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.UPtesidente de todos· os rasl elros
O snr. General Dutra I boração dos que viviam I quando o interventor arrancando os ultinios deral deveria ser entre- tados, as mãos de quem

ao assumir o governo, a sombra da ditadura mineiro, de uma penada, esteios da sua fortaleza, gue aos comunistas. iria parar?

declarou que seria o até a ultima hora, e os reconduzio aos respeti- selecionando entre os O mesmo se daria com Parece mesmo que

"Presidente de todos os que foram destacados, vos cargos todos os prefei prefeitos
os arbitrarios as prefeituras, e só pa- estamos condenados a

brasileiros", o que, por ou pelo menos apaíxo- tos que haviam sido e violentos, ou então ra um exemplo em nos- continuar como "terra

outras palavras, fez .crer nados partidarios. afastados pelo movímen- substituio-se simplesmen- so -Estado: Joinville para ocupada" até que a sua

que governaria acima Nomeou admínístrado- to que culminou com o te a ditadura de um ho- o Partido Trabalhista, população cheia de

dos partidos. Isso mes- res ainda com as mesmas snr. Vargas fóra do po- men pela de um partido. Blumenau e outros mu- brio e amor a este tor

mo seria justo, porque, disposições de alheiar der. Não se pode nem di- nicipios para ÔS udenis- rão que elevou com o

eleito por diversos par- os politicos exaltados e E o caso tem dado zer, a aproveitar a tese tas e assim por deante. seu arduo trabalho, nu

tidos, como o PSD, o 08 colaboradores do sr. que falar, e de falar de- de que "governa quem Jaraguá do Sul, onde ma proxima eleição se

PTB. o PRP, não pode- Getulio Vargas, que eram saforos na Assembleia ganhou", porque, nesse o General Dutra teve una debaixo de uma só

ria ficar obrigado a um os interventores depos- Constituinte. caso, São Paulo perten- maioria, mas o �andeira partídaría e se

sem desgostar o outro. tos pelas forças arma- Bem pensado, os que ceria; ao PTB, o Ceará, PSD per�e:u para a UDN b?erte do JU�o que a

Organísou o seu minis- das em 29 de .outubro. reclaman tem ra�ão. Ou I
Paralba e out�os .estados I

na senatóría e para o
I
ditadura lhe impoz.

terio, alheiando a cola- Tudo corria calmo, I derruba-se a ditadura, a UDN e o Dlstríto Fe- PRP na chapa de depu- J. Juslo

Remaclo

O. Seára
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Remaclo 0_ ôeére, que
vinha exercendo desde
Novembro do ano passa
do.
Sua estadia ne Prefei-

tura, nesse curto espaço
de rernpo, foi de um va

lor inestimavel pera a or

ganísação dos serviços.
adrninlstratlvos.

Foi em sua gestão que
se teve um

- balanço real
da situação financeira do

municlpío, apresentando o

ano de 1945 o dificit or
----------- çamentario de rnais de

noventa mil cruzeiros, pro
vindo da sítuoção do sr.

Tenente Leonidas "Cebral

Herbster, que voltou a

ocupar o cargo.

ANO XXVII JARAGUÁ DO SUL

05 ditadores
• •

mmns

-x-·

Na Consfííuínte

ciencia, talves ainda es

te mês, possam as tres

figuras maís destacadas

compelir, democratica

mente é claro, os seus

colegas a falarem no as

sunto para o qual foram
convocados.

\.

Sempre nos batemos,
dentro do que a censu

ra a imprensa permitia,
para que fossem contro

lados por uma comissão

os atos dos Prefeitos

Municipais.
Não ia nisso o pensa

mento de que muitos
abusos estavam aconte

cendo em algumas pre
feituras, mas para por
um freio nos que abu

sassem dos poderes que
o governo discreciona

rio lhes atribuia.
Isso evitaria que apa

recessem na imprensa
atos como publica um

jornal da capital e refe-,rente a Prefeitura de

Gaspar: " Nas folhas de

pagamento dos meses de

agosto, setembro e ou

tubro, na gestão do Pre
feito Leopoldo Schramm
constam os nomes dos
senhores - Luiz Franzo-

. ni, gerente do Banco In

co, como operario, ga
nhando Cr.$ 10.00 por
dia; Afonso Hostim, es

crivão da Coletoria Es
tadoal, como aquele as

sinou a folha de paga
mento, como ca.rroceiro;
Leodoro Luiz da SiI'Va,
lavrador, assinou, por
tres vezes recibos fei
tos numa ponte, dizendo
ter eíetívamente recebi-

Na Assembléia Consti-

do uma só vez. construcão do predio es- tuinte de 1946, tres Iigu-

O municipio recebeu colar dê Grota Funda, ras res�altam aos olhos

Cr$ :80.000,00 para ali que consta de 4 paredes do Bras_Il pe!o_ seu ta

mandados e não se sa- e ainda não foi conclui:" lento, disposição de tr�
be como foram aplica- do, .íoram gastos· mais,

balho e gestos ver�adel
dos .. _

" de 20 mil cruzeiro e ram�n�e demccratícos EC'

Por aqui tambem hou que o predreiro que ali patrIOtlC.os. ;

ve abusos. Os gastos de trabalhava ganhava a
Poderíamos denom ....na

Cr$ 306_000,00 em con- bagatela de 130 cruzei- los «�s !res grandes da

servação de estradas no ros por milheiro de tijo-
Constítuínte de t 946» e

ano de 1945, dá que pen- los colocados, o que s�o Fernan�o de Mello

sar na má aplicação da faria um ordenado de Viana, Presidente, Ner�u
verba. maís de 3 mil cruzeiros �amos, lea;der da ma�o-

Já soubemos que. na 'por meso
ria e.Otavio �angabelra
1°, VI ce-pré síd en te e

guia da U.D.N. naquela
casa.

Emquanto grande nu

mero de deputados, co
rno na velha Camara,
discutem cousas super-

fluas, politicagem e exi

bição de erudição, os

tres pro curam uma har
monia benefica e cheia

de patriotismo dar ao

Brasil uma Constituição
no mais breve espaço

possivel, o quaé o \de
sejo de todos os brasí
leíros.
Na Constituinte já se

discutio de tudo: Politica

dos Interventores, no

meações dos prefeitos
sessões funebres, home
nagens. elogios aos ho·

mens da epoca e do go
verno, só não se

.

falou

al- na constituição.
Tenhamos porem pa

Quem o suicida

gum consigo.

Revisla

Sememol
Ao sr. Remaclo O. Seá·

re, fica devendo o muni- -

cipio esse relevante servi

ço.
o Conselho de Segu

rança das Nações Uni

das rejeitou por unani

midade a indicação uru

guaia para suspensão da

pena de morte aos cri
minosos de guerra.

O representate do

Uruguai justificará seu

pedido alegando que
seu pais ha 40 anos

abolira essa penalidade
e que em todos os tem

pos propugnou para que
ela fosse eliminada dos

codigos americanos.
-x-

Vai comparecer ao

tribunal de Nueremberg, No Rio de Janeiro de

onde estão sendo julga- sabou um predio em

dos os criminosos de I construção, de 11 anda

guerra alemães o Mare- res soterrando todos os

chal von Paulus, na qua- operarios.
lidade de testemunha de

•

será

A policia continua no de residia.

inquerito para esclare- Outra testemunha afir

cer o suicidio e ídentí- mara que ouvira dizer

ficar o inditoso cavalhei- que o mesmo individuo

ro que poz termo' a ha tempos tinha uma mo

exístencía. enda de caldo de cana

O morto era de cor naquela cidade. .

branca, estatura· alta, Os medicos constataram

vestia-se bem. Terno a morte por envenena

cinzento, quasi novo, mento com formicida

calçado preto, camisa, Em poder do cadaver

colarinho e gravata lís- foram encontrados dois

trada, cicatriz na 'Iaee. livrinhos de resa, um

Chegara na estação bilhete, pedindo não

Nereu Ramos, na noite culpar a ninguem por

de 5 do corrente, con- sua morte, um canivete

versando com unia das e um pente.
testemunhas, declarou' Não tinha dinheiro

que viera de Mafra, on-

PELO· ESTADO

Gratos pela participação.
-x--

Depois de pertinaz
enfermidade, faleceu no

día 9 do corrente e Ca

pitão Euclides de Castro

oficial reformado da

Força Policial do Esta

do.
Deve-lhe o Estado as

sinalados servlçös, entre
os quais o da ardua

campanha do contestu

do, onde teve brilhante

e heroica atuação.
Era tambem um jorna

lista por vocação, pois
ainda em seus ultimos

e tormentosos dias, não

deixava de manter sec

ções noticiosas em di
versos jornais.' ,

A família, os nossos

pezames.

-x-

O governo dos Esta

dos Unidos proibiu o

uso do trigo na fabrica

ção do alcool e da cer

veja, para que esse va

lioso produto possa ser

exportado, atendendo

assim a falta desse ce

real em muitos paizes.

Os escombros faziam

uma piramide de 15 me

tros de altura, debaixo

dos quais jaziam os ope
rarios.

acusação.
Esse militar nazista

foi quem atacou Stalin

grado, onde afinal ren

deu-se com um exercito

de 300 mil homens.

Hoje é o chefe dos

alemães livres na Russia

pois sovietisou-se depois
da derrota.

Os bombeiros e a po·
licia trabalharam ativa

mente, retirando 140pe
rarios.

Outros greves virão?
Chegaram ao porto

de São Francisco, 10000
sacos de açúcar para
esta zona.

Afinal, e jà era tempo,
foi solucionada a greve
dos bancarios com um

acordo entre as partes.
Alem das garantias a

todos Iuncíonaríos gre
vistas. terão eles um au

mento de 300 cruzeiros

mensais, sem distinção
de categoria ou tempo
de serviço. É a propos
ta inicial dos emprega
dores.
Outras greves ainda

estão em ação e já se

esboçam novas suspen
ções de trabalhos em

massa.

É um nunca acabar.

Fala-se que dentro do
Estado tambem vai ter ...
Uma é a das teleío

nistas, porque QS telefo

nes de ha muito que es-

tão em greve, só aten

dendo quando o tempo
permite e tambem a fol

ga do encarregado . . .

Tudo gira em torno -x-

do aumento dos ordena- Recebemos.a eomuní-

dos, e, de boa fé, se po- cação da eleição da di

de dizer quetenhamrazão. retoria da Associação
Mas o aumento dos Comercial de São Fran

vencimentos não resol- cisco do Sul, que ficou

ve, porque elevado este assim constituida: Presi

os generos sobem numa dente; Felipe Mnsse: 10.

vertígínosídade de fogue- vice; Willy Scnosland;

te. Ainda bem o consu-120. vice; Celso Branco;
midor não recebeu o 1. e 2. Secretario: Alva

aumento. já os produtos ro Tancredo Dipold e

o consomem com
.

mais Osni Pereira; 1. e 2. Te-

50% soureiro; Augusto Kam
ke e José Nobrega Pe

reira; Conselho Fiscal:
José Alves de .

Carvalho

Filho, Marcos Goerresen
e Arthur Gomes Fonse-

É um circulo vicioso

e, emquanto não for es

tudado o meio de por
fim a manobaa altista,
outras greves virão. ca.

========================================.

I G. Rodolfo Fischer I- Seguros em Geral -

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53
.========================================

10 - 2

"--MUDAS--.
Frutifaras e ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros,Macieiras,

Jaboticabeiras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.

Peçam catalogos Ilustrado

L E O P O L O O S E I D E L - Coropd

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empr.deTranspories
"FRENZEL" S. A.

Edital Prefeitura MlJ-. Manoel F.. da Costá S A
nlcípal de .

• •

In- JaraguádoSul Comércio & IndustriaImposto sobre

PR U DENC'IA
C.J\PI,TA LISAÇÃO

dustrias e Profissões AVISO
Relatório da Diretoria

Acham-sé á disposicão dos Snrs. acionistas
n? escritorio desta sociedade, a Estrada Itapocu�
sínho, Jaraguá do Sul, os documentos a que se
refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de
Setembro de '1940.

De ordem do snr. Co- De ordem do sr, Pre-

leror, torno publico que feito Municipal. torno pu
no corrente mez de Fevereí- blico que durante o mês

Cumprindo os preceitos legais e estame- ro, arrecada-se nesta Co- de Feverelro arrecede-se na

rios submetemos a vossa apreciação e deliberação, letoria, o imposto acima, Tesouraria da Prefeitura
o balanço geral, dernonstração da conta lucros e referente ao 1'. semestre Municipal de jaraguá do

perdes, parecer do conselho fiscal, e demals doeu- do vigente exercicio. Sul e na Intendencia de
mentos relativos ao ano social de 1945, encerrado Os Contribuintes que Corupé, o imposto de Lí-
em 31 de dezembro p. findo. não satisfazerem seus pa- cença s. atividades Co-

Através dos referidos documentos," que gamentos no preso mar- merciaís e lndustriels,
refletem com clerese o estado econornico-flnencelro cado, poderão settsfezel-o Engenho de Assucar, te
da sociedade, evidencia-se que pode ser considera- no proximo mez de Mar- boletas, placas ele,

da satisfatoria a situação da mesma. ço, com a multa de 20%. Não satisfazendo o pa-

.

Ainda consoa�te dispositivo.s �os estatu: Terminados os supraci- gamento no referido mês,
tos sociaes, a .A_ssemblela g�ral ?rdmarIa, devera tados presos serão extra-

ficará o contribuinte sujei
proceder a eleição da nove díretoria, e do novo con-I idas as certidões de dívi- to á multa de 20% sobre
selho fiscal e seus suplentes para o exercicio em das pera a cobrança exe-

o imposto no primeiro
curso. curlva. mês, sendo então feita a

Sendo estas informações, senhores acío- cobrança judicialmente,
nísras que nós cumpre levar ao vosso conhecimento, Coletoria Estadual de Tesouraria da Prefeitu-
sendo que pare outros esclarecimentos, achamo-nos jaraguá do Sul t de Feve- ra Municipal de Ieragué
ao vosso inteiro dispor. reiro de 1946 do Sul, 3 de Fevereiro de

1946.
Iaragué do Sul, 7 de Fevereiro de 1946

Senhores acionistas

Assembleia Geral Ordinaria

São convocados os Snrs. acionistas desta so
ciedade a comparecerem á assembleia geral or
dinaria a realizar-se pelas 15 horas do día 15 de
Março proximo, na sede social á Estrada Ítapo
cusinho, Jaraguá do Sul, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia.

1 .. - Exame, discussão e aprovação das
contas da Diretoria, relativas ao

exercicio ' de 1945, notadamente,
relatorio, balanço, conta. de Lucros
e Perdas e parecer do Conselho
Fiscal.

2. - Eleição do Conselho Fiscal.
3. - Assunto de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 51 de janeíro d� 1946

Manoel F. da Costa - Diretor Presidente
João Lucio dá. Costa - Diretor Comercial

Heleodoro Borges
escrivão

F. VOSGERAU
TesoureiroLuiz Gomes - Diretor - Gerente

Hermann Althoff - Diretor - Gerente

Balanço geral encerrado em 31 de dezembro de 1945 "MEDICAÇÃOAUXILIAR

, NO TRATAMENTO DA

SIFILlS"

A T I V O
Disponível

Caixa
Bancos

Realizavel a curto e longo prazo
Cts. Correntes devedores
Oficina: stock em pe-ç-as

em maquinas e perto
em ferrameri1as'
em lubrificantes

Veiculos - saldo -

Combustível - stock -

Pneus e camara idem
Letras a receber
Obrigações de guerra

Imobilizado .
, .

Irnoveis: 1 terreno
Moveis e Utensilios

Contas de compensação
Ações em caução

52.196,10
91.696,00 145.892,10

78.503,20
FRACOS E ANaMlCOS I

T_.

VINHO CRE08Ol'ADO
•• S I ·L V E I R A ' ,

l
- ....

To ..

��ru�!· ::;:�:�=.
%i:1 E.c,ofulo�e
�,:;;;;'ii<. Convalescenças
VI N I�O CREOSOTADO

"'

F� tiM GERADOR Dili SAÚOe..
�,..-",_��

94.700,60
52.129,70
20.890,20
6.601,80 154.322,30

194.027,40
6.556,40

12.015,00
19.249,60
4.077,50

A COMPANHIA QUE, PROPORCIONAEMENTE
MAIORES QUANTIAS PAGA

468.731,40

COMBINAÇÕES SORTEADAS
5.000,00
15.581,00 PLANO "A"

AMORTIZAÇÃO DE JANEIRO DE 1946

V C Lj R O E A H Kj Q L Lj
X � Dj Z R S y. P Y A H C

20.581,ou

PAS' S I V O
Exigivel a curto e a longo prazo

Crs. Correntes: credores
Letras a pagar - saldo -

Divíds: -19�4-não reclamados 8.400 00
idem 1945 a pagar 55,000:00
Gratificação Diretoria 10.710,90

idem aos empregados 9.925,60 64.036,50
Não exigivel

--------..!.-

Capital
Fundo de reserva

Fundo' de Deprceíação
Fundo para aumento de capital

Contas de compensação
Caução da Diretoria

Todos os títulos contemplados serão

LIQUIDADOS IMEDIATAMENTE26.205,70
4.331,70 ii JIRAGuA DO SUL li

;1,'.:1
Estado d.e Santa Calarina

i.:!:!.�
111--------------

ASSIIU'fUlIA ANUAIJ
:: C CI! 3500 ::
!! rojp I ii

ii H
ii DIR. RESPONSAVEL ii
ii A R T U R M O L L ER i!
ii ::
:: ::

H REDATOR !!
u Mario Tavares da C. Mello !!
ii n
ii H

'-- _

ii Gl!:RÊNCIA: !!
:: ::

ii H Comercial lt�H. I!
t.�:::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l.i

INSPETORIA. GERA.L

94.571,90

350.000,00
55.494,Do
120.158,30
.35.000,00 538632,60

20.000,00
655 204,50

oo�oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
0000000000000000000000000000000000000000

�� CUIDADd ��
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO
0000

-

I; "'·IGO"0000 I,. &1 II
Reinoldo Rau Diretor Presidente 0000Luiz Gomes Diretor Gerente
Hermann Althoff Diretor Gerente 0000
Francisco F Fischer,· guarda livros dipl. sob 0000

n. 15013 0000

I 0000
·0000
0000
0000
0000 seja qual for o artigo que necessitares,
0000 nela o encontrarás pelo preço rnais be-

0000
--- rato da P R A ç A. ----

0000 � Não se esqueça ,..
0000 Chapéus (os melhores); Guardachuva

0000 (idem); Casemiras; Linhos; Camisas; Gra-

�
vetas; Meias; Pijamas; etc ... etc... (tudo

2Z:I enfim), é encontrado na (JAS" TOBIAS, pe-
los preços mais CAMARADAS da praça.

0000 .' _ .. -- Concede-se descontos espeCiais _....:..-

000000 R. Preso Épitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL'

Reinoldo Rau Diretor Presidente
Luiz Gomes Diretor Gerente
Hermann Althoff Diretor Gerente
Francisco F. Fischer, guarda livros dlpl. sob n. 13013

Demonstraçäo da conta lucros e perdas em 31
dezembro de 1945

DEVE

de Ordem de Embarque
Despachos
juros e Descontos

.

Oficina

324,�
172.929,1,0
1.907,50

30.270,10
749.4'-:9,90

Consertos
Combustivel
Pneus e camaras

Impostos
Aluguel
Selaries
Indenisação
Seguros
Comissões
Despezas geraes
Aposenradorta
Lucros e perdas
Bonificações de natal
Dividendos
Gratificação pera a Diretoria

idem aos empregados
Fundo de Depreciação

Moveis e Lltensilíos
Veiculos

Fundo de reserva

125.178,30
89.262,70
14.464,40
20.722,20
11.350,00
106.778.30
130.408,90
12.058,20
4.636,90

128.446,00
3.436,00
200,00

13:250,00
35.000.00
10.710,90
9.925,60

3.116,20
19.970,70
10534,60
749429.90

e- -G)

Não deixe que o teu dinheiro se gaste,
sern saberes no que o empregastes.

Aproveite bem o teu dinheiro, fazendo
----- tuas compras na ----

CASATOBIASParecer do Conselho Fiscal

Os infra-assinados, membros do Conselho
Fiscal da Empreza de Transportes Frenzel S. A.,
tendo examinado minusiosamente o balanço, contas
e demals documentos, referentes ao exercicio findo
de 1945, e encontrando tudo em boa ordem e perfei
ta harmonia, são de parecer que seja os mesmos

aprovados pela Assembleia Geral Ordinaria a reali
zar-se no dia 9 de Março proximo vindouro.

Iaragué do Sul, 2 de Fevereiro de 1946

HAVER Victor Raduenz
Edith C. Franco
G. Rudolfo FischerTransportes 543.999,20

• I

./
'" , I

')"" ,

( ."

,
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QUEIJO

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

que será atendido por hábeis profissionais em mecânica,
.

e elétromecânica

3.000,�00 �
461.196,00

_�!=====================;;���it2\\....)

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
20.000,00 JARAGUA. DO SUL Roa c..J. Emilio JonrdllD, 62
461.19Q,00 L__-===================;;;:_ _

Demonstraçãoda conta de Lucros e Perdes
em 31 de Dezembro de 1945

I quais podem ser unanlmamenre aprovados em as-

sembleia Geral a se realizar, bem como poderão --

_

Os abaixo assinados membros efetivos ser aprovados todos os atos praticados pela Direto

do conselho fiscal de Manoel F� da Costa S. A. - ria no decorrer do exerclcío findo.

Comercio e Industria tendo examinado minuciosa

mente o Balanço Geral encerrado em 31 de dezem

bro de 1945, bem como a conta de Lucros e Perdas

e demals contas e livros que lhes foram apresenta

dos, declaram que encontraram tudo em perfeita or- asslnados

dem, e exprimem a verdadeira situação da SOCiedade

assim damos o parecer aos senhores acionistas os

m,ilßD1!1 f. dil [01til�.n.
Comercio e Industria

Relatorio da Diretoria
Senhores acionistas:

Em obeervancle ao que prescreve os nos

sos estatutos e a lei das Sociedades Anonimas. sub

metemos a apreciação de Vs. ôs o balanço' geral
encerrado em 31 de Dezembro de 1945, bem como

a resperíva demonsrração da conta de Lucros e Per

das' e parecer do conselho Fiscal.
Pelos documentos em' questão os quais

exprimem a exata situação de n/ sociedade; os ôrs.

acionistas tem todos os elementos necesserlos pare
julgarem os atos de Diretoria, achando-se esta en-

.

tretanto a disposição para quaisquer esclarecimentos

que lhes forem solicitados.

ltapocusinho, Iaregué do Sul, 4 de fevereiro de 1946

Manoel F. da Costa Diretor presidente
João Lucio da Costa Diretor comercial

Balanço geral encerrado em 31 ,de dezembro de 1945
t\TlVO

Imobilizado
Irnovete

: 20.115,00
Bemfeitorias 93.605,60 113.720,60

.

Estavel
Moveis e Lltenslllos 14.753,00
Maquinas 6.492,00
Veículos 24.650,00 45.895,00

Disponível
Caixa 70.812,30
Em Banco 86R,60 71.6Ro,90

Realisavel a curto e

longo prazo
Mercadorias
Semoventes
Contas Correntes
Letras à Receber
Selos'
Obrigações de Guerra
Combustível

Conta de Compensação
Ações caucionadas

Participações
Ações do Banco de Credito

Popular e Agricola de Santa
Catarina S. A.

154.605,80
9.360,00
21.213,80
180'05,50

976,40
2.100,00
g40,00 206.899,50

20.000,00

.-
�

PASSIVO

Não exlgivel
Capital

Exigível a curto e

longo Prazo
Contas Correntes 78.386,90
Letras a Pagar 300,60
Fundo de Reserva 13.500,00 .

Fundo de Desenvolvimento 12.008,60
Fundo de Depreciação 7.000,00
Dividendo 30.000,00

Conta de compensação
Qaução di! Diretoria

300.000,QO

t41.196,00

CREDITO
Mercadorias 165.550,80
Juros e Descontos 8.701,30
Lucros Suspensos-provindo do ano de 44 8.539,50

.

182.791,60

D E.B I TO
Impostos
Selos
Seguros
Despezas Gerais
Aposentadoria
Ordenados
Cornbustlvel
Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva
Fundo de desenvolvimento
Dividendo n. 1

17.421,10
18096,20
2.044,30
12.368,20
5.669,70
66.679,40
4.004,10
7.000,00
10.500,00
9.008,60

30.000,00
182.791,60

Jaraguá do Sul, 4 de fevereiro de 1946

Manoel F. da Costa, diretor presidente
João Lucio da Costa, diretor comercial
João Lucio da Costa, Guarda Livros Reg.

sob n. 32.084
•

Parecer do Conselho Fiscal

(Mineiro legitimo)

Y. S. enconlrará na Casa Real

! T
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:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ••

::

..

�� ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS ;; Defronte o Cine-Buhr

�H Deposilos com juros- ti disposição,-(sem limite) retirada livre 2% ;: 1 _

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

:::;:::; com retiradas semanais sem aviso até e-s 20.000,00 • . .. 5% '.�:.� I Anunciem neste

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretirades sem. s/aViso Cr$ 20.000.00 4%

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 a·/. P. retiradas.. jorn al

:: mjavlso prévio de 30 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 5t/2·/.; 180 dies 6'/...

g Dep. a prlzo DIo-Por 6 meses 51 [2"/.; Por 12 meses 6'/.
:: Devera ser dado o aviso prevlo de 2 meses para retirada.

.. Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- ::

gradas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5'/.
:: Uep. limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

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

:: retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semenats • . . . _ . 6'/.

Hj
Faz todas as operaçã.es bancarIas, corno sejam: cobranças,

descontos,

:: passes,

deposlto._
am contas correntes, deposltos de valoras, etc. etc. ::.

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
••

�
j�'

_ _

Se��içO �te���oso e rápido
. ::�

im�::�:{::::::::&�:(::)::::g::::::::�:'::::�:f::::g:::;��in!�

PARMEZÄO

.. • - c::t
- Ci c::t... �

- :s
- M .... cn
� o = ....

o -
�
C.3

�
Posto Rubín! ..��U!!?�;IE!������I�

Oficina Autorizada ccFORD:t->

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

Lubrificação, Solda autogênia e carga de baterias.

Carvão e Lenha paraGasogênio

::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::

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

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

CIRURGIA PARTOS, l\IOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇ.-\.S, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
-

- Eletricidade Médica-

ONDE Dr. Alvaro Batalha - M:ÉDI�O
COMP�AREI MAIS BARATO

das ft Suspensórios

apéos -f' Sedas

Perfumes • Ele., etc.

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

- RAIOS X-
Dh'cior l\lédieo cio Hospital "São José"

OOOOOOOOOO�OO$OOOO�OOOOOO�
._ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

IE Ir llll e :§ t I[]l le § § llllll 2lllll � I :�:��;;;;;;:;;;g�;;�;;E�:;;�7,�;,;;;�;��;;;:;��;;;;'ª;�E:�::r.'ª

FERRARIA . =__
mm 80. eN •

Colégio "BOIIl Jesus"
-_.-.........

-

......._-�- a:nc; o
Fabricação de Ferrament.as Agricolas:

- SEOAS ROTATIVA PAR.A AR.ADOS
I JOINVILLE I

Este grande educandário de Joinville

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

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGuA

OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOO

........•....�.......•••............ _
_

\.........._

.

D_p. LUIZ DE SOUZA.

ADVOGADO

��m�arlnia �aGi�nal �� ����r�� l�ira[l�a
A.GENTES LOCAIS

A Comercial Ltda.

/ARAOUÁ DO SUL

Ótimas instalações, grandes laboratorios.

Campos desportivos e perfeita aparelhagem
Eseritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 para Educação Física.

Resideneiaé Benjamim Constaut, 136 - Tel. 12
EXTERNATO E INTER�ATO . Trilamento Olimo

Peçam Prospetos
eO••====�·.I·E:====3·

_

_ _ .

_

_ .

.Er
ee

laragué do Sul, 1 de Fevereiro de 1946

Agostinho Valentim do Rosario
Rodolfo Guilherme Emmendoerfer

Adelia Mueller
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I 1919 CORREIO DO POVO CAixa POSTAL,19
TELEfDIE •• �

Visitas. De passagem pa
ra São Paulo, deu-nos o

!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!'!"!!"'!"!!!!!!!!!!'!!!!!!"!!!!!!!!!!!!'!!'!"!!!!!!!!'!'II!!!'!""""!!"'''!!'!!'!!!!!!!!!!!!!�'''!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!"!!���!!!!-�!!!!!!!!""""!'!''!'!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!'''!''!'!'''!!!!!!!!!!'!!!!!II!!'!!!!!II!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!II!'!!!'''''!'''''''!!! prazer de sua visita em

Q.-FEIRA, 14 DE Fevereiro DE 1946 STIl., CATARINA N. 1.324 companhia de seu prí-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil_ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiPiiiiftõiiiiiiiiiiii mo snr. Vitorio Lazzaris

o Revdo. Pe. João B.
.Oosta..

Gratos pela distinção,
- Recebemos a visita

Extrc de Futebol do jovem Gervasio Za-
, morsky, 2°. maquinista

I da marinha nacional,
. , . que depois de 4 anos de

ataque t.ermma o prélio. I ausencia veio visitar
A arbítragem esteve.a seus amigos e parentes.

cargo de Nobel Valentí- Gervasio que é filho
ne, nã� passou �e regu- da Jaraguá, iniciou sua
lar, pois em muitos lan- carreira na escola de
c.es. prejudicou aos bra- Aprendizes Marínheíros
síleíros. em Florianopolis.
A renda do prelio Ioí

de 150.000 pesos,em moe-

da nacional maís ou me- 'A SOCI-eclade
nos Cr$ 600.000,00. 120

'

,

mil pessoas estiveram Esportiva e Diversões
presentes ao estadio do
River Plate. "Tupíncmbá"
Domingo,:?D. Pedro. II I Convida todos seus associados para a Assem-

bleia geral no dia 20 do corrente as 20 horas na

sua séde, para eleição de nova Diretoria, espe
ramos que os socios não faltem.

A DIRETORIA

ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

- DIretor, ARTUR MÜLLER -

Esporles POR AOM

Campeonato Sul Americano
Em disputa do titulo

maximo de Campeão
Sul Americano de 1946,
jogaram domingo ultimo
em Buenos Aires, Bra
sileiros e Argentinos,
vencendo os portenhos
por dois tentos a zero.
O placard foi injusto,
pois os nossos rapazes
foram superiores aos ar

gentinos durante todo o

prelío,
Exatamente ass 18,10,

entram em campo as

equipes assim constitui
das:
Brasileiros: Luiz, Do

mingos e Norival, Pro
copio, Danilo, Jaime,
(Rui), Tesourinha, Zizi
nho (Ademir), Heleno,
Jair e Chico.
Argentinos: Vaca, Sa-

10mon (Marante) e So
brero, Fonda, Strembell,
(Hongaro), Pescia Dela
Mata, Mendes, Pederne
ra, Labruna, Lustau.
Sob o trilar do apito

de Nobel Valentine, dão
a [saída os argentinos,
dando Pedernera para
Labruna que atrasa pa
ra Sternbell que chuta
para ja frente, indo a

pelota para Procopio
que imediatamente serve
a Chico, este escapa' e
centra indo a pelota a

Heleno que põe por ci
ma do travessão da me
ta guarnecida por Vaca.
Dominam amplamente os

Brasileiros, mas a falta
de chance persegue os

nossos dianteiros que

perdem boas oportuní- grande partida. E com
dades de marcar. Aos maís alguns lances sem

31 minutos de jogo, ata- importancia termina a

os brasileiros e Jair nu- primeira fase com o pla
ma jogada infeliz atinge card favoravel aos platí
o Iull-baek argentino nos por 1 x O.
Salomon, fraturando a -Após o descanso regu
tibia do pé direito. Ao lamentar. voltam as equí
saber do caso Dela Mata pes afim de Jiisputar a
ataca o primeiro [oga- fase complementar da
dor que encontra, a vi- partida. A saída desta
tima foi Chico, o ele- vez cabe aos brasileiros
mente mais positivo do que partem ao ataque,
ataque brasileiro. Esta e um. tiro de Jair é de
foi a fagulha. Falsos po- fendido por Vaca. Aos 9
liciais que estavam ao minutos novamente Men
lado do campo fardados des volta a marcar. Dois
atacam tambem aos nos- a zero pró argentinos.
sos cracks, resultando Continuam no ataque os
dai a suspensão do pre- argentinos e Luiz pratí
lio por maís de uma ho- ca espetacular defesa de
ra. Por fim voltam as um tiro de Pedernera.
equipes para disputarem Nos 15 minutos finais
o final do primeiro tem- intensificam-se os ata
po, sendo que as equí- ques dos Brasileiros, mas
pes voltaram so com 10 Vaca pratica magistrais
elementos; pois Dela defesas; impedindo a

Mata e Chico foram ex- queda de sua cidadela.
pulsos de campo. E. com os Brasileiros no
Aos iS8 e meio minu-

tos de luta Mendes. apro
veitando-se de um co

chilo de Danilo e Domin
gos, marca o primeiro
tento da tarde. Ainda é
superior à atuação da
nossa equipe, mas os

dianteiros sem Chico e

com Tesourinha numa

tarde negra não conse

gue vencer a vigilancia
de Vaca. A famosa ala
argentina que vinha fa
zendo furor no campeo
nato é completamente
anulada por Procopio
que esta disputando uma

·Emprezade Transportes
"FRENZEL" SIA.

AVISO

Acham-sé a disposição dos srs. acionistas,
na séde da sociedade, nesta cidade de Jaraguá

. do Sul, os documentos de que se trata o art. 99,
do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1946

A Diretoria

Empreza de Transportes
"FRENZEL" S.A.

Assembleia Geral Drdínaría

Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1946

A Diretoria

4niversarios. Ante-hon-
tem Iez anos o snr. Gui
lherme Humberio Em
mendoerfer, o -"Willi",
como é maís conhecido
nas rodas esportivas.
Ao aniversariante, que

pertenceu Feb e hoje é
escrevente juramentado
o nosso abraço.
Cinema - Hoje o Cine

ßuhr apresentará. na sua

rela 11m. Iorrnidavel filme
da Paramount, intitulado,

ß mulher que eu deixei
ôabedo e Domlngcjnão

deixem de assistir Veroni
ca Lacke em Alma Torturada.

Jogarão domíngo nes

ta cidade Baependí X _-----------I---IIIIIÍiIIII---D. Pedro II de Corupá. IO prelío, está chamando
grande atenção dos es

portistas 10caÍl�,' pois o IBaependí.lutará pelo rea

bilitação de seu onze.

.x Baependí.
2 I 1

• f

Dr. Waldemiro Mazúrechen
��IA !DJ! �alJFD'I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
_ Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
_ Indutoterrnia .. Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

.

- Raios Intra-vermelhos e azuis. I
8-1

FABRICA DE

eAb "MAaUaO"
m ;-

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba f!e" recebei': TlP. AVENIDA

Do Servico de lnlor
mação AgrÍCOla, do Mi

.

-

nísterío da Agricultura,
Ipíranga recebemos às seguintes

publicações: Criação de

Caprinos, do eng. Agr.
Honorato de Freitas; O

F" he Peixe-Rei, de Hermann
ISC r I KleerekoperSituação das

====,SEOUROS EM OERAL- plantas téxteis nátívas e RAUL MÜLLER e ELI-
lffi"""0"'$ cultivadas no Brasil, de ZIA FOSSILE.![���� Jovencio Mariz de Lira;
'm'lIilJIa.MmDA"hD"lIi!'� M Ele, brasileiro, solteiro,V��®1�W���Il\"e� Fenacão, de Breno . 0-

I
.

dorni '1' d
'

raes de Andrade; Fabri- e errectsta, orruci Ia o e

a"weM G�EI6 cação de Carvão Vege- residente neste dlstrlto.. á

H. D 1iII\... D tm\ � tal, de Cezar Antonio Estrada Itapocú. sendo fi-
'i'f{f' a J:!li1 � � � lho de João Miguel Mül-

.eIB�)l�!i1 1'IIIOaii �!iça:� �ePI�n�ad�!����= ler e Otilia Richter Müller ..

Ela, brasileira, solteira,
_ .1.E�811!.1i1 BG 5![fU'!la�1II. dade Agrícola, .do �ng. domestica, domiciliada e

796 55 agro Rumalo Cavma; ec-
residente neste distrito, emRUA MAL. DEODORO DA FONSECA,

.

- TELEFONE, nologia da Madeira, de
Três Riog. do Norte, sen

Lino Tatto; Fossa Sep- do filha de José Fossile
I tica. e de Saturníne da Silva

Fossile.
Iaragué do Sul, 9 de

Fevereiro de 1946.

IRENE PEDRI
.
Escr. Iurta. no impedimen-, .

ii

to legal 90 Oficial.

- �

I de MAIA & ANTUNES
séde em Porto d� Areias Grande, munící
pio de Araquart (ex-Paratí). Venda perma
nente no deposito do Linguado, aceita-se
quàlquer pedido para todo ponto do Estado ..

CORRESPONDEDOIA PARA

João Anunciação Maia

Ficam convocados os snrs, acionistas, para j De acordo com a comunicação da 16a.
se r.eunirem em. Assembleia geral ordinaria, a O R a Junta do Alistamento Militar de
realísar-se no dia 9 de março do corrente ano, J'

.,
,

d S 1 Ii t d d 1 d
as 9 horas na residencia do acionista sr. Germa- . aragua ou, os a IS a OS a c asse e

no Enke, â rua Presidente Epitacio Pessoa, nesta 1923, não convocados, e toda a classe de
cidade de Ja�aguá do Sul, a-�im de deliberarem 1924 podem requerer certificados de reser-

sobre a seguinte ordem do día: vista de 3a. categoria.
a) - Leitura, exame, discussão e delibe

ração sobre o relatorio da Direto
ria, balanço geral, demonstração
da conta lucros e perdas, contas
da diretoria e parecer do Conselho
Fiscal.

b) - Eleição da Diretoria
c) - Eleição do Conselho Fiscal
d) - Assuntos diversos

Publicações do
Ministério

da Agricultura

-

SÃO FRANCISCO DO SUL - Alameda

8x1

G. Rodolfo

Serviço M ilita,r
mlLfiDClasses de 1923 e 1924
amarelinho, bom

. recebeu novamente.

ENGENHO

RAU
LIMITADA

•

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMACOES.
COCEIRAS,
FRIEI·RAS,
ESPINHAS, ETC:NUNCR EXISTIU IGURL

Registo Ci�il
i

EDITAL n. 1967 de 9-2-46

Irene Pedri, escrevente

juramentada, no impedi
mente legal do Oficial do
Registo Civil do 1'. dis
trito da Comarca de Iara
guá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece
ram exibindo os doeu
rnenlos exigidos pela lei,
afim

-

de se habilitarem pa
ra Casar-se.

-------------------

ßI�uns poro fotourafias
selecíonado sortímento

Recebeu: TlP. AVENIDA

Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS
CINTAS, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


