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A ALTA DOS PREÇOS
As manobras altistas Ide e a sua falta, a vida teressantes dados, que

da firma Matarazzo a tomá-se quasi Insupor- bem exprimen a ganan
que nos referimos em tavel,especialmente para cia humana de sugar o

outro local, patenteiam as classes menos prote- proximo: um terno de
a ousadia dos manobra- gidas pela fortuna. gazemira, custa para a

dores dos preços das Tudo sobe de uma fabrica 60, cruzeíros e

mercadorias. maneira assustadora. quando chega ao con-

Com o creseímento Um jornal carioca estu- sumidor está em 400;
dos preços dos generos dou a pouco a situação um par de calçados, de
de primeira necessida- e deu os seguintes in- 45, vaí ao publico por

200 a 300 e assim por
deante.
Noticia-se que o go

verno tem em estudos
um decreto para por
fim ao abuso, fixando
preços tetos para todas
as necessidades.
Por sua vez, o, depu

tado gaucho Daniel Fa-

raco, apresentou tarn
bem uma indicação a

Constituinte para com

bater não somente a in
flação,como ditarmedidas
drasti cas contra os es

peculadores e ínterme
diarios, não somente do
comercio, como nos

meios financeiros.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R -

ANO XXVII - JARAGUÂ DO SUL

Fundado em 1919 TELEfONE N0. 39

Esperamos que as me

didas venham a tempo
do povo não morrer de
fome, ou, como ultima
esperiencia, não venha
a cair nos braços do
comunismo, que conta
com essa desgraça pu
blica para seu bem.

'Pelo Estado

5a, Feira, 21 de Fevereiro de 1946 Sta. Oatarina - N. 1.326

Recebemos comunica
ção da eleição da "Lira
Musica!" de Porto União,
cuja fundação teve lu
gar, no dia 3 do correu

te, ficando assim consti
tuida: Presidente de hon
ra - Dr. Lauro Soares;
presidente - Herminio Mi
lis; vice - NatanielHirsch;
secretarios, João Gaspa
ri e rev. Frei Líhorio;
tesoureiros - Willy Jung e

.

José Kretsch; oradora
senhorita Ida Testi; bí
bliotecarios - Teodoro
Keppen Sobrinho e Ari
Miles e mestre da banda
musical, Emílío Taboada.

O Superior Tribunal baixou as ins- rlrnentos á inscrição poderá ser feita:

truções para reabertura da qualificação pelo próprio alistando; por delegados
eleitoral, cujo resumo é o seguinte: dos partidos politicos registrados; por

"A inscrição do eleitor será feita. terceiros, pessoas de confiança do rnes

exclusivamente, a requerimento do pro- mo alistando; pelos preparadores no

prio punho do alistando, que declarará meados pelos tribunais regionais.
o seu nome por extenso, estado civil, Com relação do domicilio esrabe

profissão, idade, com indicação do dia, leceu as mesmas instruções que a ins

mez, imo e lugar do seu nascimento, crição, será feita na zona eleitoral com-
.

nome dos pais e local onde reside. Ins- preendida no domicilio do eleitor, en

truirá o alistando seu requerimento, cu- tendendo-se pol' domicilio o lugar da
ja letra e assinatura deverão ser reco- sua residencia ou moradia.
nhecidas por tabelião, com os seguintes Verificando-se ter o eleitor mais de
documentos: uma residencia ou moradia considerar-

Prova de nacionalidade e de idade se-á domicilio qualquer delas.

prova de identidade, 'duas fotograflas Em relação aos oficiais das forças
do alistando, de dois por 5 centímetros armadas em serviço activo, tel' se-á co

uma para ser aposta ao titulo eleitoral mo seu domicilio o lugar onde servirem.
e outra destinada ao arquivo. O reco- A exclusão do eleitor processar-se
nhecimento por tabelião da letra e firma á ex-oficio ou e requerimento de qual
do alistando será gratuito e prefere a quer das seguintes causas de cancela

qualquer outro serviço, não podendo o rnento: a infração _dos dizeres que regu-]
tabelião recusar-se a faze-lo. Deverão lavam o anterior processo de allstarnen
ser' abonadas por duas testemunhas ido- to ou dos disposirlvos dos decretos-leis
neas que a reconheçam por escrito, ao 8.556, 8,855, de sete e vinte e quatro de

.

pé do mesmo requerimento. A criferio Janeiro de 1.946; suspensão ou
.

perda
do juiz eleitoral, testemunho de duas dos díreiros politlcos; pluralidade de
pessoas idoneas pode suprir o reconhe- inscrição; falecimento do eleitor.
cimento por tabelião da letra e firme Cessada a cause do cancelamento . .

do requerente. poderá o ínreressado requerer novamen- r� obter uma subtltuí-

O estrangeiro, tendo o registro de te sua inscrição, inserindo, desde. logo çao.
seu nascimento sido lançado no consu- em seu requerimento o nome, domicilio Ago�a se pode saber

lado do Brasil no exterior, . apresentará eleitoral, residencia atual, nv. da inseri- o destino de deze�as _

e

prova -de sua naturalização, titulo decla- ção cancelada, bem como indicação do dezenas de cammhoes

ratorio da cidadania, ou certidão do fato que fez cessar a cause da exclusão. carregados d� borl'�,cha
registro de nascimento feito por consul Finalmente, as instruções pare o que por aqui tra!lsItam
Brasileiro e ainda nesre ultimo caso alistamento estabelecem que os titulos para o est�do, s�lmo.
prova de ter sido observada a exigen- eleitorais expedidos pare as eleições � negOCIO e tao va�
ela da transcrição de tais assentos no.de dois de Dezembro de 1.945, serão tajoso, que e� Uruguai
pais. São vedadas as justificações para subti ruídos por titulos defínítívos, de- ana, nos ultímos trez

suprir qualquer documento. Quando o vendo o eleitor requerer substituição; mezes est�beleceram-se
requerente for funclonario público, a pro- os eleitores alistados até dois de ôe- 20 nov3;s Iírmas para o

va de nacionalidade e de idade poderá ternbro de 1945 que não requererem e
comercio desse produto.

fazer-se medtante atestado do diretor obtiverem a substítuiçêo de seus titulos -:x-

da repartição em que servir, pelos novos não poderão votar em

Quanto à apresentação dos reque- quaisquer outras eleições."

-x-

Foi nomeado o Dr,
Brasil Pinheiro Macha
do para interventor fe
deral no -Paraná,
É natural de Ponta

Grossa,formado em direi
to e professor da Facul
dade, contando 39 anos

de idade.
Fala-se tanto na Ar- A sua nomeação cau-

gentina como, elemento sou otima impressão.
-----------------.----------------- facista na America, ca- -x-

paz mesmo de provocar
.

Mais uma greve. Des
disturbios internacionais ta feita ê a dos motoris
que damos aqui alguns tas de São Paulo. Para
dados sobre esse pais Iísaram os onibus e bon
visinho. des. Os motoristas que
A sua população, em rem ordenado de 1.600

numeros redondos, é de cruzeíros e 6 horas de
14 milhões de habítan. trabalho e os cobrado
teso Possue 43.252 quilo- res pedem 1.000 cruzei
metros de estradas de ros mensais.
ferro, o que lhe dá o 1'j -x-

lugar nesse sector. Foi confirmado no
As rodoyias tem . .. cargo de interventor de

417.000 quílometros, sen- São Paulo o Sr. Macedo
do 5.(j)00 calçadas e 23 Soares que terá de re
mil para transito seguro model�r o seu secreta
Nessas estradas transi- riado.
tarn 464.245 veiculos,
sendo 319.687 automo-
veis, 11.220 onibus e Patentes controlado-

133.338 caminhões.
A sua costa maritima

é de 4.115 quilometros
sendo 27 os navios de
grande calado que pos
sue, com capacidade
para 134.811 toneladas.

nova bei Eleitoral
Todos os títulos serão substituídos - Somen

te requerimentos do próprio punho

./

Nolas e Noticias

O�NOVO
GOVERNO

I
ras da Vitamina D, a

chamada vitamina "da
luz solar", que impede
e cura o raquitismo, tor
naram-se propriedade
pública, quando o juiz
federal John P. Barnuiz
de New York assinou
uma sentença dando por
encerrada uma campa
nlra civil-anti-trust, arquí
vada em outubro do ano

passado contra a Wis
consín Alurrii Fouuda
tion e dezessete outros
reus.
No julgamento os reus

foram acusados de esta
rem conspirando para
monopolizar o comércio
da vitamina D e os pro-

, dutos desta, sonegando
os assim, ao público.
A importancia da sen

tença foi posta em rele

yo pelo Procurador Wen
delI Berge, o qual de-
clarou que de acordo
com a queixa original
"pessoas que necessita
vam muitíssimo de Vita
mina D, para impedir ou
curar o raquitismo, não

conseguiam adquiri-la,
em virtude de seus pre
ços serem proibitivos.

(SJ.H.)

•

Parece que a firma
Mat�razzo está agora
·sendo responsabilisadapor
uma serie .de atos pra
ticados contra à econo
mia nacional.
A Comissão Textil,

em uma de suas ultimas
reuniões apresentou con
tra o famoso índustríal

as seguintes denuncias: I gando ao fechamento
1. O exercito queixou-se 600 fabricas no Brasil,
de que Matarazzo não o que representa deixar

entregou o brim verde desempregados 40% dos
oliva para uniformes; 2. operarios do pais.
o fechamento do comer- A Comissão intimou
cio interno para dedi - a firma para imediata
car-se exclusiva.mente mente recomeçar o for
ao externo; 5. deixar de necimento de "rayon" e

fornecer "rayon" obrí- apresentar defeza den-
tro de oito dias.

Posse do Dr. Carlos Gomes de Oliveira

Continua o contraban
do de peneus na fron
teira com o Rio Grande
do Sul. As alfandegas
de Uruguaiana e Libres
estão cheias de pneuma
ticos apreendidos, em

quanto os automoveis
dos brasileiros lutam pa-

Tem 1.207 estações
telegraíícas e 500.000 te
lefones espalhados pelo
territorio, alem de 51
estações de radio, sen

do 6 em ondas cur-tas.

-x-

Iniciou-se no Rio de
Janeiro, uma grande
campanha contra os pre
ços exorbitantes a que
está sendo submetida a

população.
Um boletim aconselha

o povo a não tomar mais
cerveja, não comer nos

restaurantes, fazer a bar
ba e engraxar os sapa
tos em casa, bem como

não comprar alem do
extritamente necessario
a sua subsistencia.

-x-

O ealor ja fez quatro
vitimas na Capital Fede
ral, as quais embora so

corridas pela assisten
cia morreram de inso
lação.

.
-x-

Prossegue ativamente'
o inquerito sobre o caso

Ugo Borghi - Banco do
Brasil.

-x-

--MUDAS--
Frutiferas e ornamentais

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

Coníferas, Palmeiras, etc., etc.
Peçam cata.logos Ilustrado

L E O P O L DOS E I D E L - Coropá

-x-

I G. Rodolfo Fischer ISeguros em Geral �

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 796 - Telefone, 53
.=========================================
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II ���:d� It�;>pular :tre�r���� �I ß!����!!��!�����f!��O
,':,::'::

Jaragua do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo,·Rodeio e Rio do Sul ,':,::,',: Recebeu: TlP. AVENIDA
FAZ saber aos que o presente edital, com

o prazo de vinte dies virem, dele noticia tiverem ou
:,:,

ABONA JUROS ÀS SEGUINTES TAXAS
Interesser possa, que, por parte de Apolonia Winter

Reng'el da Silva foi requerida a citação de Ricardo tl:,l, �eposilOS com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre

Loreneo da Silva e encontrando-se o mesmo em I disposição conla espeCial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
lugar incerto e não sabido, cito e chamo-o para .. com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5%

dentro do prazo legal oferecer as razões da recusa f::'::' Dep, lnlclal Cr$50.000,00 cjrerlredas sern. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4%
..

alegada na petição do teor abaixo: Petição. - Exmo. � Depositos com avisO-Ret. dlaria até Cr$ 1.000,00 3'/. D. retiradas
..

SSnlr. ADpr'OJLuiOzNdleA DwirleNitTOEdRa CRoEmaGrceaL-de Iaragué do

t::,::,
rn/aviso prévio de 50 dies 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 días 6'/"::

u. N DA SILVA, O r P 6 5 / /
brasileira, domestica, residente e domiciliada nesta

ep. a prazo IXO- or meses 1 2' .; Dor 12 meses 6'/.
..

..
Devera ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.

cidade, casada com RICARDO LORENÇO DA SIL-
VA, de nacionalidade brasileira, e que se encontra

.. Dep. POPUlarIlS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reri- ..

ausenre em lugar incerto e não sabido, por seu pro- ..

radas semanais sern eviso até Cr$ 1,000,00 5'/.
.,

curador bastante infrasslnado, vem, requerer .a V, :: Dep: limilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

Excíe. o necessario suprimento de outorga nos ter-
..

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 51/2'/.
mos do disposto nos artigos 245 e 251, numero IV, .. Dep: ESPIlCiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

do Codigo Civil, para assinar escritura de venda de
.. retíredas sern avíso até 2.000,00 cruzeíros semanais. . . . . . 6'/.

imovel em condomlnío, com terceiros, pelas razões

"'l
Fa.z todas as operações banca"rlas, corno sejam: cobranças, descontos,

seguintes: 1°) _ A suplicante era casada, em primei-
.. passes. depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc. Um terreno com 80 mor-

ras nupcías, com José João Rengel que, falecido, :: MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

t::1
gos de terra, sendo boa

deu margem ã abertura do competente ínvenrario no :,',; Serviço atencioso e rápido :,':.' terra para milho, aipim,

Juizo de Direito desta Comarca sabendo, então, no
cana.

Q
�."I'���

..::..
T

.

d h
mesmo, a uuplicant� na qualidade de herdeira, ern �ru����;�����?�������il�m

erra livre e enc en-

comum com os demals herdeiros, o seguinte:,"160.000 ,

tes, distande da Estação

metros quadrados de um terreno sito no Morro de
Nereu Ramos 10 minutos.

Iaragué fazendo frente nas terras de José Schmidt e
--

...1111=.-...=========================11111--
Para tratar com o pro-

Leopoldo e Leonardo Klein, travessão dos fundos prietario,

f�d� �e��Ste��a:I�:r�uff��:��e+aenx�r:�����u��e�� .!::i�::.rp·
..

··�::.ii::.: fA[J§ lITIR\YO JP o � IT1) IT�lTI rr:R:::llges, terreno essa com area total de 250.000 melros
!� x.. lU 1� li .. ..

�ue���d��aâ����s aq�:r:�c��p�a S��I����te�edO 16���� :.i::.:I:.O 1::',1::.
PROPRlnETARI(i) IIu II

de Cr$ 805,50 (oitocentos e treis cruzeiros e cinco- Rua Marechal Deodoro, N.'158
::::

enta cenrevos), Ia devidamente transcrito sob no.
ii ii

�����i.�od:;tan'c�d;d�·:��r� �1:��a�ae�re:eJ!stCun�: ii

5
ii B ii

Me)lo, aos 11 de Janeiro de' 1946 (doc. incluso); cou-:: Secção de lavagem, Deposito de Lubrííí- i� !!

��n��i�dl�,�bl�u�f���o�2�e:�I;n� {;$ ��l�ig IIT- canles, Combustíve! e Accessorios, li NI II
(cem cruzeiros); respetlvarnenre; 2. - Acontece, po- i! Lubrificação, �arga de baterias

!!::

���pr���Jeã�ocf;��� r�tr�ed�:��i��� ;�i�tin;r��en�: "
O

li II
I

ii
transferir seu domicilio pare Videira, Municipio de i.:;.� .1!.: e concertos de pneas. ii ii
Caçador. nesre Estado; mas 5. - Tendo casado, em

i! ' ii
segundas núpcias com Ricardo Lorenço da SOva, tt::::::::::::V �.�:::::::::::::!.}
aos 26 de outubro de 1940, pelo regime de comu-

nhão universal de bens, conforme prova a certidão

anexa, encontra-se, não obstante, dito seu marido
he cerca de 3 rres anos fora do lar, que abandonou
sern justificativa achando-se, desde então, em lugar
incerto e não sabido. Assim, em face do exposto,
vem a ôuplre, requerer a V. Excia. se digne de au

torízal-a a assinar a escritura de venda dos bens
descritos no item primeiro, pelo preço de cr$ 1.1 05,50
(um mil cenro e tres cruzeiros e cincoenta centavos)

,

e a pedir, nas repartições competentes, as transfe
rencias necessarles da casa, rancho e erea de terre

no, sendo, pera tanto, expedido o respetivo alvara

de suprimento de outorga, depois da competente pu

blicação de editaes, pelo prazo legal, e ouvido a res

peito o snr. Dr. Promotor Publico da comarca, na

forma da lei. De-se a presente, pare os efeitos fis- ii!E::::m=;i=!i=!l=m!!iIiii;i=ml!!i!!i�;i=ml:=;li; i
caes, o valor de Cr$ 1.105,50 (um mil cento e treis iil- §

cruzeiros e cíncoenra centevos) e segue junta a pro- U ft�

va do pagamento da taxa judiciaria devida. O advo- F b (Sezões, Malári as, Iii
gado que esta subscreve tem escritorio nesta cidade "r"'s, Impaludismo m COMPRAREI MAIS BARATO ,

a rua Mal. Deodoro da Fonseca, 210 e possue o te-
�

_

� Maleitas, Tremedeira I� r:das 9
Suspensórios

lefone n.' 210. com uma copia da inicial, mais os l.',n,.·;;' - CURAM-SE RAPIDA.MENTE COM - iii',"1
Q d

seguintes documentos: 1 traslado de uma procura- n C
apéos ue as

ção lavrada a f1s, 89 e v., do L. n. 9, do tabelião """

' ii:1 Perfumes II Etc., etc.

Germano Schwartz filho, de Videira, Municipio de
.. ,

' Capsulas Antisezonicas I!. a'-------

Caçador, deste Estado; formal de partilha devida- ""I' I'ii Pois isso V .. S. sempr:e consegue

mente registrado sob n. L. 5-D., do oficial do regis- :l: M inancora" :g
to de imoveis desta cidade, snr. Mario Tavares da III III na Casa. E'R I C Q BRUHNS ,

Cunha Mello, aos 11 de janeiro de 1946; 1 certidão

1:"'1' as Boas Farmacias 1111',"1' JARAGUÁ DO SUL Rua (J�l. Emilio Jourdll.D, 62

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

d. 697, de 26 de outubro de 1940 do oficial de re- o:: É um produto dos Laboratorios MINANCORA ullgisto civil desta cidade snr. Artur Müller; 1 talão da III IH
----------�---------

Taxa J�diciaria, passodo pela Cole,toria Estadual r:i ,loinville - Sta. Catarina- ,:,,'1: OOOOOO�OOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOOOO
desta CIdade, sob _n. 7. �. T. D. Deferl�ento. Sobre I�====="==-!'_II===" U�"�'-"==:!l' u===e"-"-';;.
tres selos estadoaJs, dOIS de um cruzeIro, e um de .. ,I_;;_,;;;;;;:=;.._;�;_;;;;;;;;;;;,;=;;m_.;!!iilE!;;_;;=;;;;;;;;;;;;;; IE Ir r� p � 11- tn\ l P' � � llDml dJ1 1Ol1TI\
taxa de saude de um cruzeiro, o seguinte: - Jara- ,

!lU � UI lL \UI � 0) �J Jlll <ill. 1111

guá do Sul, 14 de janeiro de '1946. pp. (assinado) I A
- d d ELuiz de Souza. 14·1-46. 14,1-46. 14-1-46. Na petição I

/ :>ocie a e sportiva e

acima· discrita, foi pelo dr. Juiz exarado o seguinte
despacho: Uespacbo - Expeça-se edital de citação, Dl·VersO-es Tupl"namba"com o prazo de vinte dias. Em 50-1-46. (assinado)
�. Oliveira. E para que cqegue ao conhecimento de
Ricardo Lorenço da Silva, se passou o presente
edital, que será afixado as portas do Forum, no lu

de costume, e publicado pelo "Diario Oficial do Es
tado" de florianopolis, e "Correio do Dovo" desta
cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do

Sul, 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.

Edital de Citação
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de

.

Direito
da Comarca de Iaragué do Sul, Estado de Santa
Catarina Brasil, na forma da lei etc.

COITRA CASPA.
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECÇOES DO

�3URC CABElUDO,
T,Ö�'j�o.p,rif!>:R.
POR E_:<C Hf;NC IÄ.

(defronte o Cine Buhr)

..

..

..

A Casa Real,
possue um grande
sortimento em arti

gos de couro:

SACOLAS - CARTEIRAS
CINTAS, etc.

.._,_,_,,_,._.....,,.--.,,..,._..,_,,

.---.....�..........-....-.�

Vende-se

BASILIO SeRIOCHR!
Nereu Ramos

jornal

Vende-se
Um forno de cobre em

perfeito estado, no tama

nho de 20 latas.
Tratar com os proprie

rartos
KLEIN IRMÃOS

Guaramirim - Esr, Bananal
5-2

An unciem neste

1--
Pequena Propriedade
Compra-se ou aluga-se
dentro ou proximo do

perimetro urbano.

Informações na Tipogra
fia Avenida

ONDE

Jaraguá do Sul, 2 de fevereiro de 1946

O Escrivão

NEY FRANCO

Dr. LUIZ

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

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

DE SOUZA

•

Fabricação de Ferramentas Agricolas:

SeGAS R.OTATIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

JARAGUÁLev� ao conhecimento de seus associados

que o Club Aimoré concedeu gentilmente seu

salão para a mesma ofercer seu Baile Social no

dia 25 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. Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

A Diretoria
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

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

....................................._
_

.

•

,/
.,
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EIIlpr�deTransportes
"FRENZEL" S. A.

Relatorio da Diretoria
Senhores acionistas

Cumprindo os preceitos legals e estarua

rios submetemos a vossa apreciação e deli beração,
o balanço geral, demonstração da conta lucros e

perdas, parecer do conselho fiscal, e demais docu
mentos relativos ao ano social de 1945, encerrado
em 31 de dezembro p. findo.

Através dos referidos documentos, que
refletem com cleresa o estado economico-financeiro

da sociedade, evidencia-se que pode ser considera
da satisfatoria a situação da mesma.

Ainda consoante dlsposítlvos dos estatu ..

tos sociaes, a Assembleia geral ordínaria, deverá

proceder a eleição da nove diretoria, e do novo con-Iselho fiscal e seus suplentes pera o exercicio em

curso.

Sendo estas informações, senhores acio
nistas que nós cumpre levar ao vosso conhecimento,
sendo que pare outros esclarecimentos, achamo-nos

ao vosso inteiro dispor.

Iaragué do Sul, 7 de Fevereiro de 1946

Luiz Gomes - Diretor - Gerente
Hermann Althoff - Diretor - Gerente
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Balanço gere] encerrado em 31 de dezembro de 1945

A T I V O

-154.322,30
194.027,40
6.556,40

12.015,00
19.249,60
4.077,50

.j

Dlsponível
Caixa
Bancos

Realizavel a curto e longo prazo
Cts. Correntes devedores
Oficina: stock em peças

em maquinas e perto
em ferramentas
em Iubrlflcantes

Veiculos - saldo -

Combustível - stock -

Pneus e cernara idem
Letras a receber
Obrigações de guerra

Imobilizado
Imoveís: 1 terreno
Moveis e Utensilios

Contas de compensação
Ações em caução

94.700,60
32.129,70
20.890,20
6.601,80

,

350.000,00
33.494,30
120.138,00
35.000,00

•

26�200,70
4.031,70
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JARAGUÀ 90 SUL

��
'lfIlIfr Não se esqueça __

ii
Santa Catarina 0000 Chapéus (os melhores); Guarda-chuva

::

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

1:.\.;:: ASSINATURA ANUAL :
�� veres; Meias; Pijamas; etc ... etc... (tudo

94.571,90
:.,:.

e-s 35,00
i:.'i:. �� enfim), é encontrado na CASA TOBIAS, pe-

�� los preços rnals CAMARADAS da praça.

5õ8 632,60 ii DARftJ�:��::t�:L !::.::.I:: 00\\ R�-pre;EP�;:�i�d���o��s���to�SP�!��SGUÁ -;O--;UL
ii Paulino Pedri

20.000,00 �.� :.i 8;;;;=::;;:1-11-===•••==::::'.- UE •
........................................................
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Colégio "Bom Jesus"
�����������������.

I JOINVILLE I
Este grande educandário de Joinvitle
é o único que no Norte do Estado
mantem curso secundário completo,
com os dois ciclos:- Gínasiãl e Cole

gial (Clássico e Científico).

Escola de Comércio Reconhecida

,

52.196,10
91.696,00 140.892,10

78.503,20

468.731,40

5.000,00
15.581,00

Prefeitura MlJ
nicipal de

JaraguádoSul

De !�ll���r. Pre- �om�an�ia �a�ional ue �e�uroK I�iran�a
feito Municipal torno pu
blico que durante o mês
de Peverelro errecada-se na

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Iareguä do
Sul e na Inrendencía de
Corupä, o imposto de Li- ----- _

cençe S. atividades Co-
merciais e Industrials, 8-1
Engenho de Assucer, ta- F A B R I C A D Eboletas, placas etc.
Não satisfazendo o pa-, e'Ab "MFlaUaO"gamento no referido mês

ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro._.
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal de Iaragué
do Sul, 3 de Fevereiro de
1946.

"MEDlCAÇAóAUXILlAR 'SÃO FRANCISCO DO SUL - Alameda Ipíranga

NO TRATAMENTO DA

SIFlUS"

FRACOS E AN�MICOS I

T_ml

VINHO CREOSOTADO
"SILVE'IRA;'

11Ip,.._edl_
TosM.
R••fri.d••
Bronquit..
E.crofuIOl.

Convel.sc�.
VINHO C:REOSOTADO

G É UM ClJItRADOR D. SAOoa.

F. VOSGERAU

Tesoureiro

20.581,ou --------

65D 204,50 _

Anunciem nesteReinoldo Rau Diretor Presidente
Luiz Gomes Diretor Gerente
Hermann Althoff Diretor Gerente
Francisco F. Fischer, guarda livros dip!. sob n. 13010

PASSIVO

Exigivel a curto e a longo prazo
Cts. Correntes: credores
Letras a pagar - saldo -

Divids: -19t4':'nãoreclamad05 8.400,00
idem 1945 a pagar 35,000,00
Gratificação Diretoria 10.710,90

idem aos empregados _ 9.925,60 64.036,50
----''-----___!_-

Não exigivel
Capital
Fundo de reserva

Fundo de Deprceíação
Fundo pare aumento de capital

Contas de compensação
'

Caução da Diretoria

Demonstração da conta lucros e perdas em, 01
dezembro de 1945

DEVE
Consertos
Combustível
Pneus e cameres

Impostos
Aluguel
ôalarlos
Indentseçäo
Seguros
Comissões
Despezes geraes
Aposentadoria
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
11.350,00
106.778.30
130.408,90
12.058,20
4.636,90

128.446,00
3.436,00
200,00

13.200,00
35.000.00
10.710,90
9.925,60

de Ordem de Embarque
Despachos
Juros e Descontos
Oficina

jornal

024,00
172.929,10
1.907,50
30.270,10
749.429,90

WATERMAN'S
A melhor entre as melhores das Canetas Tinteiro

Acaba i:e reeeber: TlP. AVENID.t

Reinoldo Rau Diretor Presidente
Luiz Gomes Diretor Gerente
Hermann Althoff Diretor Gerente
Francisco F. Fischer, guarda livros dip!. sob

n. 10010

Parecer do Conselho Fiscal

AGENTES LO�AI§

A Com.ercial Ltda.

/ARAQUÁ DO SUL

de MAIA & ANTUNES
séde em Porto de Areias Gránde, munici

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
-

(J- j!l

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

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

C SATOBIAS

Ótimas instalações, grandes laboratorios.

Campos desportivos e perfeita aparelhagem
para Educação Física.

EXTERNATO E INTER�ATO - Tratamento Otimo
'Peçam Prospetos

.e• ••-===118eM

Os infra-assinados, membros do Conselho
Fiscal da Empreza de Transportes Frenzel S. A.,

Itendo examinado minusloserneure 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 proxlrno vindouro.

Iereguä do Sul, 2 de Fevereiro de 1946

Victor Raduenz
Edith C. Franco
G. Rudolfo Fischer

I

3.116,20
19.970,70
10534,60
749429.90

HAVER

Transporres 543.999,20

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
eAsa .li la'1>1I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Clinica geral medico � cirurgia de adultos e creanças
- Pintos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçâo

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONE �. � I Artur Müller, Oficial do por A.D.M.

Registro Civil do r? Distrito DOMJNGO EM JOINVIL
da Comarca raraguá do Sul. LE BAEPENDf X CRU-
Estado de Santa Catarina ZEIRO.

Brasil.ANO XXVI - JARAGUÁ DO SUL

- Diretor: ARTUR MOLLER -

STIL CATARINA- 5A. FEIRA, 21 DE fevereiro DE 1946

Edital de Citacão
,

de Réu Ausente
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito da

Comarca de Iaregué do Sul, Estado de Santa Cata
rina, Brasil, na forma da Iei, etc•..

faz Saber aos que o presente edital, com o pra
zo de quinze (15) dias virem, ou dele conhecimento
tiverem, que pelo doutor Promotor Publico da Co
marca, me foi dlrlgida a seguinte denuncia: DENUN
CIA: Exmo. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Ja
ragué do Sul. O Representanie do Ministerio Publi
co desta Comarca, adeante assinado, no cumpri
mento do suas atribuições e com fundamento no

inquerito Policial anexo, vem perante V. Excla. de
nunciar José Osni Rosa, brasileiro, solteiro,
motorista, com 26 vinte e seis anos de idade, resi
dente no distrito de Corupá, nesta Comarca pelo
fato delituoso que passa a expor: "No dia 27 de
novembro do ano passado, no Hotel Krelling, em

Corupá, pelas 17 horas houve uma briga entre José
Osni Rosa e Achlies Duarte Santa Ana. José Osní
Rosa foi na tarde daquele dla, a procura de Achiles
Duarte Santa Ana, no hotel onde este hospeda, afim
de pedir esclarecimentos sobre certas mentiras que
corriam a seu respeito cuja propalaçêo ele Osni,
atrlbuíe a Santa Ana. Ao ser interpelado Santa Ana
empurrou a Osni, dizendo que não queria conversa

com ele, e que nada falava a seu respeito. Nesse
momento, José Osni agrediu a Santa Ana. Houve
entre ambos luta corporal da qual resultou
pare Santa Ana varias lezões de natureza leve. Pes
soas que acorreram ao local apartaram os conten
dores". E como assim procedendo tenha José Osni
Rosa, cometido o delito previsto pelo artigo t29 do
Código Penal, oferece esta Promotoria Publica a

presente denuncia afim que seja recebida e afinal jul
gada provada, no sentido de ser o denunciado pu
nido nas penas do dlspositlvo penal violado. Re
quer sejam tomadas as necesearlos diligencias para

.

a formação da culpa, a citação do denunciado, pare
se ver processar e julgar e a intimação das teste
munhas abaixo arroladas para oportunamente dize
rem sobre a dênuncíe, tudo

_

sob "as penas" da' lei.
Iaragué do Sul, 28 de Janeiro de 1946. ass. Priamo
ferreira do Amaral e Silva. Promotor Publico.
Rol das testemunhas: ia. José Pasqualini, 2a. Gercy Ro
drigues Alves, Da. José Madureira Tavares e 4a.
Jacob I. Mensur, residentes tod os em Corupé. E ha
vendo sido designado o dia 4 de março do mez

vindouro, as 2 horas, pera ter lugar o interrogatorio
do réo, e tendo o Oficial de justiça certificado não
haver encontrado o réo- nesta comarca, e testar em

lugar incerto e não sabido, por isso mandei passar
o presente edital, pelo qual chamo e cito ao dito
José Osnl Rosa, pera comparecer neste juizo, na

sala das audiencies, no dia quatro do mez de mar

ço, as 2 horas, eflrn de ser ínrerrogado, sob pena
de revelia. E para que chege a noticia a publico,
se passou o presente edital que será afixado no lu
gar do costume, as portas do forum, e pnblícado
pelo jornal local "Correio de Povo". Dado e passa
do nesta cidade de Iaraguã do Sul, aos nove dies
do mez de fevereiro de mil novecentos e quarenta
e seis. Eu, Ney franco escrivão, o subcre
vi. assinado Ary Pereira Oliveira - Juiz de Direito
da Comarca - Esta conforme o original, do que dou
fé.

jaraguá do Sul, 9 de fevereiro de 1946
O Esvrivão
NEY fRANCO

Edital de Ia. praça
. o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direi,to

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

faz saber a todos os que presente edital de
primeira praça, com o prazo de dez (10) dias virem

, ou dele conhecimento tiverem ou interessar possa,
que findo esse prazo, há de ser arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer, no proximo
dia 28 do corrente, as 10 horas da manhã, o bem
penhorado a Calopreso & Cia., na ação executiva
que lhe move Ambrosio Paulino, a saber:

1) 90 (noventa) barris vazios para acondi
cionamento àe aguardente, avaliado em Cr$ 2.500,00.

2.) 4 (quatro) tuneis para fabricação de aguar�
dente, avaliado em Cr$ 1.800,00.
cujos bens constantes do auto de penhora e avalia
ção de folhas dos autos da referlda ação executiva
será levada em primeira praça de venda e arremata
ção, pelo preço de Cr$ 4.500,00, para pagamento da
importancia devida a Ambrosio Paulino. Assim se�

rão os referidos bens arrematados por quem mais
der e maior lance oferecer, no dia, ho'ra e lugar aci-Ima mencionados, podendo 05 mesmos ser examina-

\dos por quem interesse tiver, no lugar Estrada lt4tpO�
cusinho na filial da firma Calopreso & Cia., onde se

•
- -
• Notas Locais

N. 1.326

As Chuvas. - As chuvas
dos ultimos dias estão
impedindo o trafego na

serra de São Bento on

de cairam grandes bar
reiras.
Dessa forma, e ainda

por alguns dias, apenas
haverá trens entre Co
rupá e São Francisco.

NOTAS SOCIAS
Dr. Iri Pereira Oliveira.

Hertel, comerciante nesta

praça. Dia 23, a senho
rita Damíana de Oliveira.

NASCIMEITO

Foi enríquecído dia 17
do corrente, o .lar do
casal Ewaldo e Carolina
Boss, com o nascimento
de uma robusta filha,
que na pia baptismal
receberá o nome de Alice.

•
- -
•

Faz saber que, comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-se:

Ante-hontem reuniram-se
no Bar Catarinénse um.� (���

grande numero de amigos �.� �.� �.'8I '81.�

do Dr. Ari Pereira Olivei- Cure seus males e poupe
ra, integro juiz de Direito seu bom dinheiro com-

desta comarca pera a ofer- prando na

ta de um custoso estojo
com caneta Parker, que f a r ma c II anão lhe poude ser entre-

gue na data natalicia, de- de ROBERTO 1\1. HORST
vido sua ausencla.
Em nome dos ofertan-

a q ue dispõe de maior

tes falou o Dr. Priamo do
sortimento na praça e ofe-

rece seus artigos á
Amaral e Silva, rendo

preços vantajosos.agradecido o ilustre ma-
Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGUAgístrado.

Em seguida foi ofereci- @.i.@ @J.® @i@ @t@
da aos presentes lauta __ . -__ -

mesa de bebidas.

mI-L fiO
Aniversarios. Dia 20 fize

ram anos Renato, filho de
Pedro Klein; Marco Aure-

_

lio Luz e Alidia Rech, fi
lha do SDr. Domingo
Rech.
Hoje faz anos o snr.

Pedro Perfeito.
Amanhã passa a data

natalicia do snr. Walter

Domingo excursionarà
à vísinha cidade de Join
ville o Baependí. Seu ad
versàrio será o Cruzeiro.
Para tomarem parte no

prélio convoca o Baepen
dí por nosso intermedio
para estarem as 12 horas,
do dia de domingo em

sua séde social os se

guintes jogadores: Silvei ...
ra - Ari - Eti - Lourenço -

Lucindo - Ayroso - frutu
oso - Batista - Manoel -

Ruysam - Nunes - Jose -

Niquinho -Oracílio - Mario.
Convidado pelo vice

presidente do. Baependí o

"Correio do Povo" farà
representar-se por seu re

dator esportivo Artbur O.
Müller.

Edital n. 1968 de i5-2-46
Iosé Modestino Iunkes

e florida Krüger.
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciario, domiciliado e

residente em Estrada Ja
ragué, sendo filho de Luiz
Iunkes e de Maria Mag
dalena Iunkes.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Estrada Ita
pocú, sendo filha de Ar
noldo Krüger e de Adé
lia Duwe.

-x-Edital n. 1969 de 16-2-46.
Paulo Rathunde e Irma AEbmke. tenção quadros das fir-
Ele, brasileiro, solteiro, mas Comerciais de Ieragué!

lavrador, domiciliado e .re- De fonte bem informa
sídenre em Corupá, sendo da soubemos que o Bae
filho de Alvim Rathunde pendí farà realizar a dls
e de Herta Rarhunde. puta do Torneio Comer-
Ela, brasileira, solteira, I ci�l, em disputa da !aça

lavradora domiciliada e Rlachuelo, que esta de
residente' em Tres Riosl po_sse

da firma Olsen Ir
do Norte, sendo filha de maos Ltda.
Hermann Ehmke e de EI
sa Wacholz.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legaes. ..

ARTUR MULLER Oficial

Derrotando domingo ul
timo o Caxias de joinvil
Ie por 7 a 2 e 2 a O res

pectivamente no tempo re

gulamentar e prorogação
oAvaí sagrou-se Tri-Cem
peão Estadoal de Futebol.

Nova

ENGENHO

RAU
LIMITADA

-x-

Avaí Tri-Cernpeão
tadoal.

Es-

amarelinho, bom

recebeu novamente .

T}\CA .

S A Assoclação Atlé-
IPIríca

Bael�pendi RE
\ fará reali zar dia 2

de março nos salões do Cine

F
Buhr uma ma gnifica festa Ala-

ACaipira - Colonial que, por ocasião
da qual terá diversas surprezas, cujo convite

passamos a transcrever abaixo.
'

lien pessoá do Arraia do Jaragá

vancei�[fljr:a tudo inrru[8Jconvida�
do pra'B' ty vim na fes@]@JtançaqUI
nois imo faze no dia 2 de lI.1arço di

noite na casa do Nhô Bua.

Quiremo aperveni a menceis qui
di garvata não podi intordozi pro mo

di a nossa lei

�nãO
premiti.

Tambem não- -podi ursa is-
pora sem ruseta.

Contando com
__

vanceis e teu
pessuá, nois fica muito

agarde ICido.Nhô Baependí

ßüuDeiem e ßssinem este �i-semßnHrio

acham localisados os ditos bens.- E. para que .chegue
a noticia ao conhecimento de todos, se passou o

presente edital que será afixado as portas do forum
no lugar de Costume e publicado pelo jornal "Cor
reio d o' P o v o ", que se edita nesta
cidade. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do
Sul, aos nove 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, 9 de fevereiro de 1946

O Escrivão
NEY fRANCO

mOO�OO�I�OOOO�OOOO�
00 Adolf Herm. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL 00

� Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da
�.

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS m
00 .

. 00

I
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00

de MOb�ias, especialmente para escritorio.

I]•

;
INSTALAÇOES �O.MPLETAS DE: �

Dormitórios 2:3S

Salas de 1antar 00
00 �u. , 00
00 Escritorics �

I
.. Moveis rusticos e outros. 00

MOVEIS AVULSOS COMO: 00
'Cadeiras - .

Poltronas fixas e giratorias
00 Mesinhas de centro e para radio

;
E entre muitos outros. a

Caixa Registradora marca "RECORD"
Afamada pela sua eticiencia, l'ubstitu

'1
indo as Caixas Registradoras de 00

elevado custo.--------- 00
VENDE-SE �ÕES VASIOS �

�.
'

RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 m
m Jaraguó do Sul . Sta. Catarina

00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

8x1

G. Rodolfo Fischer
===,SEOUR,OS EM OERAL===

18«ie
.maln5'OR�11
.'••••V:l11
VIDaeS
.el.EtUII. �llleAl5
•eR81IUIIS •• IUt.IAllle

RUA MAL. DEODORO DA FONSECA., 796 - TELEFONE,55

.'

r

'i, .
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