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'VoliarelDos a diladu
munícípol?ra

Regislo Civil. No cartorío res

petivo foram isncrillls os se

guintes nascimentos: Me.empregadores não se com- lita, f. de Hubert Pasold;
preen�e que a economia Angelica, f. de Narcizo
do pais possa ser de tal Schiochet; Sebastião, f.
modo prejudicada.

.
'de Saul Costa; Zeno,

.

f.
E preciso limitar o dt- de Oswaldo Buettgen e

reito de greve. Alvaro, f. de Otto Sch-
-'-x- muecker.

.

Por decreto do gover-
no foram reintegrados no

Exercito Nacional os ge
nerais João Guedes da

-x- Fontoura, João Candido
o snr. General De Gaul- de Castro, José Pompeu

Ie renunciou ao cargo de .Cavalcanti, Pantaleão Te
Chefe do governo fran- les Ferreira e . o Coronel
cez, por divergencias com João Canabarro Cunha,
a Assembleia Constituinte. que haviam sido transfe-
Em substituição foi elei- ridos pare a reserva por

to por 497 votos contra conveniencia do regime,
55, o snr. Felix Gouin, no Governo Getulio Ver
pertencente ao Partido ôo- gas,
clalísta.

.

Um dos grandes fla
gelos do governo

que findou em
29 de outubro passado,
era a ditadura munici
pal.
Em torno dos prefei

tos, senhores das prefei
turas, da gasolina e de
uma serie de outros
"meios que obrigam" a

uma amisade, ou melhor
solidariedade, criava-se
uma camarilha que usu
fruía os bens publicos
em detrimento da maio
ria da população.
E ai daquele que le

vantasse a voz para pro
testar ou apenas mode
radamente criticar os
atos desses pequenos
ditadores, que dispunham
das rendas municipais e

•

Foi encerrado o

Ba-, ameaçando
as zonas de

lanço Geral da Prefeitu- produção de cereaes co
ra Municipal de Jaraguá mo Itapocusínho e ou
do Sul referente ao ano tras, de ficarem ímpos-
de 1945. sibilitadas do transporte,
Sempre previramos especialmente do arroz,

um desastre financeiro cuja safra està inician
quando começou a cam- do, ainda veio um dítí
panha eleitoral e o sr. cit de Cr$ 91.683,90 e
Prefeito Leonidas ínící- Receita Orçamentaria
ou a politica de mãos A Resultado do exercicio
abertas para garantir Pelo valor da receita arrecadada e
uma vitoria.

.

por arrecadar, exercicio de 1945 742.998,70
As "obras eleitorais" -x-x-

então iniciadas, demons- Resultado do Exercicio
travam .claramente que A Despeza orçamentaria
a Prefeitura não poderia Pelas despezas feitas no exercicio 828.041,60
arcar com essas despe- -x-x-
zas. Liquidação do Exercicio
Hoje temos o resulta- A Resultado do exercicio

do previsto pelo "Correio Pelo deficit orçamentario verifica-
do Povo". Alem de não do no exercicio 91.683,90
dispor a administração -x-x- ------------

dos recursos necessarios Patrímonío

R E V IST Apara fazer face a con- A Liquidação do exercicio
servação das estradas, Valor com que foi diminuido o pa-
que vão de mal a peíor trímonío do munícípío 59.814,20

SEM A N A L
f�lli1 dI! São Sebastião

ß 80nta Missa-Homenouem a fe� - O cotarinense, soldH�O �rauo e
�isciDlinB�O - Hontem seruiß�o o fxercito - HOje H Deus

.

BaIan�o' do ffiuniaipio
Em 1945 um dificit de 91.683,90 e Diminuição

do Patrimonio em 59.814,20 cruzeiros

uma diminuição do Pa
trimonio do municipio
de e-s 59.814,20.
Damos a seguir um

extrato do Balanço Ge
ral, que comprova bem
o que sempre dissemos
e ficou agora constata
do ollclalmente.

Conforme já havia
sido amplamente anun

ciado, teve lugar domin
go ultimo a tradicional
Festa de São Sebastião,
Padroeiro da Paroquia
de Jaraguà do Sul.
Nesse dia de grande

gala para os catolicos
do municipio, o rev. Pa
dre Alberto Jacobs, pres
tou tambem uma home
nagem aos bravos da Feb.
sendo a Missa solene em

ação de graças pelo re

gresso dos nossos "pra
cinhas".
A igreja estava cheia

de fieis, não somente ca- O sr. Artur Müller, di-I ma: "Palacio do Catete,tolicos, como tambem os retor .deste jornal rece- 4 Janeiro 1946. Presiden
evangelicos, soldados da beu em agradecimento te Republica agradece e
Feb, seus parentes e amí- dos votos de Boas Fes- retribue votos felicidade
gos que acorreram ao tas que enviara ao sr. Ano Novo. Cordiais sau-
convite. Presidente José Linha- dações (a) LinoMoreira-Ouvia-se o exelente res, o seguinte telegra- Secretário presidencia."
coro da matriz debaixo
da direção do rev. P. Al
berto, cantando hinos sa
cros. Tres sacerdotes
oficiavam.

\?
. "

gulhar-se da sua díscí
pllna e bravura, o que
ouviu muitas vezes de
seus superiores militares. Saudou os "pracinhas"
A tarde, teve lugar em empolgante oração

uma oferta especial do o rev. Padre Vigario,
rev. Padre Alberto aos que testemunhando des
expedicionarios do mu- sa forma a sua solida
nicípío, e que constou ríedade aos que defen
de uma lauta mesa de deram a honra do Bra
doces e bebidas, já no sil e a dignidade e 'líber
salão principal do Edífí- dade humana, dava' um
cio Cristo Rei, mais uma exemplo digno de ser

grandiosa obra com que' imitado.

esse operoso sacerdote
embeleza a nossa cidade.

POLITICA

I

dos cidadãos como me

lbor lhes .aprouvesse.
A deposição do snr.

Getulio Vargas, a subs
títuíção dos íntervento-
res por pessoas alheias
a politica. teve por prin
cipal objetivo por um

paradeiro a esse estado
de cousas, dando direi
tos iguais aos brasileiros.
, Não é acreditavel, que
os prefeitos substituidos
por ordem politica vol
tem a seus cargos. Isso
seria voltar ao regimen
de antes de 29 de outu
bro com todos os seus

malíílcíos, as persegui
ções e ainda melhor or

ganisação do filhotísmo
que tanto mal faz as

administrações munici
pais.

Notas
Locais

-x-

São dois os candida
tos ao futuro governo ar

gentino. O ceI. Peron,
aluai membro do gabine
te e que' conta com o

apoio do Partido Traba
lhista, e o snr, Tamborlnl,
da União Democratica.

-x-

Chegou a vês dos ban
cerlos fazerem a sua gre
ve, reinvindicando diver-

A UDN acaba de pu- ca - Brigadeiro Arman- ses melhorias. Chefiou o
blicar o montaute da do Tromposwkí.: movimento o pessoal do

, O sermão foi pregado- sua despeza de propa- Ministro de Educação Banco do Brasil, sendo
pelo rev. Padre Luiz ganda, que montou a - Professor Ernesto secundados pelos demals
Welter, que serviu como t'.103.010,30 cruzeiros an- Souza Campos. estabelecimentos, subindo
sargento em Caçapava, gariados com a venda Ministro da Agrícultu-] a cerca de 4.000 o nume-

Em .Quel:;'- na linhano Deposito da Feb, no de cedulas e doações ra - Neto Campelo Jr. ro dos que abandonaram
da Central do Brasil.6'. R. I. Historiou o ora- exponta:iJ.eas. Ministo da Viação - o serviço, e que no Bra- .

I t hCoronel Edmundo Mace- 51'1 são '>:;5.000 emprega-
deu-se VIO en o c oque II) pela' de detenção.dor sacro, em voz íluen- -x-

.

U

de trens. Um trem de d
.te e patriotica vibração, O Ministerio do snr. do Soares. dos.

ssageiros que vinha
nos emais c�s?s.

A lia vida e os Ieítos dos General Dutra ficou de- Ministro do Trabalho- Os movimentos grevls- pa
d tí Parágrafo umco. pu-

. - do Rio com es mo a dí 't e tenossos bravos soldados, finitivamente organizado Otacilio Negrão de LIma tas estao se tornando uma
S- P It,

ca-se o ISpOS o .n s
com os quais serviu em da seguinte forma: Chefe de Policia _ doença tão prejudicial aos ao au o, encon ro�-�e artigo, para o efeito de

.

J é P
.

L'
.

d' I com uma composiçao conversão de penas' imCaçapava,como sargento. Ministro da Justiça - os �relra �ra·. Interesses. o pais, que �e ue estava na linha.
-

Depois de referir-se de Carlos Luz. I Preíeíto do DIstrito Fe- torna preciso um remedle q
Houve 14 mortos e 17 postas em sentença tran-

um modo geral aos atos Ministro da Fazenda- deral - Hildebrando de eficaz pera acabar com o sitada em [ulgado.feridos.de bravura dos expedi- Gastão Vidigal. Araujo Gois. mal, especíelrnenre quan-
cíonaríos, entoou um hí- Ministro do Exterior- -x- do não ha razão para es-
no de louvor aos solda- João Neves Fontoura. se medida extrema, como
dos catarinenses, muitos Ministro da Guerra - 26 paizes já designa- aconteceu com o movi-
dos quais íícaram para General Gois Monteiro. ram seus representantes mento dos motoristas ca-

sempre na Italia, mas Ministro da Marinha- para a posse do sr Ge- riocas.
que, de todos, por onde Almirante Dodsworth neral Eurico Gaspar Du- Enquanto houver um
eles combateram ou es- Martins. tra no dia 31 do corren- meio de epaslguer inre-
tiveram, poderiam 01'- Ministro, da Aeronautí- te. resses de empregados e

No ano de 1944, foram
abaridos no Rio Grande
do Sul 968.714 bovinos,
1.195.590 suinos, 645.569
ovinos e 5.525 caprinos.

_·x-

A partir de 19 do cor

rente vai ser racionada a

carne em São Paulo, que
será disiribuida somente
as terças. quintas e sabe
dos .

-x-

A organisação das Na
ções Unidas. atualmente
reunida em Londres, aca
ba de aprovar por unani
midade de votos, a for
mação de uma comissão
pare o controle da bom
ba arornlca.

-x-

Voltou a atividade no
interior de Sergipe, o

bandoleiro "Volta Seca",
que foi um dos temiveis
companheiros de "Lam
peão", a policia está
procurando cercar o

cangaceiro para captu
ral-o.

-x-

O sr. Presidente da
Republica assinou o se

guinte decreto-Ieí:
Art. 1. - As penas pri

vativas da liberdade, pre
vistas para as infrações
a que se refere o art, 1',

Casamenlos. Realisou-se
hontem o enlace matri
monial da senhorita Er
na Lessmann, dileta fi
lha do casal Ernesto
Lessmann - Berta Less
mann, aquele industrial
nesta cidade, com o se

nhor Olibio Müller, pro'
prietario da Alfaiataria
Müller, nesta cidade.

- Nâ mesma data teve
lugar o casamento da
senhorita Teresa Lom
bardi. filha da viuva
Marcelina Lombardi, com
o jovem expedicionario
Germano Karger.
- Ainda na mesma da
ta consorciaram se a se

nhorita Mafalda Doubra
wa, filha do casal Wal
ter-Amanda Doubrawa,
com o senhor Amandus
Colin, industrial nesta ci
dade.

- Na sala das audien
cias foram celebrados
ainda os casamentos do
sr. Alfredo João de Sou
za com a senhorita Ma
ria Trindade Rocha, fi
lha do casal Euclides
Maria Rocha; da senhorí
ta Valentína Lazzaris, fi
lha da viuva Rosa Laz
zaris com o senhor Jo
ão do Nascimento; do sr.
Nizio Chrístoíolíní com a

senhorita Sofia Bruczeck.

Aniversarios. Hontem fi
zeram anos, dona Tecla
Reinhold, esposa do snr.

Alvino Reinhold e o snr.
Osni Müller.
Hoje a menina Elvira

Rau, filha do snr. Wal
demar Rau; dia 28 a me
nina Renita Wolf.

•

Viajanles. Do Rio de Ja
neiro regressou o sr. An
gelo Rubini e de Porto
Alegre a senhora Julia
na Coutinho, professora
em Poço d'Anta.

- De Curitiba acha-sé
entre nos o snr. Bernar
do Meyer, industrial nes
ta cidade.

Conclue na ultima pagina

n, II, do Decreto-lei rr.

8.186, de 19 de novem
bro de 1945, são substi
tuidos:

1) pela de reclusão,
quando cominadas no

máximo, por tempo igual
ou superior a 2 anos.

Art. 2'. Esta Lei entra
ein vigor na data de sua

publicação; revogadas as

dísposíções em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de

janeiro, de 1946, 125'. da
Independencia e 58'. da
República.
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IIBANCO INDUSJRIA E COMERCIO DE S. CATARINAS/A. I!ii Fundadosrn 23 da fevereiro de 1935 iili CAPITAL INTEGRALIZAD� CR$ 6.000.000,00 !!ii DEPEIDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 ii�� �r��:!a�á AGENCIA: Jaraguá do Sul !lii Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 iili Caça�or End Telegrafico "INCO" ii!! Canoínhas .

. i!ii Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73 ii11 Cte�c.iuma / MATRIZ: I TA JAí!!ii CCur,!tt!bba Faz todas as operações bancarias no Pais. como cobranças. descontoll. iiii ur, anos empresllmOIl. financiamentos mediante caução de tftulos comerciais. iiii Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, medIant. ii
..

Gaspar 'taxas modleall. ..

iiIbira.ma Abona em C / Correntes os seguintes juros: iiIndaial
A D'

. -

.
.

d I' iiItuporanga ISpOSlçaO, sern aviso, co� retira éI� ivres
o iijaraguã do Sul para qualquer ímportancíe 2 /0 lijoaçaba Com Aviso de 30 dies e retiradas livres gjoinville de e-s 1.000,00 õoi. H:i t:=�:a Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,1.'>0 iiii Mafra dep. iniciais a partir de Crê 20,00 iiii Orleans

e subsequentes a p, de Cr$ 5,00 4% iiii Piratuba Com Aviso de 100 días 5% iiii Porto União P O F" d 6 501 liii Rio de Janeiro raz I.XO e mes�s dO iiii Rio Negrinho Com AV.lsa de 120 dlas p 1/2 Yo liii Rio do Sul Prazo FIxo de 12 meses ' 6% :;ii S. Franc!sco do Sul 'Os juros säo pagos ou capitallsados semestralmente ii:: s. [oaquim A .
,

b d id d
::ii Taió .

economia e a ase a prospen a e Hii Tijucas Deposite as suas economias no iiH '0ubarão Banco Inc/ustria e Comercio de Santa Catarina SIA. !!ii Ví�:�r�nga HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas iili
Aos sábados das' 9 às 11 horas i iii
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Chamo a atenção de
todos, de não comprarem
um carrinho de mão, de
uma roda, feito de ararí
bá, quasi novo, podendo
ser tiradas as duas par
tes lareraes do mesmo,
pois foi roubado, dia õ do
corrente.
Igualmente peço a quem

souber do mesmo, ou já
ter comprado, avisar-me ,Ique será gratificado.
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"SILVEIRA"
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VINHO CREOSOTADO
"'t UM .PADOR DIl SAÚDa.

�OOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOO��00 Adolt Herrn., Schultze �
m MARCENARIA EM GERAL �Copos e pratos de � �

Papelão � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da mOf M � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �icina ecanica em. geral especiais para festas

I 00Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00-��--�================��---- Rec��TIp A"�da

,&.�����ci���puae��fio. 00H. Kelbert
-

00� INSTALAÇOES, �O.MPLETAS DE:
�--- � Don11ltonos �QUEIJ O 00 Salas de Tantar 0000 Cópas 00

00 Escritorios 00
;

Moveis rust,icos e outros. �(Mineiro legitimo) �
MOVEIS AVULSOS' COMO: 00

V. S. encontrará na Casa Real 00 Cadeiras 00
.

Defronte O Cine-Buhr 00 Poltronas fixas e giratorias 0000 Mesinhas de centro e para radio 00"----------=
00 E entre muitos outros. a

00{?::::::::::;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�: 00
.

Ca�f�m�dg:s���o��ameaf����'�;'C���:;u 00H. H 00 indo as Caixas Registradoras de 00!! Correio do Povo !I 00 elevado

c�sto'---------Iii . ii 00 VENDE-SE CAIXOE� VASIOSii Ave. GetulIO Vargas • 350 ii 00 '
.r�������������:: ::

� �\SI.�\SI;�\SI;�\SI;�\EI;��,m.�\SI.�\EI;�IS.m��m�\EI;�\EI;� !! Telefone N' 39 • C. Postal, 19 I! � RUA RIO BRACO, 964 -. TELEPONE, 7õ
.

�• •_. ii JARAGUA DO SUL. ii 00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina �{® Tesse, Asmaf Brenquíte, Reuquídãe, ResíríadOS e Ç®. ir Estado de Santa Catarma lil� 00� ,

Ó @5 li ASSINATURA ANUAL ii OOOO�OOOOOOOO�iOO�OOOOOOOOOOOO� TOD&§ AS MOLESTIAS DO ßPßRflHO RfSPIHHl RIO � II e-s 35,00 H '• •

ii ii !!EiI!!!!IiiE!!n=!i::;:::m!!;;!ii=;i!!!!!!!n!!!EU�n!!E.�-�i�n=!i{® Encontram alivio imediato com o uso do
®} li DIR. RESPONSAVEL !! II

.

�I@j I n C O m p a p a v e 1 @j !! ARTUR MÖL LER
11mFebres (S"í���I��!��as...

-,

I Pl!ilOföl dI!· nogieo Pl!loll!lßl! � ii Mario "�::��"C'. Mello III _ CURAM-SE RAPID:����� ��:.d.ira II O Pm.TORALMAI§ «::ONHECIDO MO BRUIL � li 8 C:;��i�rltdu. li g " Capsulas Anfisezonicas I�@l@@.i.®@.i.®@.i@@.i.®@.i@@.i.®@.i.®@.i.®@.i.®@.i.®@i®J. �""","=,=,,,,,,,",,,"=,,=,,,,Ji � M inanco ra" IIInstfumentos de Musica I Em Todas as Boas Farmacias m
-

em geral, especialmente ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGA.NTA DO

I É um Pl'Odut� dos Laboratórios .MINANCORA IGA!!��-r!t�t�AS !i !?J';;" ��:!��LM!BRNO��!O�OS �.I�!�!i�II�:I�I!�!��!:::!�!�!._!mH ESTADOS DE SA.NTA CATARINA E PARANÁ u ;;;;;;;;;;;;;ii

ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS

II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 1:.1:.ii - .Joinville -

--'-'

A TENÇA O._---

Rua Marechal Deodlro da Fonseca, n. 1144 Jaraguá do Sul

Solda PARMEZÃOeletrica a oxigenioe
Solda-se qualquer peça de aço, ferro batido ou fundido,

como metais, bronze, cobre, aluminio, etc.

Serviços solidos - Por profissionais especializados!
tO anos de 'praticaMaxima brevidade! -:. Preços modicos!

BANDONEONS

�om�an�ia hcional ue �e�llro� I�iran�aAGENTES LO�AI§
A Comercial Ltda.

/ARAQUÁ DO SUL

OBGAos E HABMONlOS ,Bohn'
PIANOS "Essen felder"

Instrumentos nn
ORQUESTRAS, BANDAS e JAZZ-BANDS.DISCOS, VITROLAS, ODIONOLAS e·

RADIO- ELECTROLAS I Clil�r�e���í!u:!o�!�:!!untii M:�I�:� d��:� ���:����Il!
I Professor Ca!edra!ico 'de Biologia do los!ittu!o de Educação de Florianópolis conheça bem a rnaqumaEx·Chefe Glos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no "Jacq uardt"

I
Hospital de CarIdade de Florianópolis,

AssIstente do professor DavId Sanson, no RIo de Janeiro.
Ex·lnterno, por concurso, da Ässlstencla Pública do Rio de Janeiro In formações na

Formado pela Faculdade de Medicina da Industria de Calçado,sUniversidade do Rio de Janeiro
Gosch Irmãos S.A.I BL U ME NAU STA. CATARINA

_______________________________- õ-1

- ENI;IM, TUDO O QUE PERTENCE AO RAMO -

Peçam preços e demais informo ao Representante:

r��L� ����, � �aim ro�tal, ��
SERRA ALT A

LINHA sAo FRANCISCO Est. de Santa Catarina
,

r \
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Delegacia 80liliBr de Policia
PORTARIA

o Tenente Alfeu Ferreira Unhares, Delegado
Auxiliar' de Policia do Município de Iaragué do Sul,
Estado de Santa Catarina, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo Codigo Nacional do
Transito,

'RESOLVE,
- 1°. -

Fixar, de acordo com a rebele abaixo, . o ma
ximo a ser- cobrado pelos rrensporres de passagei
ros que fizerem os veículos de aluguel neste mu
níctpío :

Automoveis
Corrida dentro do perímetro urbano
Idem, idem até o suburbano
Viagem pare fóra do perímetro urbano,
por quilometro e espera de 10 minutos

Carro de Móla
Corrida dentro dos perírnerros urbano e

suburbano, até 1 quilometro do lugar do
embarque e com espera de 15 minutos
Idem, idem, idem, de rnais de 1 quílome
tro e com 10 minutos de espera
Viagens pera fóra do perimetro, por qui
lometro e com espera de 30 minutos
Depois das 22 horas poderá ser feita uma
majoração de 50%.

e-s 7;00
10,00

1,80

_ 2°. -

Designar como "Ponto de Estacionamento", pa
ra os automoveis, a rua CeI. Emílio Carlos Jordan,
em frente ao antigo Hotel Brasil, e para os carros
de mola, a Avenida Getulio Vargas, em frente ao
armazem ferrovierlo, de molde a não prejudicar o
movimenro dos demais veículos que ali se movi
mentam.

Nos horarios dos trens, os veículos estaciona
rão em frente a estação ferroviaria, 10 metros da en
trada principal, de forma a deixar livre o embarque
e desembarque de passageiros.

Na Avenida Getulio Vargas e até o jardim "Te
nente Leonidas Herbster", é proibido encostar a parede trazeira do veiculo centra as guias do calça
mento, perpentlcularrnente, pera tomar ou deixar a
respetíva carga, se o proprietario não estiver muni
do da licença especial.

.

Em qualquer esquina é vedado parar o veículo
a menos de 3 metros da intersecção do alinhamento
das guias.

- 3°. -

Qualquer infração será punida de acordo com
as leis em vigor.

Iaragué do Sul, 21 de Janeiro de 1946
ALFEU F. UNHARES

Delegado Auxiliar de Policia

Delegacia Auxiliar de p-olicia
Emplacamento de Veículos

De ordem do sr. Tenente Delegado Auxiliar de
Policia faço saber aos interessados, que a partirdesta data e até 15 de fevereiro, esta delegacia procederá ao emplacamento doe veículos motorlsados e
as bicicletas.

Com o pedido de registo deverão ser epresen-
,
tados os seguintes documentos:
Certificado de propriedade do ano anterior. Prova
de quitação com o imposto municipal. Prova de
quitação pera com o I.A.P.E.T.C., quando profissionais. Devolução da placa (Interior, pera os eu
tomoveis particulares e bicicletas e motocicletas.

Todos os veículos motorisades ficam sujeitos a previa vistoria.

Iaraguä do Sul, 24 de Janeiro de 1946
ARTUR MÜLLER - Escrivão

FECULARIA
RIO MOLHA S. A.I

Assembleia Geral Ordinaria
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a se
reunirem em assembleia geral ordinarla, ne sede so
cial desta sociedade, as 14 horas, do dla 9 de fe
vereiro próximo.
\ /

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

-

Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do
Balanço.

.

2°) - Eleição do Conselho Fiscal.
3°) - Eleição da Diretoria.
4°) - Assuntos diversos.

Iareguä do Sul, 8 de janeiro de 1946.
WALTER BREITHAUPT
i\DOLFO ANTONIO eMMENDOERFER

Diretores3x1

5,00

7,00

1,40

I
Letras descontadas
Dividendo n. 1

Contas de Compensação
Deposito da Díretorla

66,050,00
130.500,00 446.734,20

30.000,00

J.lRAGU.( DO SUL, - DOMINGO, 27-1- 46

BERNARDO
GRUBBA S. A. Tot a I

Comercio e Industria
1.452.019,20

- 20. -

Demonstrativo da Conta Lucros e Perdas, em 9t de Dezembro de t945
. CONTAS �',,:,' DEBITO CREDITO

Mercadorias 744.083,30Senhores Acionistas. Comissões 24.3&3,60Impostos e selos 141.788,10Em cumprimento ao que estabelece os Ordenados 102.741,80nossos estatutos e a lei das Sociedades' Anonlmas Juros e Descontos 106,20submetemos a apreciação de Vv. S5. o balenço' ge- Despezes geraes
"

, 176.531,90ral e as contas de Lucros e Perdas do exercido ora Ff d d 941:: .

d retes e' exportação 38,630,60In o e 1 o, assim como o respetivo parecer o D de Orzan -

2 1::71::Ih F· I espezas e rgamzaçeo o.e ö.toOonse o Isca.
L & P d (ld ')P I d d ucros er as ea o ' 3.541110e os a os em apreço, que representam F d d d

. -

2 781::d deí . -

d � d d I
un o e epreciaçeo o. o.ooa ver a eira sítueçêo e nossa ôocíe a e e o resu -

F d d 845un o e reserva
. 00,00tado conseguido nesse ano, os Senhores Acionistas Dividendo n-, 1 130.500,00teem presentes todos os esclarecimentos pare bem

julgarem os atos da Diretoria, a qual, todavia, en- 744.083,30 144.083,30
contra-se ao inteiro dispor, para quaesquer outros Iaragué do Sul, 31 de Dezembro de 1.945.informes que se tornarem necesserlos.

BERNARDO GRUBBA SIA.- 1°. -

Comercio e IndustrieBalanço Geral, Encerrado em 3t de Dezembro de t945.
A TI V O Waldemar Grubba

Bernardo Grubba Jnr.
.
Diretores

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo-assinados, membros do Conselho

Fiscal da firme Bernardo Grubba S/A., Comercio e
Industrie, tendo examinado meticulosamente o balan
ço, contas e demals documentos. relativos ao exer
cicio findo e tendo achado tudo em perfeita ordem,são de parecer que selem os mesmos aprovados pela assembléa geral ordinaria a reallsar-se no dia j 6de fevereiro proximo..

Iaragué do Sul, 10 de Janeiro de 1946

Relatorio da Diretoria

Imobílieado
Bens Irnovels
Maquinas e Instalações
Veículos e Semoventes
Bens Moveis

, Disponível
Caixa

Realisavel a Curto e a

Longo Prazo
Devedores por Vendas mensaes 31.998,50Devedores em C/Correntes 219.568,40Letras a receber 529.115,80Mercadorias 204.201,40

Contas de Compensação
Ações caucionadas

291.606,00
58.925,00
44.000,00
1.000,00 395.531,00

41.604,10

984884,10

Proibo terminantemente
aos meus vizinhos deixa
rem seus animais entrar
em meu terreno, porque
os mesmos estão causan-

30,000,00 José M Müller
Adelia D. Müller
Ernesto Lesemann

Tot a I

PASSIVO
1.452.019,20

-x-x-x .......

AVISQ.
Não Exigivel

Capital
Fundo de reserva
Fundo de depreciação

Exigivel a Curto e Longo
Prazo:

Credores em C/Correntes
Letras a peger-comerciaes

870,000,00
. 84.500,00·
20.785,00 975.285,00

189.480,30
60.703,90

do graudes danos nas
plantações.

'

Não me responsabili
so pelos preiulzos que
possern recair' as pesso
as que desrespeitarem es
te aviso.
GUILHERME KÜEHNE

Rio Cerro I, 16-1-46.

'E;�rêsa �S;it�ml
Brasileira de

Eletricidade S.A.
Barragem no 8°. Salto do Bracinho

Precisam-se de

Pedreiros e Serventes
para o serviço de enrocamento com pedras brutas.

Pagam-se bons ordenados
SALARIO MINIMO PARA PEDREIRO:

Cr$ 4,00. POR HORA
PARA SERVENTE:

Cr$. 2,80 POR HORA

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

INFORMAÇÕES NA EMPRESUL JOINVILLE
OU NAS DISTRIBUIDORAS DE

Jaraguá do Sul. Serra Alta e Rio Negro.
fi�� m�:JJ3

2xl

Artur MUller, Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos extgidos pela lei
atim de se habilitarem para

Edital N. 1954 de 22-1-46
Alithor Kreutzfeld e Pau

la Benthien
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e
residente neste distrito. �
sendo filho de de Ricar
do Kreutzfeld e de Te- ':
ela Kreutzfeld. �I >,""
Ela, solteira, brasileira,

lavradora, domícílíada (;}�'.
residente neste � dístríto, '.

sendo filha de Emílío
«Ó:

Benthien e, de Anna,
Ramthum Benthlen. i',.,

\ t� -, :r
....

E para que chegue ao ca-

I nhecimeotoja todos, mandei �

passar· o presente edital que i

será publicado pela Impren-.
sa e em cartório onde será.
afixado dui ante 15 dias. Sí.

: alguem souber de algum im-;
'pedimento acuse o para os,
fins legaes. .

ARTUR MÜLLER-Oticial
"

------------------_

Chocolates'e Pra- ,

líneés das melho
res fabricas do
pais sempre a

venda na
CASA R.EAJL
Defront. o "Clne Buhr"

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAIXA POSTAL, 19" a eC1me.!!.
CONCLUSAO DA 1. PAG.

TELEFONE N. 39 Com a idade de 26. Visila. Deu-nos Q pra-
anos e vitima de um ser de sua visita, o snr.

;...----- colapso cardíaco fale- Ruy da Silva Azevedo
ceu dona Amanda Em- ativo representante na

������������������������������������������� mendoerfer, esposa do praça de Canoinhas de

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL DOMINGO, 27 DE janeiro DE 1946 STI\., CATARINA N. 1.319 snr. Artur Emmendoer- artigos artisticos da ter

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

__
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii fer, industrial nesta eí- ra Barriga-Verde, o qual

'E .

t
dade.

.

, . 'f manteve animada pales-

Esportes '

PORAOM,
m prossegunnen O ao A enlutada familia G I

campeona!o es�adoal �e nossos pezames
tra. ratos pe a suá gen-

Espetacular vitoria dos brasileiros' frente os futebol jogarao hoje
"

tíleza.

em Blumenau Caxias x
Estatistica, Termina no

Uruguaios. 4 x 3 a contagem PI' o I' t á � .
dia 28 do corrente o

a metras. pre 10 ers

A'
, praso para as firmas in-

Em continuação ao I campeonato Sul Ameri- cano Extra jogaram na como convid�do de ho�- / f\ .

lJ."hlJÂ
d trí

.

noite de 4a. feira Brasí- ra o dr. Luíz Gallottí, �� \}�.,-- us riais e comerciara

.

dí
.

t t:;
Se a atacadistas que fazem o

leiros e Uruguaios, ven- mUI igno I}l erven �r j

cendo o nosso time por do estado e VIce presi- '�cturezC! Folha re�is�o industrial na Es-

4 tentos a õ Com esta dente da CBD. 1 tatH:j�lCa" uma ves que o

espetacular' vitoria o I Ião se realizará o prelio
'

I
movimento ultrapassou

, B d' ß
a importancia de cem

nosso onze fírma-se ca- aepen I x omsneesso

da vez mais para a con- '. O prelio Baependí ,x •

mil cruzeiros.

quísta do titulo maximo .. Bomsucesso que deveria
!--------------------__:_

Os nossos tentos foram re�lizar:se na tarde de

Imarcados por Jair (2), hOJ�, nao te�á lugar,
Heleno e Zizinho. Os devido motivo de

Pelo presente são convidados os senhores tentos dos orientais to- força maior, o mesmo

acionistas a se reunirem, em Assernbléa Geral Ordí- ram marcados por Gíaí- s�rá reali.zado no pro-

, naria, na sede social desta Sociedade, a rua Presl- foni (2), e Medina. ximo dommgo..
,

dente Epitacio Pessoa, ás 14 horas, do dla 16 de fe- O nosso team estava :TREINO no Baependl

vereiro proximo. assim constituído: .

Ordem do Dia Ari, Nilton e Norival,

l°.)-Exame, discussão e aprovação das contas da Zeze Procopio, Rui, Jaí

Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do me (Ivan),Tesourinha,Zizi

Balanço nho, Heleno, Jair, Chico;

2o.)-Eleição do Conselho Fiscal. (Lima).
50;)-Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 10 de janeiro de 1946

WALDEMAR GRUBBA
BERNARDO OQUBBAjNR

Diretores

�:dol
�� CORREIO DU--'

- DIretora ARTUR MÜLLER -

Bernardo
Grubba.l S. A.
Assembléa Geral Ordinaria

CONVOCAÇÃO
I

Or�, Waldemiro Mazureé�8n
, Rua Mal . Floriano n. 1.52 - JARAGUÁ

'clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
,

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização
.

- Raios Intra.vermelhos e azUis.

A direção de esportes
do Baependi, convoca

TODOS ��ad:�:
para um rigoroso treino 18•

__

que será realizado hoje
as 8 horas da manhã. !.6C==.-II*c::;==.·r••==.=wwoee===.*II-C==:..

iiiiíiiIii-F.l-LEr-Cl-ME-liT�O
-

Colégio "Bom Jesus"
Em Franca, Estado de -----

' o

São Paulo, faleceu. no J O I N V I L L E

dia 17 do correete o rev.

Irmão José Quintino, que
por tres anos dedicou

se, no G. E. São Luis,
desta cidade, a educa

ção da nossa juventude.
Segunda-feira ultíma,

por sua alma, foi reza

da uma Santa Missa na

Matriz de Jaraguá, ten-

do compare�i�o grande Ótimas instalações grandes laboratorios.
numero de fieis Cd' tí

"

A f it 'Ih
A Congregação a que ampos espor IVOS e p::r eJ,a. apare agem

pertencia o íaleeido, os para Edueacão FISICª ..

nossos sinceros pezames. EXTERNATO E INTER�ATO _ Tratatiento Olimo
Peçam Prospetos

-

Cinema - Na tela do Cine
Buhl' será apresentado1---------------,

-------

hoje um formidavel
FAR-WEST.

õx1

Apitou a partida o ju
iz chileno Chfafanetti,
que teve regulär atua

ção.

Campeonato Estadoal

Noitada Carnavalesca - �a 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 Buhl', abrilhantado pelo
JAZZ 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. que

ainda não forem socíos 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 divergencia com a comis

são de porta.

BI! II II II II II II II I! II! 111111111I i' 1111111111111 IjJ
'Rumo á Lavoura

Ilorta doParaná
Agora se nos deparam talvez seculos de paz, sem as incertezas dos tenebrosos dias passados. ;;;; I,
Isto quer dizer que é chegado o momento de fixar, cada um por si, as diretrizes a seguir para o bom

exito de suas atividades. Nada mais saudável que a vida do campo, nada mais firme que dedicar-se á agricultura,
_..

mormente quando a terra é boa, como acontece no norte do Paraná.
..........

As colheitas de café, algodão, cereais, legumes, frutas, hortaliças, uvas, etc., são assombrosas! O clima é -

saudabiIissimo! A agua muito pura! Mas não é só: facilidades do conducões rodo e ferroviarias; ecolas para a in

fancia; custo de generos relativamente baixos. No começo, talvez que a sua casa seja modesta, mas, com o tempo

tornar-se-á uma mansão, circundada de terras cultivadas, que farão a sua e' a alegria dos seus.

Para ser feliz, adquira terras roxas, com facilidade de pagamento, da Companhia de Terras Norte do Paraná.

COMPANHIA DE TERRAS NORTE DO PARANÁ - Agencia Principal e Centro de Administração: LONDRINA

Sede: S. PAULO - Escritorio: - Rua São Bento, 329 - 8. andar - Caixa Postal 2771

NOTA - Nenhum agente de venda està antorizado a receber dinheiro em nome da Companhia.

(fitulos registrados sob n. 12, acordo com o decreto n- 3.079, de 15 - 9 - 1938)

--- Para melhores inlormações procurem o sr. João Ferrari uo Hotel Central desta cidade corretor autorizado da companhia �

811 i � I � I i II � i ; i � í � I � II i i i III i � I i I � I i JU � � � II IT; i � i i iõC

Este grande educandário de J oinvi11e

é o
.

único que no Norte do Estado

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

gial (Clássico e Científico).

Escola de Comércio Reconhecida

•• po••=====:w:ww*=:====••Me di

Chamamos ...
lt AT'ENCÃO Df TODOS,

I
deste ou de outros'municipios, para a

GRANDE VENDA. DA

a·aSa TOBIAS
------�----------------------------

Todos os seus artigos estão a ven

da pelos menores preços possiveis.

Os melhores "Chapllus Mangueira" as

mais lindas e modernas gravatas furta-cores,

camisas, jogos de couro, e legitimo croco

dilo, e �nfi�, m�itos outros artigos, por
I

preços mvejaveis.

Visitem esta €CA§A, sem compro

misso, e verifiquem seus artigos e seus

precinhos
CAMARADAS

CAsa TOOfAS - Rua Preso Ept, Pessoa, 652 - Jaraguá do Sul

Iavanõe-sc com' o §abao (Marca Registrada)

'l\.\\�O VIRCJ:-.
» ..--G':I DA e»; '.;)'f
(� i{ETZIL INDUSTRIAL
JOfNVllLE Virgem Especialidade

dla CllAo WElfZIEt llN�l(J§lfillAl = ]onll1lvHlie

le••••IIA ..11 �I.".! E DI.RIIIIG

Sf>..sÁ2 '!IRCfAt
., '.

, ESPECIALIDADE
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,
I
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