
o n�ODO GODern.o do
Os discursos pronun- dirigiu-se em despedida

ciados pelos snrs. Drs. ao povo catarinense,
Luiz Gallotti e Udo Dee- com o seguinte trecho:

ke, na transmissão do "E aos catarinenses,

governo do Estado de em geral, pelo carinho

Santa Catarina, merece- com que me acolheram,
ram pela claresa com eu direi, ,repetindo o

que definem atitudes um nosso grande e fulguran
registo especial. te Edmundo da Luz Pin-

Um, de despedida, de to, que não é apenas de

quem soube presidir as reconhecimento, mas de

eleições com o mais{no- gratidão, a palavra que
bre sentimento de [us- neste instante lhes devo,
tíça e Insenção de par- porque "o reconheci. �

tidarismo, e o outro,

I
mento é um raciocinio,

que pelo seu passado, a gratidão é um senti

garante que tudo fará mento. O reconhecimen

pelo bem do Estado e de to é voluntario, pode ex

seus concidadãos. ternar-se, díssímular-se

Depois de referir-se ou esconder-se, A gra
ao seu sucessor com tidão todos veem, todos

elogiosas referencias e conhecem, é uma cha

ao movimento das For- ma interior que do co

ças Armadas, que com ração se apruma para
a atuação de 29 de brilhar nos olhos, é uma

outubro, deram o gover- ternura quase tão forte

no ao Poder Judiciario, como o amor". "Fala o Dr. lIdo Deeke"
<,

Editora Correio do
Povo Lida.

Deixaram de fazer

parte da" Empreza Edito
ro Correio do Povo Ltda.

TELEfONE N°. 39 os nossos presados ami
������������������������������������������������������� gos Mario Tavares da

ANO XXVII - JARAGUÁ DO SUL Domingo 17 de Fevereiro de 1946 Sta. Catarina - N. 1.325 Cunha Mello, Waldemar
Grubba e Leopoldo Rei

ner, que lhe empresta
vam valíosa colabora

ção, aquele como reda-
tor e estes na parte co

mercial.
Entrou para o quadro

social da mesma o snr.

• "
--

e; " :� Paulíno Pedrí, que pas"

A Assembleia Constí- do regimento, entrarão sou a .responder pela

tuínte, depois de uma os mesmos em díscus- gerencia que, como até

seríe de discussões de são amanhã. aqui, continua a funcio-
nar anexa ao escritorio

pouco interesse entrou Nas ultimas sessões
da "A Comercial Ltda".

finalmente nos trabalhos tem sido pronunciados
para a .qual foi con- brilhantes discursos e

Como diretor do [or

vocada. elevadas dísctíssões so.
nal continuará o sr. Ar·

Apresentado o projeto bre o Parlamentarismo tur Mueller, com a mes-

e Presidencialismo, no
ma orientação mantida

que foram mestres José desde sua fundação em

Augusto, representante 1919, isto é, um jornal

do Rio Grande do Norte para. o povo e defeza

e Agamenon Magalhães,
dos �n�e!esses do nosso

ex-ministro da justiça. I mU�lclpiO. .

Estão assim envere-t , NISS� continuaremos

dando para um caminho íntransígentes.

interessante e utíl os Tenente Linhares
trabalhos dos represen-
tantes povo.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER -

n ct a 5 Il o n e
í

c s

O desembargador Ri- cia é grave e justa pa- la designação "2-4-di",
beiro da Costa, ao aSBU- ra provocar a repulsa uma abreviatura' de sua:

miro cargo deMinistro do dos cidadãos que verda- compridissima formula

Supremo Tribunal Fede- deíramente amam a . li- de constituição quimica.
ral, declarou que os berdade. Os cientistas a experí-
quinze anos que através- -x- mentaram durante anos

samos - f o r a m Foi confirmado no car- mas só muito recente-

de verdadeira índígnída- go de Superintendente mente se apercebem de

de individual, de rebaí- da Rede de Viação Pa- suas grandes possíbílí-
\ xamento do nivel huma- ranä - Santa Catarina o dades, (SIH)

no; quinze anos em snr. CeI. Durival Brito e -- v -

que nos brasileiros, mo- Silva. O Departamento de

ços, nos sentiamos como -x- Estado norte-americano

mortos; esses quinze Um novo produto qui- estabeleceu um objeti-
anos - Deus os bendiga mico que, no dizer dos

I
vo de 6 milhões de to

- servirão de exemplo cientistas, destroe as er- neladas para as expor

para a geração que ai vas daninhas e

amadu-I tações
te trigo e seus

está e para a geração rece os frutos virá be- produtoavcom o fim' de

que virá. a fim de que neficiar muito os íazen- proporcionar socorro

nem esta nem os pre- deiros quando aplicado externo durante o prí
vindouros, admitam ja- a determinadas plantas. meiro semestre de 1946.

mais, em nossa terra Peritos do Departamen- O capitão Granville

um ditador.
.

to de Agricultura comu- Conway, administrador

-x- nicam que este produto Interino da Navegação
O ministro ingles Be- auxilia o amadurecimen- de Guerra a quem in

vin, falando na reunião to das :bananas, maças, cumbe a realização des

das cinco potencias dís- peras e outros frutos e ta tarefa, estabeleceu

se que um bilhão de mata a chamada erva comitês consultivos em

pessoas, ou seja a meta- de Santiago que .
causa quatro areas de produ

de da população do glo- a conhecida febre do ção excelente, "a saber

1)0 está ameaçada de feno. Não deve contudo Minneapolis, Kansas Ci

morrer de fome. ser utilizado com o al- ty, :Omaha e Pertland,
A falta de cereais é godão, fumo, vegetais e no Oragon. Criados' pa

de 5 milhões de tonela- outros produtos agríco- ra o fim de fornecer in

das, incluidas 2 milhões las, pois neles exerce formações sobre o abas.

de arroz. igualmente sua ação tecimento, o transporte
Emquanto isso;' aqui, destrutiva. A droga em e os locais de produção

o a.rroz em casca baí- questão é 1?onhecida pe bem como fazer reco

xou consideravelmente,
mas no varejo ficou no

mesmo preço . . .

-x-

O "Livro Azul" ame

ricano foi como uma

bomba de grosso calibre
nos meios racistas' do
mundo e especialmente
na Argentina e Brasil.
Denuncia a publica

ção americana as nego
ciações'de Peron com

o "eixo" para a implan
tação do regimen na

quele pais, Paraguai e

Chile, governo
.

esse que
deveria extender ao

Brasil, COJD?O que con
taria com os chefes in
tegralistas.
Como se ve, a denun-

-
-

I •

I G..
Rodolfo Fischer· I- Seguros em Geral -

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53
•
10 -2

.

MUDAS
Frutüeras e omamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros,Macieiras,
Jabotícabeíras, etc.-Roseiras, Dahlias, Camélias,

Coniferas, Palmeiras, etc., etc.
Peçam catalogo& Ilustrado

LEOPOLDO S.EIDEL - Corupá
-

Fundado em 1919

staC10
O novo interventor sr.

I
dente General Eurico

Dr. Udo Deeke, decla- Gaspar Dutra, tendo, a

rou inicialmente a sua certeza de que, mos

gratidão pelas honrosas trando-me digno dela,
palavras com que a ele terei igualmente honra

se referira o seu ante- do a tradição da gente
cessor, e que seria um catarinense".

continuador da obra ad-
; ministrativa do Dr. Ne- Pelo Estado
: reu Ramos no governo
catarínense e terminou

. sua brilhante oração
com estas palavras:
" Catarinenses.
Prometo-vos e dou-vos

por garantia a palavra
de homem honrado que
preza, acima de tudo, o

bem estar do povo a

que pertence.
Tudo farei para o bem

do nosso querido Estado

em meu breve governo.
Procurarei não des

merecer da honrosa con

fiança que em mim de

positou o insigne Presi-

Foram nomeados as

seguintes prefeitos: Ger
mano ßeduschl pera Blu

meneu, Alfredo BIese pa
ra Indalal; Vitor Buhr pa
ra Rio do Sul; Alfredo

Foes pare Itala]; Jaime
Oliveira pera São Fran

cisco; Silvio ôcoz pera

RodeiO; CeI. Pedro Lopes
Vieira para .Florlanopolls
O snr, Carlos da Cos

ta Pereira f o i nomeado
Secretario da Intervento

ria e o snr, Timoteo Braz

Moreira pera Delegado de
Ordem Politica e Social.

ti

A

Constituinte

mendações sobre tais
assuntos, os comites re

gionais concorrerão pa
ra acelerar essas vitais
remessas de trigo. (SIR)

-x-

A policia continua a

averiguar as causas do
desabamento do predio
de 11 andares. ocorrido
no Rio.

O administrador da o

bra, engenheiro Priani
foi preso. Ficou consta
tado que a obra carecia
de fiscalização sendo as

misturas do cimento fra
cas de mais.

.

No desentulho traba
lharam 300 pessoas, ha
vendo um operario fica
do enterrado 8 horas,

-x-

Dia 15 esteve reunido
o Ministerio sob a

presidencia do General
Eurico Gaspar Dutra.

O sr. Mintstro da Fa

zenda, tez, nessa reunião
detalhada descrição da

situação economica e

financeira do pais, fican
do resolvido que, duran
te diversos anos será
feita severa compressão
nos gastos para aliviar
os encargos governa
mentais.

-v-

Foi nomeado adido
militar em Buenos Aires
o snr. General Gustavo
Cordeiro de Faria:

-0-

Iniciou os seustraba

lhos a comissão de in

querito sobre as atívída-

Acaba de exonerar-se

do cargo de Delegado
auxiliar de Policia deste

des do sr. Ugo Borghi municipio o sr. Tenente

com o Banco do Brasil. Alleu Ferreira Linhares,
-x- ilustre oficial da reser-

Todos os lideres na- va do exercito.

cionais ingleses em oca- No pouco espaço de

siões varias prestaram tempo que aqui exerceu

tributo a grande contri- tão espinhoso cargo,

buição das mulheres pa- soube o Tenente Linha

�a o esforço de guerra res angariar geraes sim

E fora de duvida que a patias pelo modo pon

mobilização das mulhe- deravel e justo com que

res na Inglaterra foi agiu.
muito mais ampla do Deve-lhe o municipio

que qualquer outro pais. a organísação dos ser

O numero mulheres que viços de transito, para

continuaram trabalhando das, tabelamentos dos

no lar foi reduzido a fretes, bem como o dos

menos de 20% entre carregadores.
1939 e 1944, e desse to- Viajando para Floria

tal 10% ainda faziam nopolis hontem, acom

trabalhos industriais du- panhado de sua exma.

rante algumas horas por esposa e filhinha, acom

día, O numero de mu- panham-os os votos de

lheres nos serviços au- felicidade dos amigos e

xiliares e nas industrias os desta folha.

belicas aumentou de
N F'500.000 para 2.460.000, e I ey ranco

nas industrias não. de Em goso de justas Ie-

guerra subiu de 850.000 rias, viajou hontem pa

para 1.600.000. Todas as ra o Rio Grande do Sul,
mulheres entre 18 a 40 o sr. Ney Franco, escrí
anos, 90% das solteiras vão do ;Juizo, que vai

e 80% das casadas sem acompanhado de sua

filhos foram mobilizadas exma. familia.

para a industria ou pa- Acompanham-os os

ra os serviços auxilia- votos de boa viagem do

res. "Correio do Povo"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje a tarde o publico esportivo [araguaense terá ensejo de apreciar o Baependi enfestar com o D, Pedro II de Corupá

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É AApoquentações
Nos ultimos dois jogos

realizados pela A. A.
Baependi, o tecnico da
mesma nas suas escala-

. ções feitas, estava para
ponteiro direito o espor
tista . . . . . . ,mas em

nenhum dos jogos ele
não apareceu em campo.
Será que ele aparece

rá e jogará hoje ! ! !

'''iiic'o''IN'DusTR'liIcoiERcio'Drs�c'ATARiNis;r�
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

,::1:1:::1 �B-D�rr-:uam-s�q�e-nu�ge-��-�-Ia-S-E-M-:-I' AGENCIA��:;;�;:G:LIZ;:. �:: �:���:���:��
Rua Oel. Emilio Iourden, 115

1:'1:: l;wJ�: Fa. todes � OP.!;;4.��;:��J.��::d:��:Curitibanos empreatímoa, financiamento. mediante caução de Utulos comerciais.

:i::::::� ,::::::.1.' &�H:aOPOIiS :�:�=
..

z:�:;;!��;:i:a�:es;:g::::;� �:::�:
Indaial A Disposição, sem avlso, com retiradas livres
Ituporanga I" 20/0Jaraguá do Sul pera qua quer tmportancla H

joaçaba Com Aviso de 30 dies e retiradas livres H

'::.'::.i:
joinville . de Cr$ 1.000,00 Doio 11
Laguna Depo.sitos Populares, com límlre de Cr$ 50.000,()O ii

. :::.1:::::.1::: fit��u";,O ���o .:1:: t: J�JX�b��;���i�te� :�2�edér�rl,o�:i�
"

�l� ��l���i�O Com Aviso de 120 dlas 5 1/2%
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6%

:.I:li::.i. !��;��O
do Sul

��'i����11iii�;;���:;;�;�:�:'I.i.'Aos sábados das· 9 às 11 horas
ii

��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=a_ilh'••$ e
.

pp, A HEF& MM ___

lOMBRIGUEIRA _ MINANCOBA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER 'IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios MinancoraVende-se
_ jOINVILLEUm otilno terreno para

plantações diversas, todo
em matte e capoeíre, si
tuado junto a casa comer

ciai de Klein Irmãos, fa
zendo num lado rumo pe
la estrada de Poço Gran
de até oe fundos, sendo
orlmo pare seu governo
de estradas. E junto mals
uma casa de morada bem
confortável com reparti
ções diversas.
Tratar com os proprie

rarlos

• Hk FC 60. mM •

Colégio "'BOIn Jesus"
������������������o

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 (Olássico e Científico).
Escola de Comércio Reconhecida

KLEIN IRMÃOS
Guaramírlm - Esr, Bananal
5-2

I���������������_���-�������--��� �tinlas instalações, grandes laboratorios.

�®'!'@®r@®r@@'í@)�@!@@t@®r@@!@®r@)@í@@)'f®� Campos desportivos e perfeita aparelhagem
Ve n d e-se \@

.

@J para Educação Física.

� Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resiriad_os e � EXTERNATO E INTER�ATO - Tratamento OlimoUm forno de cobre ern (@ Ó {91 Peçam Prospetos
�h�e�� :8tf���. no tema-

� TODAS A§ lWOLESTIA\S DO HPßRnH� RfSPIRHI Km � E",=:=.sm"'EM==-"·! ·�E@=:::::IIl.III:·=::::III.

Tratar com os proprle- @) Encontram alivio imediato com o uso do @1 �����������-���--.�--

tariosKLEIN IRMÃOS I I n ·e O In P a p a v e 1 � Emprezade Transportes
���amirim-&t.Bananall P�illlrill dI! IInoieo Pl!lotl!ßll! I "FRENZEL" S/A.

� o PEITORAL :MIAIS CO�BE(,:;IDO lWO EUI1ASIL � AV I SO
@)

-

@
jornal lt®®&9)@l®@}.@@,i@®;@@h@@,;.®@l®@).@@;@@).@@.i.@@rt

An unciem neste

Empreza de Transportes
"FRENZEL" S.A.

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

_�������- -��������������--�����������·_��doSuLos �cumen�sde�uese��aoMt 9�
do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1946rgl':gjih;;;:;,'Q8�_G :;Ii"''-:áiJ� �OOOOOOOOOOOOOO��OO�OOOO�,000000;CALÇADOS . y� 00 Adolf Herrn. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL 00

•

00 00
� Oterece móveis ."CÍMO" de todos os tipos da 00
zes CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00, .; 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

'

00
. de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00

� INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: �
� Dormitorios .. �

00 Salas de Tantar

00 Cópas Ficam convocados os snrs, 'acionistas, para
00 Escritorios

se reunirem em Assembleia geral ordínaría, a

00 Moveis rústicos e outros. realisar-se no dia 9 de março do corrente ano,
� as 9 horas, na residencia do acionista sr. Germa-
zes MOVE�S AVULSOS COMO:

no Enke, á rua Presidente Epitacio Pessoa, nesta00 Cad�lras . ..
00 cidade de Jaraguá do Sul, a-fim de deliberarem

00 PultroI_1as fixas e glratonas. 00 sobre a seguinte ordem do- dia:
00 Mesinhas de centro e para radio 00

;
E entre muitos outros. a s:m a)· Leitura, exame, discussão e delibe-

Caixa Registradora marca "RECORD" zss ração sobre o relatorio da Direto-
Afamada pela sua eticiencia, substitu � ria, balanço. geral, demonstração

00 indo as Caixas Registradoras de 00' da conta lucros e perdas, contas

I elevado custo -
__ .:,__-_ -

I
da diretoria e parecer do Conselho

� VENDE-SE C_AIXÕES' �ASIOS -.- b) - ���1;à'0 da Diretoria
2'Z:S c) - Eleição do Conselho Fiscal

�' RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 75 . � d) - Assuntos diversos

�!!,!!!!!!!,!!!"!"!!!,!!!!!!""",!",!"!!,!!!!!!"!!!,!,!,�I"!!!!!!!!",!",,,,!,,!!!!,!!!,,,,,,!!!!,!!!!!!!!,!!!!!!�,,,,,!,,,!!!,!,,!,,,!!!!!!!!!!,,!!!,!!!!!!� � Jaraguá do Sul - Sta. Catarina � Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1946
!! CLINICA DE OLHOS - oUVIDos � NA.RIZ E GA'RGANTA DO 11 zes zes

!I DR. SADALLA AMIN II 00000000000000000000100000000000000000000
A Diretoria

II CONJU�:�A:�S ::A::�;�SCA���I�:N�\A���Z NOS �� PI-II'n-'lclllli!l-rln-O-lh-O-S-OU-U-'ld-os--N!I-r'I-I-6-�rIlllU-�i1-t!l-\1II «RUA GERON.YMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS III II UI.'i II , U � 111.1 , U Oll U

ii liORARIO. 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii DII"_ AlIl"li'ninio Tavares
!l - .Joinville - !� II Professor Caledralico de Biologia do Inslittulo de Educação de Florian6polis

- I Ex·Chefe lilas serviços clinlcos e cirurgicos da eSP'lcialidode no

I
Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex·lnternol;por;"concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

WATERMAN '5 Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro I 13 L U M E NAU' STA. CATARINA
Acaba �:e reeeher: TlP. AVENIDA •

A Diretoria

.- ......_-�-

tRGO
Assembleia Geral Ordínaría�á�' �� m�I��r�� G

mai� �arat� �

FRODUTO Df\

Indastna dle ([21�catdl((1)§
o

G([D§clhl lrmäos §o Ao
CAIXA POSTAL, 11

JARAGUÁ DO SUL

�! SANTA CATARINA
_, l�

�ràoeP""_ifPblt.�

-_.,--.-..-.--"...__

mlLfiO QUEIJO
PARMEZÃO�-'__''_'""",'_'.:'''_'

....,....-____.....___,."_,,...,.

amarelinho, bom (Mineiro legitimo)

recebeu novamente.
V. S. encontrará na CaSH Real

ENGENHO Defronte o Cine-Buhr

RAU ....

LIMITADA
(...>

Assinem este Jornal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"FRENZEL" S. A. Imposto sobre

Pre!e.itura MlI- Manoel F da Costa S A
nlclpal de

• • •

-In- JaraguádoSul Comércio & Industria

Senhores acionistas

FRACOS E ANêMICOS I

T_.

VINHO CREOSOTADO

"SILVEI�A"

dustrias e . Profissões

Relatorio da Diretoria

AVISO

De ordem do snr. Co

letor. torno publico que

no corrente mez de f'evereí-

Cumprindo os preceitos legeís e estetue- ro, arrecada-se nesta Co

rios submetemos a vossa apreciação e deliberação, letoria, o imposto acima,

o balanço geral, demonsrraçäo da conta lucros e referente ao' 1'. semestre

perdas, parecer do conselho fiscal, e demals doeu- do vigente exercicio.

mentos relativos ao ano. social de 1945, encerrado Os Contribuintes que

em 31 de dezembro p. findo.
' não satisfazerem seus pa-

Através dos referidos documentos, que gamentos no preso mar

refletem com clerese o estado economico-financelro cedo, poderão satisfazel-o

da sociedade, evidencia-se que pode ser considera- no proximo mez de Mar-

da satisfatoria a situação da mesma. ço, com a multa de 20%'.

.

Ainda consoa�te dispositivo.s �os estatu: Terminados os suprací-

tos eocraes, a.A_ssemblela g�ral .0rdmarIa, devera tados presos serão extra

proceder a eleição da nove diretoria, e do novo con-I idas as certidões de divi

selho fiscal e seus suplentes pera o exerclcio em das para a cobrança exe-

curso.
curlva,

Sendo estas informações, senhores acio

nistas que nós cumpre levar ao vosso conhecimento,

sendo que para outros esclarecimentos, achamo-nos

ao vosso inteiro dispor.

Iaragué do Sul, 7 de fevereiro de 1946

De ordem do sr, Pre- Acham-sé á disposicão dos Snrs. acionistas

feito Municipal torno pu- no escritorio desta sociedade, a Estrada Itapocu�
blico que durante o mês sinho, Jaraguá do Sul, os documentos a que se

de Feverelroarrecade-se na refere o art. 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26 de

Tesouraria da Prefeitura Setembro de 1940.
.

Municipal de Iaragué do

Sul e na Inrendencia de

Corupá, o imposto de li

cença s. atividades Co
merciais e Industrials,

Engenho de Assucar, ta

boleras, placas etc.

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 Ieragué
do Sul, 3 de fevereiro de

1946.

Coletoria Estadual de

Ieraguä do Sul I de feve
reiro de 1946.

f. VOSGERAU
Heleodoro Borges

escrivão

.-

Tesoureiro

Luiz Gomes - Diretor - Gerente

Hermann Althoff - Diretor > Gerente

Balanço geral encerrado em Dl de dezembro de 1945 "MEDICAÇÃOAUXILIAR

NO TRATAMENTO DA

SIfILIS"

A T I V O

Disponível
Caixa
Bancos

Realizavel a curto e longo prazo

Cts, Correntes devedores

Oficina: stock em peças
em maquinas e perl.
em ferramentas

em lubrificantes.

Veiculos - saldo -

Combustivel - stock -

Pneus e camara idem
Letras a receber

Obrigações de guerra

Imobilizado
Imoveís: 1 terreno
Moveis e Llrensílios

Contas de compensação
Ações em caução

55U96,10
91.696,00 145.892,10

78.503,20
94.700,60
52.129,70
20.890,20
6.601,80

...._ .._

154.522,50
194.027,40
6.556,40
12.015,00
19.249,60
4.077,50

To••••
Re.lri.d••

Bronquites
�lCrofuIOl.

w.=;:.� Co._val••c.,....
VI'NHO'CREOSQTADO

"'It UM .GI!RADOR DI! BAll...

468.731,40
�... '>'

5.000,00
15.581,00 20.581,00

.

20.000,00 _-_.:_ _ .

655.204,5Q fr
· .. · · ·· · ·_..

·

.. · ..

·jl

II Correio do Povo II

II �:,�J�:�:�A�;r;���: li
i!

Eslado de Sanla Catarina II94.571,90.1 ASSINATURA ANUAL ::

II e-s 35,00 li
ii DIR. ptESPct�SAVEL ii

:1:1 A R I UR M U L LER :1:1
558632,60

:õ��i,�� II Mlrl0G::::�::·:MeIlO ii
�"�,,,E.!���!!�,=,���!J

PASSIVO

" Exlglvel a curto e a longo prazo
Cts. Correntes: credores

Letras. a pagar � seldo -

. Divids: -19�4-não reclamados 8.400,00
idem 1945 a pagar

.

55,000,00
Gratificação Diretoria 10.710,90

idem a05 empregados 9.925,60 64.036,50

Não exígível
--:___�-_---.!-

Capital �

fundo de reserva

fundo de Deprceiação
fundo pare aumento de capital

Contas de 'Compensação
Caução da Diretoria

26.203,70
4.331,70

350.00Q,00
35.494,30
120.158,30
35.000,00

Relnoldo Rau Diretor Presidente

Luiz Gomes Diretor Gerente

Hermann Althoff Diretor Gerente

francisco f. Fischer, guarda livros dlpl. sob n. 13013

Demonetração da conta lucros e perdas em 31
dezembro de 1945

DEVE

de Ordem de Embarque
Despachos
Juros e Descontos
Oficina

524,00
172.929,10
1.907,50

30.270,10
749.4%:9,90Consertos

Combustivel
Pneus e cemaras

Impostos
Aluguel
Salarios
Indenisação
Seguros
Comissões
Despezes gerees
Aposen tadoria
Lucros e perdas
Bonificações de natal
Dividendos
Gratificação para a Diretoria

idem aos empregados
fundo de Depreciação

Moveis e Utensilios
Veiculos

fundo de reserva

125.178,30
89.262,70
14.464,40
20.722,20
11.550,00
106.778.30
150.408,90
12.058,20
4.636,90

128.446,00
3.456,00
200,00

13.230,00
35.000.00
10.710,90
9.925,60

3.116,20
19.970,70
10534,60
749429.90

Reinoldo Rau Diretor Presidente

Luiz Gomes Diretor Gerente

Hermann Althoff Diretor Gerente

Francisco f. Flscher, guarda livros dip!. sob
n. 13013

Parecer 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 día 9 de Março proximo vindouro.

Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 1946

Victor Raduenz
Edith C. franco

G. Rudolfo fischer

HAVER

Transporres 543.999,20

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 dia 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

exerci?io de 1945, notadamente,

relatorío, 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 janeiro de 1946

Manoel F. da Costa » Diretor Presidente

João Luclo da Costa - Diretor Comercial

8-1

FABRICA DE

eAb"MACUaO"
--

--

de MAIA & ANTUNES
séde em Porto de Areias Grande, municí

pio de Araquarí (ex-Paratí). Venda perma

nente no deposito do Linguado aceita-se

qualquer pedido para, todo ponto' do Estado.

CORRESPONDEDCIA PARA

João Anunciação Maia

;.
-

-

SÃO FRANCISCO DO SUL - Alameda Ipíranga

'OOOO�OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO

�;OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO
0000

CUIDADO 0000

���
dERIGorr
OO�
0000
0000

��
I

seja qual for o artigo que necessitares,
nela o encontrarás pelo preço mais ba
�--- rato da P R A ç A. ----

JI(r Não se esqueça .....
Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

(idem); Caserníras: Linhos; Camisas; Gra
vatas; Meias; Pijamas; etc... etc... (tudo

• enfim), é encontrado na CASA TOBIAS, pe
�� los preços mais CAMARADAS da praça.

0000- --.-- CODcede�se descontos especiais ---

000000 R. Pres Epitacio Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

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

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

CASATOBIAS

A Sociedade
Esportiva e Diversões

"Tupíncrmbé"
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

2 I 1
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CllIA POSTAL,19

TELEFONE •. 1.9

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS E

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS�
DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

- Dlretorl ARTUR MOLLER -

ANO XXVI JARAGUÁ DO SUL - DOMINGO, 17 DE Fevereiro DE 1946 �Tl\, CATARINA N. 1.325

•
- -
• Notas Locais •

- -
•

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra' Vermelhos

-RAIOS x-

Diretor Médieo do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
Aniversarios. Ante-honrem

transcorreu a data nata

Iicía do snr. Rudolfo Hu

fenuessler, industrlal e di

retor tecnico da empresa
Indusrrías Reunidas Iara
guá S. A.
Ao aniversariante, em

bore tardiamente envia

mos o nosso abraço e

votos de felicidade.

- Na mesma data pas

sou o aniversario do nos

so presado amigo Faus

tino Rubini, proprietario
do Posto Rubini, a quem
felicitamos.
- Ainda no dla 15 fez

anos a exma. snre. Silvia

Thomsen, esposa do snr.

Sergio Thomsen, diretor

da "A Comercial Ltda."

Tambem a senhora Mar

garida Tomaselli; esposa

do snr. Candido Toma
selli fez anos hontern. '

- O jovem Heinz Blos

feld, festejou seu aniver

sario no die 15.
Amanhã faz anos o snr.

Paulo Neitzel e depois de
amanhã o snr. Vitorio Pra

di, nosso estimado agen-
. te à Estrada laragué, on

de tambem é comerciante.

- Dia 16 o jovem Gui

lherme Schmitt Ior., filho

do sr, Guilherme Schmitr,
lndustrlal nesta cidade.

Remoção de Professores. Foi
removido da escola de
Ilha da Figueira pera a

de Santa Luzia, em Ha

pocusinho o professor Jo
sé Domingos Pereira e

desta para aquela o snr.

João Januario Airoso.
Enlace Luz - Dantas

Hontem r.ealizou-se o

enlac" matrimonial da se

nhorita Irene Luz, dileta

filha do casal Nestor-Eleo

nora Luz, com o sr. Dr.

Arquimedes Dantas, atual
mente Delegado Regional
de Policia em joinville.
O ato civil foi testemu�

nhado por parte da noiva

pelo casal Ivone Lu.zGof.
tardi - Dr. Francisco Gof
tardi e por parte do noi

vo pelo senhor Adernar

Ed.ital de Citação
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

Garcia e senhore.
da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado' de Santa

Catarina Brasil, na forma da lei etc.

A cerimonia religiosa
teve lugar as 18 horas, FAZ saber aos que o presente edital, com

na matriz desta cidade, o prazo de vinte dias virem, dele noticia tiverem ou

paranínfado pelo casal Inreressar possa, que, por parte de Apolonia Winter

Nestor Luz e senhora por lIengel da Silva foi requerida a citação de Ricardo

parte da noiva e Dr. Ar- Loreneo da Silva e encontrando-se o mesmo em Leopoldo e Leonardo Klein, travessão dos fundos

tur Urano de Carvalho e lugar incerto e não sabido, cito e chamo-o pera com terras de Alberto Ravache, extremando de um

senhora por parte do noi- dentro do prazo legal oferecer as razões da recusa lado com terras de Guilherme-Tank e Henrique Geor

voo alegada na petição do teor abaixo: Petição. - Exmo. ges, terreno essa com erea total de 250.000 metros

Ao jovem par nossos ônr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ieragué _

do quadrados sendo a parte supra referida de 160.700

cumprimentos. Sul. APOLONIA- WINTER RENGEL DA SILVA, metros quadrados que tocou, a Suplicante, do valor

98°. aniversario - Como brasileira, domestica, residente e domiciliada nesta de Cr$ 803,50 (oitocentos e treis cruzeíros e cinco

ja noticiamos. realizou-se cidade, casada com RICARDO LORENÇO DA SIL- enta centavos), ja devidamente transcrito sob no.

no dia 6 do corrente uma VA, de nacionalidade brasileira, e que se encontra 8.112, no L. n. 3 - D., do Oficial do registro de

grandiosa festa entre os auseure em lugar incerto e não sabido, por seu pro- imovels desta cidade, snr. Mario Tavares da Cunha

membros da familia Grue- curador bastante ínfrasslnado, vem, requerer a V. Mello, aos 11 de janeiro de 1946 (doc. incluso); cou

rzmacher, em Rio Cerro. Excia. o necessarío suprimento de outorga nós ter- be mals ainda, a Suplte. uma casa e um rancho,

Cerca de 120 pessoas mos do disposto nos artigos 245 e 251, numero IV, construidos sobre mencionado terreno, dos valores

ali foram cumprimentar a do Codigo Civil. pare assinar escritura de venda de de Cr$,200,00 (duzentos cruzetros) e Cr$ 100,00

dona Guilhermina Gruerz- imovel em condomínio, com terceiros, pelas razões (cem cruzeiros); respetivamente; 2.· Acontece, po

macher
-

pelo seu 98°. anl- seguintes: 1°) - A suplicante era casada, em primei- rem, que não convem a requerente continuar na

versario. ras nupcias, com Iosé João 'Rengel que, falecido, propriedade do imovel retro descritos pois pretende

A caso estava linda- deu margem a abertura do competente inventario no transferlr seu domicilio pera Videira, "Munlctpío de

mente ornamentada e no juizo de Direito desta Comarca sabendo, então, no Caçador. neste Estado; mas 3. - Tendo casado, em

jantar saudaram a vene- mesmo, a Suplicante, ne qualidade de herdeira, em segundas núpcias com Ricardo Loreneo da' Silva,

renda senhora o rev. Pas- comum com os demals herdeiros, o seguinte:."160.000 aos 26 de outubro de 1940, pelo regime de cornu

tor Waidner e o jsnr. AI- rnetros quadrados de um terreno sito no Morro de nhão universal de bens, conforme prova a certidão

berto Rahn. laragué fazendo frente nas terras de José Schmidt e anexa, encontra-se, não obstante, dito seu marido

São filhos vivos da
he cerca de 3 rres anos fora do lar, que abandonou

aniversariante, Maria,
sem justificativa achando-se, desde então, em lugar

Guilherme, Alberto, Ger- briel Piermann; Rui, f. de @'í@ @'t@ ®!@ @í@ incerto e não sabido. Assim, em face do exposto,

mano e Emilio Gruetz- Werner Braun, Arlete, f. vem a öuplre. requerer a V. Excia. se digne de au-

macher, todos residentes de Teodoro Roters.
Cure seus males e poupe rorizal-a a assinar a escritura de venda dos bens

em Rio Cerro. No mesmo cartono foi seu bom dinheiro com- descritos no item primeiro, pelo preço de cr$ 1.103,50

.. b I prando na

Casamentos - Realizaram- ínscriro o o ito de na (um mil cento e tres cruzeiros e cincoenta centavos]

se honrem mais os se- Kopch, de 1 ano, filha

f
·

N O V a
e a pedir, nas repartições competentes, as transfe-

guinres ca1amentos: Ri- de Oscar Kopch. a rma c Ia rencíes necesserles da casa, renehe e area de rerre-

cardo Raasch com li se- Delegacia de Policia -

.

As- no, sendo, pera tanto, expedido o respetivo elvara

nhorito Roeschen Brandt sumiu o exercicio do de nOBETRO II. HORST de suprimento de outorga, depois da competente pu

e Walter Nagel com a se- cargo de Delegado de q.. que dispõe de maior bllcação de edlraes, pelo prazo legal, e ouvido a res

nhorlta Guilhermina Ka- Policia o respetivo títu- sortimento na praça e ofs- peito o snr, Dr. Promotor Publico da comarca, na

mino lar, sr, Oswaldo Buch. rece seus artigos á forma da lei. Da-sé a presente, pera oe efeitos fls-

- Hontern tarnbern teve Cinema - Hoje o Cine preços vantajosos. caes, o valer de Cr$ 1.103,50 (um mil cento e treís

lugar o casamento do sr. Buhr apresentará
VERO- Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGU4 cruzeiros e cincoenta centevos) e segue [unta a pro

Iosé Pereira Lima, secre- NICA LAKE em Alma Tor-, r.:i\:ta\ r.:i\:ta\ r.:i\:.ta\� va do pagamento da taxe Iudiclarla devida. o. advo

tario da Prefeitura Muni- lurada. Para a outra sema- �
��'8'�� gado que esta subscreve tem escritorio nesta cidade

cipal com a senhorita na não deixem assistir1____ _
a rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210 e possue o te-

Isabel Atanasio, filha da AterrisBgem Forçada. A-O AUXILI-
lefone n. '210. com uma copia da inicial, mais os

exma, viuva Candida Gon-
"MEDICAÇ seguintes documentos: 1 traslado de uma procura ...

çalves Athanasio.
AR NO TSRI,AFITLAIS�.E_NTO ção lavrada a fls. 89 e v., do L. n. 9, 'do tabelião

Ao distinto casal os Pequena Propriedade
DA Germano Schwartz Filho, de Videira, Municipio de

votos de felicidade do FRACOS E A�"'ICOS I Caçador, deste Estado; Formal de partilha devida-

"Correio do Povo". Compra-se ou aluga-se T_.
mente registrado sob n. L. 3-D., do oficial do regis-

Registo Civil - No carto- dentro ou proximo do VINHO CREOSOTADO
to de imoveis desta cidade, snr. Mario Tavares da

rio do registo civil foram perimetro urbano.
-

.. 5 I L V E I R Ao • • Cunha Mello, aos 11 <:te janeiro de 1946; 1 certidão

inscritos os seguintes nas· Informaçõ;-;a Tipogra.
..,..._,._

de casamento extraida de fls. 24., do L. n. 14, reg.

cim�ntos: Eno, f. de Eu- fia Avenida Ton..
d. 697, de 26 de outubro de 1940 do oficial de re-

genio Passold; Hercilio.
gisto civil desta cidade snr. Artur Müller; 1 talão da

r. de jovino Leite; Lani,
R.sfri...... Taxa judiciaria, passodo pela Coletoria Estadual

f de Ervin Schwarz; Con-
Bronqulta des(a cidade, sob n. 7. N. T. P. Deferimento. Sobre

rado, f. de Alfredo Nei- A propaganda atravez do E.crofufOl. tres selos estadoais, dois de um cruzeiro, Oe um de

ker; Ivone, filha de Gra- anuncio é mais eficiente Coft••I..c.....
taxa de saude de um cruzeiro, o seguinte: - jara-

do que se julga, para VINHO CREOSOTADO guá do Sul, 14 de janeiro de 1946. pp. (assinado)

anuncios prefira este �t UM GIl'ftADOR D. SAÚDII.
Luiz de Souza. 14-1-46. 14-1-46. 14-1-46. Na petição

jornal. acima discrita, foi pelo dr. juiz exarado o seguinte

despacho: Despacho - Expeça-se edital de citação,

com o prazo de vinte dias. Em 30-1-46. (assinado)

A. Oliveira. E para que cqegue ao conhecimento de

Ricardo Lorenço da Silva, se passou o presente

edital, que será afixado as portas do f."orum, no Ju

de costume, e.. publicado pelo "Diario Oficial do Es

tado" de Florianopolis, e "Correio do Povo" desta

cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

05\11, aos dois dias do mez de fevereiro de mil no

vecentos e quarenta e seis. Eu, Ney Franco escrivão

o subscrevi. - (assinado) Ary Pereira Oliveira - Juiz

de Direito. Esta conforme original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 1946
/

.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

e

O Escrivão
NEY FRANCO

A Sociedade Esportiva
Diversões Tupinambá

Leva ao conhecimento de seus associados

que o Club Aimoré concedeu gentilmente seu

salão para a mesma ofercer seu Baile Social no

dia 23 do corrente

Ao mesmo tempo esta sociedade tem a subi

da honra de convidar seus Associados:e Exmas.

Familias para comparecerem as 20 horas no sa

lão Aimoré.

As reservas das mesas os interessados re

servarão no Bar daquele salão com o proprietario.

A Diretoria

8x1

G. Rodolfo Fischer
====SEO(/ROS EM OERAL===
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