
•

Noite teatral

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

Sabado e Domingo, no
Salão dos Atiradores,
com o patrocinio da
exma. snra. Julieta Pe
reira Oliveira, presiden
te da Associação do
Preventorio, seção des
ta cidade, haverá um
exelente espetaculo tea
tral.
O desempenho está

a cargo de distintas se
nhoritas e cavalheiros
de São Francisco do
Sul, havendo grande in
teresse.
Depois do espetaculo

haverá baile.
Ultimamente muito se do atacam qualquer ob- motivo a lendas fantas- O governo norte-ame- do um diamante de 34

tem escrito sobre os in- jetivo, costumam, ordi- ticas. No entanto, não ricano adquiriu quase quilates, avaliado em
dios Cnavantes, que tem nariamente, realizar es- passam de tipos comuns toda a safra de açucar 800 mil cruzeiros. querito pare apurar a res-
atacado diversas povoa- ses ataques pela madru- de homens. e álcool em Cuba, as -x- ponsabilidade de Ugoções e feito completas gada. Possuem eles um Para aterrorisarem os aquisições montam em Anuncia-se que repre- Borghi, um lider doP.T.B.,chacinas. serviço de organização viajantes que transitam 70.000 galões de melaço, sentantes do Departa- no desvio de verbas paraAgora, o correspon- de, reconhecimento e de nas canoas, eles se co- 3.000.000 de toneladas mento de Correios e Te- o financiamento do algodente da "A Noite", de patrulhas de vasculha- brem com peles de gua- de açucar e 20.500.000 légrafos dos Estados Uni- dão.
São Paulo, escreveu

.

de mento perfeitos, no qual riba, e se apresentam galões de alcool de 190 dos e autoridades do Dizem os jornais, que o
Goiania, as seguintes empregam todos os meí- quando percebem que graus. Transporte Aéreo estão "marmiteiro mor" epos-informações sobre esses os ardilosos e díssímula. já não há armas de to- -x- realizando debates sobre sou-se de centenas de mí-
selvicolas; tivos, capazes de camu- go no meio dos homens Tendo em vista os a possíbílídàde de entre lhões de cruzeiros em be- ,

Os indios chavantes fiar o que não deve ser Vem dá a lenda do ho- constantes ataques pes- ga de toda a correspon- neficio proprio, dai ter fi
ocupam a faixa com- visto pelo inimigo. Eví- mem de cabelos compri- soaes ao Presidente Lí- dencia e encomendas cado multimilionario e pupreendida entre o Ara- tam sempre que podem dos e negros, que o jor-I nhares e mesmo a di- postais de primeira elas- der custear toda a campa-guaia e o rio das Mortes o combate perigoso, não nalista Camara Filho a-I versos oficiais das For se por via aérea. nha em favor do snr. Ge

. e vão até a serra do se arriscando quasi nun- pelidou de "King- Kong"

I
ças Armadas, foram Ie- Outrossim, numa con- tulio Vargas, cuja volra

Roncador, em Mato Gros- ca a uma luta desvanta- cuja noticia correu os chadas as emissoras Ra- íerêncía convocada para ao poder é uma questão
so, cabeceira do Xingu. [osa, possuindo bastente quatros cantos do pla- dio Clube do Brasil e o estudo de planos ví- de vida e morte pera ele.
Esses indios são muito paciencia para negociar neta. Cruzeiro do Sul, esta sando a melhoria e a -x-

valentes e corajosos, I as condições afim de ultima de propriedade expansão do serviço pos- Chegou ao Rio Grande
porem, são anti-sociais, esperar o momento asa- de Ugo Borghi. tal aéreo, serão tambem do Sul um carregamentorefratarios á civilização do. São astuciosos para Pelo Estado Tambem foi assinado consideradas reduções de 198.000. sacos de açu-e contrarios a toda apro- os enganos, e tem habí- decreto designando uma nas taxas da mala aérea, car, desafogando assim
ximação de outras gen- lidade para desenhar na comissão de tres orlei- tanto nos EE. UU. como a falta existente.tes em seu territorio, areia, na lama, ou nos Em Indaial incendiou- ais generais, sendo um para o exterior. (S.I.H.) -x-
tornando-se quando isso lugares visiveis, rastos se o deposito da Guerra, outro da Ma- -x - Quando viajava de an-
acontece, muito agressí- humanos de proporções de fumo em folha do snr. rinha e o terceiro da Um senhor Bernard tomovel com destino a
vos. exageradas, afim de Leopoldo Simão, sendo o Aeronautica para proce- van Rassenlaer, que foi C.ampinas, foi vitima de
Terão razões para ís- constar que o homem prejuízo total. derem o inquerito que chefe de Divisão Brasl- um acidente o sr. Fer-so? Parece que sim. O chavante é de robustez -x-- apure as relações pre- leira da Adrninistração nando Costa. ex-inter-

que é necessario repe- fisica sem igual, tipo de O snr, Presidente da Re- judiciais entre Ugo Bor- Economica para o Exte- ventor em São Paulo.
til' é que os preadores gigante humano. Foram publica assinou decreto ghi, o Banco do Brasil e rior doe Estados Unidos O vitima teve morte
exerceram muitas repre- eles que criaram o ían- aurorlsando a verba de outros estabelecimentos da America, declarou em instantanea e seu corposalias, aprisionaram al- tasma do bicho-homem. Cr$ 556.057,80 para cons- oficiais. Nova York, que o seu foi trasladado para a ca-
deias, inteiras de indios É tão perfeito esse dese- trução da estação Ierro- -x- pais era o maior 'respon- pital paulista, onde foi
dessa região, e fizeram nho que aterrorlsa os viaria de Gaspar da E. F. Em Verissimo, Estado savel pela angustiosa si- dado a sepultura.monstruosidades,cuja no- proprios índios, e da Santa Catarina. de Goiaz, foi encontra- tueção íínancelre dos pai- -x-
ticia lhes vem sendo zes latino-americanos, en- Foram aprovados os
transmitida de geração tre os quais o Brasil. orçamentos de Cr$ .

.
. Naquele tempo Iora per- Tl-nlas 25 por cenlo melhores A situação inflacionis- 2115.488,20 para constru-
mitida a extinção dos ......... ta "que pode originar in- ção de duas variantes
selvagens que eram con- tranquilidades de caráter entre Ponta Grossa esiderados Iora da espe- politico e outras, - decla- Curitiba, na Rede decie humana, na conror- Nova York _ (S.I.H.) _

. cessos, é agora possl- guerra, p sr. Emerson D. rou o snr. Rassenlaer - Viação Paraná-Santa Ca-midade dos textos de O êxito obtido pela pes- vel, para um fabricante, I Baíley, engenheiro qui- é devida a que, durante a tarína. e Cr$ 295.170,70leis, e por isso eles se quisa científica norte- planejar seus produtos mico, mostrou como o guerra, os Estados Uni- para reforço do vigadefendiam por instinto americana durante a tão precisamente quanto I tamanho de uma partí- dos adquiriram enormes mento do estrado do caisde conservacão. Tinham guerra, em determinar o o projeto de construção cula de pigmento de tin-. quantidades de produtos do porto de Itajaí.as suas razões Eram tamanho e a forma de de um engenheiro civil. ta, demasiado pequena sem nada lhes enviar em -x-
"bichos" que tinham a partículas, tornou possí- Aduzíu-se que, em mui- para ser vista mesmo troca, o que originou a 750.000 metalurgicosforma humana, segundo vel um melhoramento de tos casos, o produto, al- com o auxílio' de um inflação. declararam-se em grexeo conceito da epoca, 25 a 50 por cento nas tamente melhorado, cus- microscópio _ partículas O entrevistado declarou nos Estados Unidos, pleísendo mesmo alguns Ii- tintas, bem como em nu- taria, provavelmente, me- de cerca de 2/1.000.000°. ainda, que só em 5 a 5 teando angmento de 20dalgos da corte pela li- merosos outros produtos nos, em virtude da elimí- de polegada de díâme- anos a sua pátria poderá centavos por hora de
quidação sistematica das industriais básicos, se- nação do desperdício tro - podem agora ser atender aos cornpromls- servico.
referidas tríbus indige- gundo foi revelado du- causado pelos sistemas medidas rapidamente e sos assumidos. Essa massa humana
nas Das represalias -re- rante um banquete rea- antigos. com precisão, para pro- -x- está dividida em I.êoo
ciprocas os chavantes lizado pela American Citando os mais novos duzir tintas que, por sua Na embaixada Italiana fabricas.
aprenderam a nos consí- .

Chemical Society, nesta de longa lista de bene- cor, sua durabilidade e no Rio, o snr. embalxa- O Presidente Trumanderar como perigosos cidade: Iícios ao mundo de paz, consistência são alta- dor Mário Martini, fez en. pensa de solucionar oanimais da civilização, tornados possiveis em mente superíores a qual- trega ao General Masca- letigio ainda esta sema-
que se metiam em suas Novos técnicos nó eam- virtude da pesquisa na quer produto presente. renhas de Morais, cornan- na,. visto que os empre-terras afim de os matar po da química e dos ma-:

.

dente da Feb, do titulo de gadores ja concordaram
sem motivos justos. De teriais plásticos declara-

'I' II 'Cidadão de Florença", em com o aumento de 15fato, a chegada de. um ram, perante uma reu- A "agua doD IPOA reconhecimento aos ser- centavoshomem branco em seu nião de 300 metalúrgí- • .' • .

• viços prestados pelas su- --------
territorio é motivo de cos e engenheiros mecä-] as forças á sua petria. Junta do Alistamen-calamidade iminente. nicos e químicos que, . . . -x-
Esses indigenas quan- por meio de novos pro- , Esc�eve-no� o snr. �o-I que nos l�dlCa�se, aíím Cada louco com a sua to Militarse �mz Pereira, funclO- de competíl-o a se apre- mania. Um lenhador iapo- CERTIFICADOS DE RE-narro do D.I.p.O.A. nes- sentar. nes Hiromichi Kamazeva SERVISTAS.

decreto ta cidade: Além disso, a D.I.P.O.A. de 50 anos de idade fe� A Junta de Allstamen-
, "Ilm? Snr. Red�tor do não tem nenhuI? acordo

I um requerimento ao gene- to Militar recebeu, paraCorreIO do Povo Nesta com a PrefeItura, de ral Mãe Arthur reinvindi- entrega aos interessaLendo seu �prec_i�do jo�- molde a compelil-a pa: I cando para si 'o trono do dos, os certificados denal, depareI na 1 . pa�I- gar alug�el �e casa a irnperio do sol nascente. reservistas abaixo menna com um comentarlO seus funClOnarIOS. Junrou uma serie de do- cionados Os quais serãosobre o. o�ça�ento e
. J:Ia engan? n� sua no- cumentos para provar que entregue� aos mesmosverba.s dlstrIbmdas d.a hCIa,

, P�I�c�palmente ha 554 anos, os ascen· na ultima segunda feiraPrefeItura .local,. e .no fl- qU3;nto a DIvl�ao, o que I dentes de Hiroito, usurpa-I de cada mês, das 14 às�al do top�co, dI7.eIS que ser!� c�nven�ente UI�a ram o trono de sua fami· 16 horas, depois do rese ?eSpendIdo com um rehfIcaç.ao, afIm de nao lia por meio de intrigas. petivo compromisso.fellsardo a verba de confundIr alho com bu- -x- Alvino Cardoso1.800,00 para aluguel ?e galh? Atenciosa�ente O Presidente da Repu- Willy Alberto Junktoncasa, no ,entanto ahr- admIrados de V. S.
blica, mandou fazer um in..: Alvin Fernando Langemaes ser a um serven- Não sabemos quem é Huberto Engellmannte do D.I.P.O.A.

que recebe os 1.800 cru- Walter Adolfo JulioOra, não temos conhe' zeiros destinados ao consignada no orçámen- Jahn
cimento da existencia servente do D.I.P.O.A., to é, para "Fomento da Juvenal Borini
desse serventuario, pois ,pois lião nos interessa a Produção. Animal - alu- Tambem está de pos-até hoje não se apre- pessoa, mas unicamente guel do predio e agua se da junta para entre
sentou, e se é do conhe- o desvio para um servi- para um servente do la- ga a quitação definitiva
cimento dessa ilustre re- ço alheio a prefeitura ou boratório do D.I.P.O.A. de Guilherme' Gruen-
dação a estada desse até para um cargo ine- (Serviço Federal)." waldt.
funcionario, gostaria-mos sistente aqui. A verba Dai, nada a retificar. Jaraguá do Sul, 23-1-46

JARAGuA DO SUL Quinta-feira, 24 de Janeiro de 1946 Sta. Catarina - N. 1.318ANO XXVII

Os indios a h au antes Reulstc Semanal

Suspenção de
Por decreto-lei n.... 1 vereiro de 1945.

8.682, de 15 do corrente,. A lei refere-se, aos
foi suspensa, durante o atos ali enumerados e
corrente ano, a execu- que não podem ser pra.
ção das alineas f, h, k, ticados sem apresentaI, do art. 12, do decreto cão do certificado mili
lei n. 7343 de 26 de fe- iar.

Jornalislas qauchos
Recebemos a visita n Esses dois jornalistas

dos nossos colegas FIa-li gauchos vão a Capitalvio Alcaraz Gomes do Federal afim de fazer
"Debate" e' Cidio Salati- as reportagens sobre a
no, do "Correio do Po- posse do General Euri
vo" ambos de Porto Ale· co Gaspar Dutra.
gre. Gratos pela visita.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVOPAG.2

Prefeitura MlI
,

nicipal de
JaraguádoSul

tE;�rêsa M*S�!Y=o de Amadores
�

� Brasileirade � 10 DE 'nOUEmUHj!-
Eletricidade S.A.

Barragem no 8°. Salto do Bracinho

Precisam-se de

P dreiros e Serventes
para o serviço de enrecamente com pedras brutas.

Pagam-se bons ordenados

SALARIO MINI�,IO PARA PEDREIRO:

Cr$ 4,00 �POR HORA
,

PARA SERVENTE:

Cr$ 280,, POR HORA

-Serviço diário: 8 horas normais e 2 sobre-horas-

� INFORMAÇÕES NA EMPRESUL· JOINVILLE
, � OU NAS DISTRIBUIDORAS DE
� .

�

L��=�o Sul, Serra MIa e :;:�d
CO.TRA caSPA,
QUEDA DOS CA·
BELOS E DEMAIS

ßfECCOfS DO
&aURO CABElUDO.
TÓNiCO �À.pILÄR.
P'OR EJ< é�Li;:N'C I A

PREOISA-SE DE
UM BOM PARAPE
QUENO INTERNA·
TO.

EXIGEM·SE RE·
FERÊNOIAS.

I JOINVILLE I
Este grande educandário de Joinville
é o único que no Norte do Estado :

mantem curso secundário completo,
com os dois ciclos:- Ginasi àl e Cole-

gial (Clássico e Oientífico).

Escola de Comércio Recenhecida

ONDE
Nova

• •• eeee S ·0· •

f arma cia

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue
na Casa. ERICO BR UUNS,

JARAGul DO SUL

A propagauda atravez do
anuncio é mais eficiente
do que se julga, pera
anuncios prefira este

Jornal.
Roa CeI. Emilio JoordaD, 62

da cidade de São Francisco do Sul, tem o prazer de apresentar a
culta pletéa de JARAGUA DO SUL, no Salão dos Atiradores, dias
26 e 27 do corrente, as 8,50 horas da noite patrocinado pelo "Pre
ventorío" desta, cidade, duas peças do seu repertorio:

""CI CLO NE" emoeionante drama . em 3 atos e

Em seguída haverá baile

NAß PERCAM!
Entrada Cr$ 5,00

_. AGUARDEM!

Noitada Carnavalesca . da Ass. Atlética 8aepen�í
- CONVITE-

.

A Associação Atlética Baependí, tem a súbida honra de convi
dar os sócios e Exmas Famílias, pare o grandioso baile á FANTASIA,
que fará realisar em a noite de 2 de fevereiro proximo, com inicio às
20,50 horas, nos amplos salões do Cine Buhr, abrilhantado peloJAZZ PERÚ.

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

cial do Clube sr. Augusto Schmidt ou outro qualquermembro 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 adque
.

rir uma proposta, com o minimo 48 horas antes do baile, preenchen-do-a em seguida, a-fim-de evitar qualquer dívergencía com a comis
são de porta.

'IVDe ordem do sr. Pre-
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Janeiro arrecada-se na
Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Iaraguã do
Sul e na Intendencia de
Corupé, o imposto de Lí
cer.ça s. Automoveis, mo

tocicletas, bicicletas e car-

roças. .

Não satisfazendo o pa
gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Iaragué
do Sul, 5 de Janeiro de
1946.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

TRATAR Á RUA
MARECHAL DEO·

I DORO, 520. NESTA. 11--------------2x1 ------------------Ótimas instalações, grandes laboratorios.
Campos desportivos e- p�rfei!a. aparelhagem ����

. para Educação Ffsica. 18).� \21.� �.� �.�

!! Cure seus males e poupeEXTERNATO E INTER�ATO - Tratamento Olimo seu bom dinheiro com-
Peçam Prospetos prando an

rC;;;;i';'d;"p�;;"11
III ��:;oJi:�:�A�;nu;OI��: ii
H ::
n Estado de Sanla Calarina

i:!I:d ROBETRO U HORST I ASSINATURA ANUALe
_ _ III.. Pelo presente ficam convidados os senhores

Cr$ 35,00 ::'.':
a que dispõe de maior acionistas desta Sociedade, pare a assembleia Ge-___COMPRAREI MAIS BARATO ,
sortimento na praça e ?fe- ral Ordinaria, a realizar-se no dia 26 de Ianeíro doFazendas

,., Suspensórios rece seus artigos a
corrente ano, as 9 horas, na séde social afim de de-

Chapéos
.

Sedas Rua M�tb�:d�:��Ô]?s.làRAGU4 liberarem sobre a segui,nte ordem do dia:

�@,;@�@5!@) 1°. Aprovação do Balanço e contas do exer- REDATOR
cicio de 1945; Mario Tavares da C. Mello

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

..

Iaragué do Sul, em 16 de Janeiro de 1946. li
CARLOS LEOPOLDO MEY li

Direto r-Presi den te �:::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!l

Chamamos.n
A ATENÇÃO Df TODOS,

deste ou de outros munícípíos, para a

CRANDE VENDA DA
1

aOSO TOBIAS

DIR. RESPONSAVEL
A R T UR M Ü L LER

GERÊNCIA:
ii

ß Comerciol U�ß. I!

--------------------------------
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 Ipreços mvejaveis,

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

precinhos CAMARADAS
CASA TOBIAS - Rua Preso Epl. Pessoa, 652 - Jaraguá do SUl

Industria de Madeiras

JANSSEN S/A .

---=::0::=:---

Assembleia Géral Ordinaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:: AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupâ, Gaspar, In�aial, I�irama, Itoupava, ::'g Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e RIo do S�] ••

1.1. ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ;; "Deposilos com juros- d diepoaição=Isem limite) retirada livre .. 2%

111
í disposição conla especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ..

I:: com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . . . 5%
::II Dep. lníclal Cr$50.000,00 cjretíradas sem. sjevíso Cr$ 20.000,00 . 4%

:: Deposilos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas H Si V_ S. necessitar de um concerto no seu Caminhão,�H
-

mjavlso prévio de DO dies 4'/.; 60 dies 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dlas 6'/.

IH ou .automovel, procure esta Oficina bem aparelhada,H Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2'/.; Por 12 meSQS 6'/: H que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada,
., :::::: O

. l:ll:. _ e elétromecâmca

�
Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20, O, com retí-

( �radas semanais sem avlso até Cr$ 1.000,005'/. :: � � �Dep. limilados-(Limife até e-s 50.000,00)
.

Dep. inic_ial e-s 20.000,00 co�:: �-

.. retiradas de 2.00000 cruzeíros sernanats sem aviso .... 51/2 I. ::H Dep. ESPeCiaiS-(limit� até cr$ 100.000,00) .. Dep.' inicia� cr$ 50.000,00 co� H .

:: retiradas sem avíso até 2.000,00 cruzeiros semaners . . . . . . 6/. ::::. az todas as operações bancarIas, corno seJarn: cobranças, descontos, ::�

::1
basses, depositos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc., ::�H MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO �AIZ g�1[L ..

Servi C;:O at�n.�.��:.�..: ..�.���.�� =cl��';;l;................ ..
.

.ih;e:·.. ·.··ft·":.:.;.:;.:;.··v··ft··:·;.·· ··.··.··..:;,.··;,;.··4��,I" tO. ·���iiiiiiiiii

R b"
" FAUSTINOP.RUBINI�

U Inl- PROPRIETARIO
Rua Marechal Deodoro, 158

Oficina Autorizada ««FORD»>

Posto
I

Secção de lavagem, Deposito de Lubrificantes,
Combustivel e Aocessorios,

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha para Gasogênio

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

\

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

EDITAL
Ação de Usocapião

:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::.:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: OOOOOOOOOOOOOOOOOO�IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
IE r II1l e § t e 1 e s § llID1 a II1l IDl

Dr. LUIZ DE S()UZA
ADVOGADOo Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito.

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 . .,-- Tel. 34da Comarca de Iareguä do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasll, na forma da lei, etc. : Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Faz saber aos que o presente edital virem, ou :::::::::::::::::::::::::::::::::::::r:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::dele conhecimento tiverem, que por parte de Afonso
Stricker e sua mulher Adele Stricker, brasileiros, Ia- frontantes, resldentes nas vísinhanças do imovel,vradores residentes nesta comarca, à Estrada ltapo- bem como o dr. Promotor Publico, o Serviço docú, por seu advogado, o doutor Paulo Medei�os, Patrimonio da União em Florianopolis, pera ondelhe foi dirigida a petição do teor abaixo transcríto : deve ser expedida carta preceroria citatoria, na pesPelição Inicial - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito: Afonso

soa do Dr. Procurador Fiscal, e, por editais' de DOStricker e s, mulher, Adele Stricker, brasileiros, lavra- (trinta dias) os interessados incertos, pera contestadores residentes n. comarca, por seu procurador rem a presente ação de USGc?pião no prazo de .d�zbasta�te, o advogado infra-assinado, vem muito. res- (10) dias, na qual se pede seja declarado o domínio
g;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;gg;;;;;gggg;;;;;;;;;;g;;;;g::;;g;;;;gg;;;;;;;;;;g;;g;;;;;;;;g;;;;;;;;g;;;;;;peitosamente, expôr, alegar e requerer a V. Excia, o dos peticionarios sopre o aludido terreno, prosse-seguinte: 1. - Os Suplicantes, por si e seus anteces- guindo-se, como de direito, até final serença e ��e- D Al O Batalha '"sores, vem possuindo, ha rnals de trinta anos, '!1�n- cução. Para a publicação edita� não é n�c,:ss?rIO, f. var - MJEDj[(jOsa e pacificamente, sern interrupção, nem oposlçao, pelo dispendlo em que importaria, a transcríçäo inte"um terreno sito neste 1. Distrito de Iaragué do Sul, gral da presente, bastando como ensina Carv�lhoà estrada Irapocú, fazendo frente em tres linhas nes- Santos, que o Edital -conrenha os 'n?mes, devidata Estrada, com D11 rnetros; Travessão dos fundos mente qualificados, dos suplicantes e dos re�s q�ecom 190 metros nas terras de Ricardo Wiedhöft e forem citados por esta modalidade (no caso nao s?ocom 70 rnetros nas dos herdeiros de José Lazarls; conhecidos); a pena cominada, que é a de revelia:extremando por um lado, com 1.000 metros, nas ter-

o objeto da citação, que é pare assistirem e resp.onras de João Manoel dos Santos, e, por outro lado, derem a ação de usocapião do terreno retro-referido;com 41D metros em 4 linhas e 892 metros em uma
o prazo de comparecimento que é o det�r,?inadolinha, nes terras dos herdeiros de José Lazaris, e pelo artigo 455 Ido Codigo do Processo CIVIl, e otendo o referido terreno a area de 215.900 merros
resumo da inicial. Da-se a cause, tão somente parequadrados, conforme tudo consta da inclusa planta. efeitos fiscais, o valor de Cr$ 5.000,00. Protesta-seE como não possuam nem tenham titulo de posse e desde ja se pede o depoimento pessoal dos condo dominio, querem, perante V. Excia., regulariz�r frontantes inquerição de testemunhas cujo róI será

â: ����a�:���o�o�o���d����r�d�o i�r��e�, 5g�l�oaßao� :p��s��t:��so������fum���e, 5�unW�ren�e ��cce��;��s� ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;digo Civil e segundo o processo estabelecido n? N.T.P.D. Iaragué do Sul, 10 de setembro de mil no-artigo 454 e seguintes do Codigo de Processo 0- vecenros e quarenta e cinco (assinado) Paulo Medeivil; 2'. - É principio corrente no Direito Civil brasí- ros. 10.9.45 10'9.45 10.9.45, Coladas rrels estampileiro que aquele que por trinta anos, sern inrerrup- lhas estaduais sendo duas de dois cruzeiros, e umação, nem oposição, possuir, como seu, um i�ovel, de um cruzeiro selo Taxa de Saude, devidamenteadquirir-lhe-a o dominio, independente .

de titulo e inutilizadas e assinadas e datadas. Rol das lestemuboa fé, que no caso se presum�m, podendo requerer nhas para a justificação prev!a: LeoPold? Jan�s�n,ao juiz que assim o declare por sentença, a qual.lhe industrial, residente nesta CIdade. EuclIdes VIeira
t UMA DOENÇA ."Avf""IAservira de titulo para a transcrição no registro de Garcia, lavrador residente nesta, em Nereu Ramos. :��Ir."E:;�-: =� �o��imoveis (Cod. Civ., art. 550). Neste caso tem oecidi- Oito Nagel, lavrador, residente em Nereu Ramos. De ordem do snr. Co-
UM 110M AUXILIA" NO TRATA-do os juizes e tribunais do Pais, ao usocapiente só A inicial levou do MM. Juiz o seguinte despacho: letor, torno publico que MDITODns:::-'':_DEl'LAtam..Ocahe a prova de posse, contínua e pacifica no imo- A como requer, designando o Sr. Escrivão dia e no corrente mez de

Janei·;1 I
vel com animo de dono. por trinta anos. Os requi- hora para a inquirição das testemunhas arroladas. ro, arrecada-se nesta .Co- Ig Ulillll:1JIfiIUliJ!sitos de ju�to titulo e b?a fé são disp�nsados Em, 14-9-1945 (assinado) A. Oliveira. Senlença _ Vis- letoria, o imposto aCIma,(Clovis ßevIlaqua, Cod. Ov., vol. 3; Sa Dere:ra, �a- tos etc. Estando justificados a posse, com todos os referente ao 1'. semestre tN.r:���,::�:,.o:,nual do Cod. Civ., pago 232).: O p�az? de trInta I seus requisitos, determino que se proceda as n,:ces- do vigente exercicio.

REUMATI....
anos exclue qUlllquer presunçao de ma .fe e nele� se sarias citações observado o disposto no. art. 450 d? Os Contribuintes que PC"ÓFUL.AIIinclue o tempo deCOrrido, antes e depOIS do Codlgo Processo Civil, Em 2D de 12 de 1945. Ass. A 011- não satisfazerem seu's pa- ESPINHUCivil, Não é essencial que o possuidor do imovel veira. Juiz de Direito. E para que chegue ao conhe- garnen tos n� pra�o ma�- Ff.,.UL.AIIdurante aquele prazo, dispensado da prova da boa cimento dos interessados, certos ou incertos, e dos [cado, p<?derao sa�sf�el o =fé no regime do Codigo Civil, o faça quanto aos confinantes do imovel para contestarem o pe9ido n� prOXImo mez e eve-

"_IDAS ,

anos anteriores a sua vigen,cia, si el.a se pre�ume ao [10 prazo de des (10) 'dias, contados da data da cita r-l!ro, c?m a multa de 20�� I .A.RTIt_
tempo do Codigo tambem e presumIvel anterIOrmen- ção, mandou passar o presente edital com o .pra.zo TermInados os

_ suprélcl_ MANCHU
te a ele. Basta o de,curso de 30 anos para se con: de trinta (DO) dias, que correrá da data da prImeira !ados praso.s �erao ex!r� EUIII DE NOGUEIRA"
sumar o usocapião, independente de titulo ou .boa fe, publicação no "Diario Oficial do Estado" de Santa Idas as certJdoe� d: dIVI:

..

COIIHIiXlIDO HÁ .. ANOS �
que em tal caso se presumem. Mesmo na hlpotese Catarina, e outros de igual teor para serem afixados da� para a cobran.,.a, exe YEN .... TÖDA PA"'TE.de falta de prova de boa fé quanto a posse em tem-

na sede do Juizo, no lugar de costume, e publica- cutIva.
.po anterior ao Codigo, este teria aplicação porque, dos uma vez no Diario Oficial, e trez vezes no "Cor- Cole!orIa sEt�d�al Jde Cadernos Escolarescomo lei nova, aplica-se as prescrições em, Curso reio do Povo", na forma da lei. Dado e passado Ja�agua do u e a-(Acordãos do Sup. Trib. Fes., na Rev. de Dir., vol. nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos doze dias do nelro de 1946d· B

.88, pago 540; do Trib. d� Ap. do Rio Grande do
mez de janeiro de mil novecentos e quarenta e seis Heleo or� _

orgesSul, nas decisõ�s do Mesmo t.ribunal, ano d� .19?2, (1946.) Eu, Ney Franco, escrivão o subscrevi, ass. escnvaopago 967; do TrIb de Ap. do RIO, n? _Arq. JudIcIano, Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito. Estavam cola-vol. L�I, fasc. 4 5'., Nestas condIçoes, requerem a das estampilhas estadoais num valor total de tresV. ExcJa., que, na forma do art. 455 e segumtes do cruzeiros inclusive o selo da taxa de saude de umCodigo de Processo Civil, se proceda em dia, hora cruzeiro.' Nada mais nem menos se continha no edie lugar designados, com ciencia pre_Via .do _sr. . I?�. tal acima transcrito, com o teor do qual bem e fielI?�omotor Public? da Comarca, a JUStifICé:Ç�O IRlIIO mente fiz extrair a presente copia, e do que dou fé,iltiS, com o depOlmen!O das -

testem�nhas �b.a��o �r- Jaraguá do Sul, 12-1-46.roladas, feito o que, Julgue V. ExcIa. a JustlfIcaçao,
. _mandando citar pessoalmente os mencio)1ados con- NEY FRANCO - EscrIvao

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEGAS ROTATIVA PAR.A AR.ADOS
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
,

-. Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
- R.AIOS X-

Diretor l\lédico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS' A QUALQUER HORA

Edital "MEDICAÇÃO AUXILI
AR NO TRATAMENTO

DA SÍ,FILIS"IMPOSTO SOBRE TA
BACOS E DERIVADOS
E SOBRE BEBIDAS AL

COOLICAS.

tem sempre em stocke

TlP. AVENIDA

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba 1:8 receber: TIP. AVENIDA

E
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ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL

- Direto r: ARTUR MOLLER -

�T'lL CATA,RINA

TELEFONE R. 39

5A.-FEIRA, 24 DE janeiro DE 1946

1.-mesario-Priamo Ferreira do
2.-mesario-Curt Siewert
l.-secretario- Victor Raduenz
2.-secretario�Sergio Thomsen

fIcam, assim, convocados os cidadãos supra citadosa comparecerem no dia e local designados, as7 horas, afim de instalarem e executarem os trabalhos da aludida seção. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos dezoito dias do mez dejaneiro do ano de mil novecentos e quarenta e seis.Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.
ARY PEREIRA OLIVEIRA - juiz Eleitoral

da Ha. zona

Amaral e Silva

•
- _
• Notas Locais _._' Esportes

•

Campeonato

N. 1.318

seolar "A��on O'atistaSl

/

Registo Civil. No registocivil foram inscritos os
seguintes nascimentos:
Silvino, filho de Ervi

no Dallmann; Adelaide,f. de Adão Filíp; Nelson,
Boeder, f. de Carlos Boe
der; Haroldo, f. de Paulo
Gonçalves de Araujo; Le
ni, f. de Emil Petersen e
Nigia, f. de Primo Chio
dini.
- No mesmo cartório,

foram inscritos os obi
.
tos de Adriano Sievert,
12 dias de idade; Aman
da Emmendoerfer, 26

anos, residente em Ja
raguá.
Visitante - Esteve em

visita a esta Redação o
sr. Edmundo Torrens,
prezado colega de reda
ção do Diario "A Notí
cia" de Joinville, que cir
culará em breve no Es
tado.
Pelo reaparecimento,

os nossos cumprimentos.
Cinema - Sabado e Do

mingo será apresentado
na tela do Cine Buhr
um admiravel filme da
Uneith.

DecretQ de 15 de ...Janei/

ro de 1646.
O Prefeito Municipal
do Sul, resolve:

CONCEDER EXONERAÇÃO:
De acôrdo com o err. 92, § 1'., letra A, doDecreto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942;

de Iaraguä

Roberto Emmendoerfer, do cargo de MotoristaAuxiliar, padrão "C", do Quadro-Unico do Municipio.
Comunique-se

ass.)- REMACLO O. SEÀRA
prefeito municipal

Serl/iço Eleitoral

EDITAL
RENOVAÇÃO DA 18a• SEÇÃO-RETORCIDA
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz Eleitoralda Ha. zona-Iaraguä do Sul-Estado de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, erc=-

F a z S a b e r que, de acordo com a leí e
as instruções eleitoraes, nomeou as seguintes auto·ridades para, sob sua presidencia, constituirem a
mesa receptora da 18a• seção a ser renovada no dia3 (trez) de fevereiro proximo e que funcionará naescola publica de Retorcida :-

POR AOM

Em prosseguimento do
campeonato estadoal de
futebol, jogaram domin
go ultimo em Joinville,
Caxias x Palmeiras de
Blumenau. O Caxias co
lheu mais um triunfo,
vencendo por 3x1. Com
esta vitoria o team dos
calções pretos vem se
firmando cada vez mais
para a conquista do ce
tro maximo no Estado.
Campeonato Stil- .lmericano
Argentinos 7 Bolivianos
1, Chilenos 2 Paraguaios
1, o placard da quarta
rodada do campeonato

Sul-Americano
Na noite de 19 joga

ram em continuação ao

campeonato Sul Ameri
cano Chilenos e Para-

Estadoal
guaios, vencendo os an
dinos por 2x1, tentos de
Rolon para os guaranis
e de Araya e Cremachi
pare os chilenos.
Na outra partida os

Argentinos golearam os
Bolivianos por 7 a 1,
tentos de: Labruna (2),
Mendes (2), Salvini (2) 9
Lostau para os platínos
o tento Boliviano foi
marcado por Intermedio
de Peredo .

MATRíCULA
A matrícula, neste grupo, estará aberta nosdias 28, 29 e 30 do corrente, das 8 ás 11 horas.Dias 28 e 29 serão arrolados os alunos já matrículados no ano anterior, mediante apresentação dobolelim de promoção; dia 30 serão matrículados os

novos alunos, devendo êstes apresentarem certidãode idade.
Serão aceitos :

de 7 a 14 anos, de bonsconstumes.
No ato da matrícula deve ser pago a mensalidade da Caixa Escolar e é indispensavel o comparecimento do pai ou da mãe do aluno, a-fim-deresolver certos assuntos indispensáveis à disciplinadêste estabelecimen to.
A matrícula do Curso Complementar seráfeita nos dias 8, 9 e 11 de fevereiro das 14 às 16horas. Os exames 'de 2a. epoca e admissão serãofeitos dia 11 ás 14 horas.
Jaraguá do Sul, 18 de janeiro de 1946.

LEONOR DE SOUZA NEVES
Diretora

8ßepen�i X 8omsu�esso
DE CITAÇÃO DE HERDEIROS AUSENTES

E d i ta I
Domingo a tarde pre

liarão nesta cidade Bae
pendi x Bomsucesso de
Joinville.
No proximo numero

daremos maís detalhes.

Mercadorias
Materia prima
Sacos
Lenha
Impostos diversos
Juros e descontos
Despezas geraes
Transporte
Comissões
Ordenados
Seguros
Salarios

FEClJLARIA
RIO MOLHA S.A.

Relatorio da Diretoria
Senhores Acionistas.

PASSIVO
Não exigivel

Capital
Fundo de reserva
Fundo de depreciação

Exigivel a curto e lon
go prazo.

Dividendo N. 4
C/Conentes credoras

Contas de compensação
Deposito da diretoria

208.365,50
281.644,50
71.987,30
7.278,10

109.215,00 678.490,40

1Thwp 11'pn°11-nn!ril)) mAf1ill1lí1n° n° TI Em observancia ao que prescreve os nos-li li �ll� !Lw @. IVli IUl ((: li\)(dlll sos estatutos e a lei das Sociedades Anonimas, sub-J}J' metemos a apreciação de Vv. ôs. o Balanço geralTQ)plf111lIlprRomp11ílil't1l\§ lT\\p�lR\<1)'ltf"'�d]�tn\� e as contas do exerciclo findo de 1945, como tarn-1ß�� � �ll�ll..\UI. lL»�,,))1V@\&lllL(Çij.�\Ulu) bem o respetlvo parecer do Conselho Fiscal.DIa, 17-1-46 ..
. Pela documentação em questão, que expri-14- Waldemar Luz, b��s .. requer .. lic, construir rnem a exata situação' de nossa Sociedade e o resuluma casa em alvenaria de tílolo, no elinhamenro da I tado obtido nesse ano, os senhores acionistas reernrua Lauro Mueller, de acordo com as plantas ane- presentes todos os esclarecimentos pera bem julgaxas, como requer.

. .

.
rem os atos da Diretoria, a qual, todavia, encontra-43- G�rmallo Plccolí, bras. r�quer transf. irnp. se a inteira disposição, pera quaesquer outros ínfor-terreno vendido a Ernesto Boeder, Idem.
rnes que se tornarem necessarios,44 - Leesmann & Cia. requer Alvará de Ileen-

Iça p. estabelecer-?e com. se_rraria nesta cidade, i�em. Balanço geral encerrado em 31 de dezembro de 1945·45 - Eugenio Floriani, bras. requer transf. irnp, '

terreno vendído a Alcides Fernandes, idem A T I V O46- Afonso Denk, bras. requer transf. ímp: ter- Imobilisado.reno vendido a Loreeie Lunelli, idem.
Bens lmoveis47- Arno Fischer, bras. requer transf. imp. de Maquinas e inuteleçõesuma bicicleta adquirida de Carlos Nass, idem. Veículos e semoventes49.L Felicio Zimmermann, bras. requer transf. Bens Moveisimp. de um carro de um animal, adquirido de Alfre- Construção Garibaldido Klug, idem.

50- Edmundo Winter, bras. requer transf. imp. Disponivelde um carro de lavoura adquirido de Gertruder Vol- Caixa
tonini, idem. Realisavel a curto e lon-

51 - Alfredo Baumgaertel, bras. requer transf. go prazo.
imp. de uma bíclclera vendido a Erice Behling, idem. Letras a receber

52 - [ustína Oruenwaldt, requer rransf, imp. ter. C/Correntes devedoras
reno com a aree de 630 mt2. metade da casa de ma- Mercadorias
terial e rancho de madeira, vendido a julio Maífez- Plantações
zolli, idem. Contas de compensação.Secretaria de Prefeitura Municipal de Iara- Ações caucionadasguá do Sul, em 17 de janeiro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

557,50

112.230,00
3.456,00

173.746,00
15.087,70 302.519,70

20.000,00
Tot a I 1.001.567,40

550.000,00
15.000.00
58.724,40

O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direi
to da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.-

Faz Saber a todos os que o presente edital de
citação, com o prazo de trinta (50) días virem, oudele conhecimento tiverem, ou interessar possa, que,estando se procedendo ao Inventário dos bens deixados por falecimento de ANA jANTSCH, e tendosido feita a declaração de herdeiros, na qual consta
os herdeiros de nome Wally jantsch van Daalen casada com Wilhelm van Dealen, Ewaldo Ianrsch casado com Maria .Carlota Hrushka, como ausentes,pelo presente edital chama e cita aos ditos WallyIantsch van Dealen e seu marido, e Ewaldo Ianrsch
e sua esposa pera no prazo de trinta díes, se faze
rem representar, ou

comparecere�a
este Juizo, parafalarem aos termos de dito inve ario, sob as penasda lei. E para que chegue a notící ao conhecimen

to de todos, se passou o present edital, que seráafixado as portas do Forum, no ugar de costume,e publicado pelo jornal local" rreio do Povo" eDiario Oficial do Estado. Dado e passado nesta ci
dade de Iaragué do Sul, aos onze días do rnez de
janeiro de mil novecenros e quarenta e seis. Eu, NeyFranco, Escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Perei
ra Oliveira - Juiz de Direito - Esta conforme o originai, do que dou fé.

Iaragué do Sul, 11 de janeiro de 1946NEY FRANCO - Escrlvão

FECULARIA
RIO MOLHA S� Ai
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 proximo.

- 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
ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER

Diretores.3x1

623.724,40 I Fundo de depreciação
Fundo de Reserva
Dividendo N. 4

16.588,80
4.000,00
66000,0066.000,00

291.843,00 357.843,00

20.000,00
Tot a I

II
1.001.567,40

Demonstrativo da conta LUCROS e PERDAS,
em 31 de dezembro de 1945.
CONTAS DEBITO CREDITO

599.876,70
228.548,80
21.884,30
8.523,50
34.781,10
10.809,10
24.203,40
75.964,00
12.208,60
30.000,00
5.547,30

60.817,80

599.876,70 599.876,70
jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1945.

WALTER BREITHAUPT
ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER

, Diretores
Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo-assinados, membros do Conselho

Fiscal da Fecularia Rio Molha S/A., tendo examina
do cuidadosamente o balanço; contas e demais do
cumentos, relativos ao exer.cicio de 1945 e tendo en
contrado tudo em boa ordem e perfeita harmonia,são de parecer que sejam os mesmos aprovadospela Assembléa geral ordinaria a realisar-se no dia
9 de fevereiro proximo vindouro.

Jaraguá do Sul, JO de janeiro de 1946.
Oscar Meister
Edith C. L. Franco
Bernardo Grubba Filho
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