grossa, Estado do Pa- Combmed dlspla:ed Per-
raná acaba de fazer a sons Executíve

. Dr. Paulo MedeirosPref�itura um valioso A. P. O 755, C, o. Post-
donativo.

T master...
Estando em Jaraguá, New York.- Est. Umdos

onde veio fazer entrega da Ameríca do Norte
ao sr. Roberto Marquardt ou
de um lote de gado pa
ra a fazenda que o mes
mo possue em Timbó,
doou a Prefeitura Mm1t
cipal um touro holandez
de um e meio ano de
idade.

1--'"-:lI
... -

: Mario TavaresFundado
1919

•
- -
• Motas Locais ôchmidt; dia 22, da sra.

Em Weege Schwartz,
esposa do sr. Irineu Sch
wartz, atualmente resi
dente em Itajai; dia 25
faz anos o snr. Paulino
Natal Bonin, a sra. Clara
Pedroni, esposa do snr.
Pedro Pedroni, e a sra.

Olga Cardoso, consorte
do sr. Hermilio Cardoso.
Ainda no dia 20, faz

anos o sr. Santos Toma
zelli, residente em Es
trada Schroeder, distrito
de Guaramirim. Hoje
passa a data natalicia
do jovem Heitor Pereira.
Ainda hoje passa a da

ta natalicia do snr. Guí -
1herme ôchmldt, industrial
nesta cidade.

•
- -
•

-

Notas Policiais - O snr.
Tenente Linhares, dele
gado de policia, iniciou
o controle da dístríbuí
ção da gazolina pelas
bombas.
Foi fixada quota para

cada categoria e espe
eie de veiculos, quotas
essas que serão entre
gues em igualdade e

sem preferencias ou de
sigualdade de -ínteressa-

•

dos.
Com as demais medi

das tomadas pela auto
ridade policial, espera
se dentro de breve tem
po regularisar comple
tamente a situação do
fornecimento desse com

bustivel, podendo o co
mercio e industrias lo
cais ativar mais o tran
sito, pois está sendo fei
to severo controle para
que a gazolina não seja
transportada para fora
daqui, em prejuizo ao
comercio honesto que
dela precisa para seu
incremento.
Na distribuíção da ga-

zolina não haverá ami
gos e nem protegidos.
Todos serão atendidos
em igualdade de condi
ções.
- A autoridade poli
cial tambem baixou por
taria fixando os preços
dos fretes de carros de
mola e automoveis e
bem assim localisando
o estacionamento dos
mesmos.
- Outra medida bem
recebida pelo publico
foi a que regula à. si
tuação dos carregado
res e lhes fixa os pre
ços. Só assim desspare
cem os menores que se
criam na malandragem
em fazer pequenos fre
tes.

Apresentou-se. Udo Wach
holz, que matara Anto- Registo Civil - Foram
nio Machado e íugío da inscritos no registo cí
cadeia local, apresen- vil os seguintes nasci
tou-se a prisão em Flo- mentos: Ilca f. de Erico
rianopolis. Hornburg; Erna f. de

4niversarios - Dia 21 pas- Sebastião Moreira; Auri,
sa a data . natalicia da f. de Domingos Caetano
senhorita Hilda Schmídt, e Hilberto, f. de Ervino
filha do snr. Bernardo I Lehm.

Grupo Escolar "Divi
na Providencia" e

"São Luiz"

British Kingdom Rase
arch Bureau

BIoomsberry House, BIo
omsberry Street

London - W. C I. En
gland (Inglaterra)

No dia 23 aniversaria
se o snr. Dr. Paulo Me
deiros, ilustre advogado
neste e no Foro de Jo
inville, onde é pessoa
de graúde conceito pe
lo seu correto proce
der e proficiencia pro
fissional.
Ao sr. dr. Paulo Me

deiros, os cumprimentos
.do 'Correio do Povo".Cinema - Será apresen

tado hoje e amanhã no

Cine Buhr· um eletrizante
filme da Paramount
"E um avião não voltou"

Huy da Silvo ßzevêdo
Acompanhado de sua

Exrna. cônsorte D. Irací
Azevédo, encontra-se nes
ta cidade em visita a seus

parentes o distinto cava-
lheiro sr. Ruy da Silva
Azevêdo ativo representan
te comercial na prospera
cidade de Canoínhas onde
desenvolve grandes ativi
dades.
Áo sr, Ruy, que é gen

ro do sr. Iosé Generoso
conceituado comerciante

I
nesta praça, e a sua es

posa, desejamos os

melhores votos de bôas
vindas.

------

Nos Grupos Escolares "Divina Providencia"
e "São Luiz", as matriculas estão abertas a partir
do día 25.

Os alunos do 1°. ano primario deverão apre
sentar a certidão de nascimento, que será devolvida
após a matricula.

2x1

aosa e Farmaaia à \7endc;i I Progrümíl- [unoill!
Para a festa da Benção da "Imagem do s. C.

de Jesus", no dia 27 do corrente, na Igreja N. S.
do Rosario em Retorcida.

A solenidade constará de Stas. Missas, as 7
e as 9 horas, sendo que a benção se celebrará
na segunda missa.

Após, festa popular, constante de jogos, rifas
leilões, café, doces, bebidas, etc.

Boa Musica
Pelo comparecimento de todos agradece

A Comissão

Ate rrc
ê

o
•

Chamo a atenção de
todos, de não comprarem
um carrinho de mão, de
uma roda, feito de arari
bá, quasi novo, podendo
ser tiradas as duas par
tes lateraes do mesmo,
pois foi roubado, dla 5 do
corrente.
Igualmente peço a quem

souber do mesmo, ou já
ter comprado, avisar-me
que será gratificado.
JOÃO LOSS - Fotógrafo
õxl

Grupo Escolar "A��on Batista
JS

MATRrCULA
A matrícula, neste grupo, estará aberta nos

dias 28, 29 e 30 do corrente, das 8 ás 11 horas.Por motivo de mudança vende-se otima residencia e farrnéeia em Dias 28 e 29 serão arrolados os alunos já matrí-Guaramirim, com 2 pavimentos, tendo Õ dormitorios - banheiro com- culados no ano anterior, mediante apresentação dopleto, novo - sala de jantar - 2 salas de visita - espaçosa cosínha com fogão bolelim de promoção; dia 30 serão matrículados oseconomico - cópa � quarto independente para empregada - garage - pomar - com novos alunos, devendo êstes apresentarem certidãodivisões pera criação de aves - ranchos pera deposito de lenha, ou cereaes -

de idade.iluminação elétrica no quinral - agua canallsada - fosse e gabinete sanitário, Serão aceitos de 7 a 14 anos, de bonsetc. - Construção recente e moderna, toda de material em terreno firme e drenado. constumes.

I No ato da matrícula deve ser pago a monsa-Parte referente á Farmacia ======== lidade da Caixa Escolar e é indispensavel o .-com- .....__Sala com 7 X 9, - toda instalação envidraçada e prerileíras modernis- parecimento do pai ou da mãe do aluno, a-fim-de QUEIJ Osima - mesa de escritorio :.. Iaborarorlo - sala de emergencia - 'pias eanltarlas. - resolver certos assuntos indispensáveis à disciplina
PARMEZA-OGrande estoque de especialidades farmaceuticas, assim como perfumarias, dêste estabelecimento.

-

-

saes erc., sito em um dos melhores pontos de G u a r a m i r im, grande A matrícula do Curso Complementar serámovimento comercial. feita nos dias. 8, 9 e 11 de fevereiro das 14 às 16
horas. Os exames de 2a. epoca e admissão serão
feitos dia 11 ás 14 horas.

Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1946.

LEONOR DE SOUZA NEVES
Diretora

Copos' e pratos de
papelão

especiais para festas

Recebeu Tip Avenida

Vende-se tanlbenl 56 a propriedade
(Mineiro legitimo)

V. S. encontrará na !Casa Real
.

Defronte o Cine-BuhrTratar com o proprietario

Farmaceutico - JOÃO LYRA

ij saf 2í.� (Marca Jlegistrada)

Virgem Especialidade
Q1a ([l�o WETZEt liNJD)l(J§lfiliAt = ]onIDlvnHe

"!>-\)�O V1RG�,) ....-G�OA�(.;�
(�Wnzn INDUSTRIAL
J01NVILlE

s�ßÃ� ylRCft",
•••

EspECIALIDADE
:NÃO DEVE FALTAR EM CASA NENHUMA!
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