
PARA UEm APEilA
Esta semana recebe- os recursos para pedir

mos a visita de uma co- uma providencia. O Do
missão dos colonos resí- mínío Dona Francisca,
dentes na estrada Itapo- que lhes vendeu as ter
cusinho - Rio Manso, que ras, alega que a con

vieram, por intermedio servaçäo pertence a

desta folha, fazer um P r e f e it ur a; esta,
apelo a quem de direjto

I
por sua vêz, diz que a

contra a pessíma situa- mesma não foi recebida

ção daquela via pública. e nada tem com o peixe,
Alegam os. mesmos I mas que lhes cobra os

que já esgotaram todos impostos.
.

Agora, resolveram os

moradores, fazer uma

reconstrução por sua

conta, pois estão amea

çados de perderem toda

a sua lavoura.

terras para especulação, Aí está como se zela

pois não as cultívam.] pelas estradas e pela
para que mandassem ro- produção agricola, pela
çar cerca de 4 quílome- qual o governo Federal

tros da testada de seus tanto se empenha.
terrenos, afim de que
o chão da estrada pu- Confirma-se assim o

desse secar. O snr. Pre- recado que por inter

feito, ouvindo o pedido, medio de um cabo elei

respondeu calmamente: taraI o edil jaraguaense
"não vou arranjar sarna mandara para Itapocu
para me coçar".. sinho: "quando quízerem

estradas peçam ao Bri

gadeiro ou ao padre".

O padre ali referido é
o snr. Deputado Cónego
Tomaz da Silva Fontes

que obteve dois terços
dos votos dos eleitores

daquela estrada.

Para quem apelar ago
ra?

Foram ao sr.: Prefeito

Municipal e pediram que
a Prefeitura notificasse

dois industriais desta ci

dade que ali possuem

,
mo liberta. automatica

mente, um paraquedas,
que carrega consigo, de

I volta para terra, todas

as íntormações procura-

das, - ,S.I H. -

--x-

Entre as ultimas novi
dades apresentadas pe
las companhias de ele
tricidade dos Estados

Unidos está uma gela
deira, de dimensões pe
quenas, que torna pos
sivel ás donas de casas.

preparar seus próprios
alimentos congelados.
Outra companhia' apre

sentou, para noites frias,
um cobertor eletrico, o

qual, ligado a uma cor

rente normal da casa,
conserva a temperatura
do leito durante toda a

noite. .: S.I.H. -
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). EÍn Florianopolis um

funcionario da firma Ir
mãos Cesário, emprei
teiros de obras, rece

beu para pagamento dos

operarios a importan.cia
de 18.000 cruzeiros.

Em vês .de dar o des
tino ao dinheiro, foi a

Com o restante alugou
um automovel e fugiu,
sendo preso em Joinvil

le e recambiado para a

Capital onde deverá res

ponder pelo seu crime.

um clube e perdeu no

jogo 14.000.

No dia 21 fez anos a

senhora Hulda Horst, es
posa do sr. 'Paulo Horst;
dia 22 a senhora Assima
Dutra e o sr. Clemente

Schiochet; dia 24 regista
o aniverssario da exma.

senhora IOttilia
�

Schmítt,
esposa do industrial Ar
noldo L. Schmitt,; dia 25
faz anos o snr. Seme

Mattar, do comercio des-
,

ta praça; dia 26 o sr.

Rui Frenzel e o jovem
Rui Hercalano de Frei
tas Pereira, estudante ,fi
lho do sr. Altino Pereira.

Remoção de professores sendo internado em esta-

O sr. Adalberto Haf- do de coma ao

ner foi removido da es- Hospital São José.
cola de Ribeirão Cava Falecimento - Em Londrl

lo para Rio Vermelho, ne, onde residia, faleceu

e desta para aquela a com a ídaue de 88 anos,
\.-" professora Gentil SChio-1 no dia 8 do corrente, o

chet.
.

. . sr. Frederico Oberbeck,
Vida Social. Com a senhorí- que por muitos anos re

ta Clemencia da Costa, sidiu nesta cidade, onde

dileta filha do casal Ma- era proprietario do Hotel

noel F. da Costa, centra- Central
tou casamento o sr. Mi- Viajantes - Para Londrina,
guel Schwartz, residente Norte do Paraná, viajará
nesta cidade. no dia 50 do corrente o gional de Tubarão para

snr. João Ferrari. o qual foi convidado:

Novas LOjas - A firma Ao Dr. Vicente Codag-
Casas Buerger Ltda., abri- none, que tambem abriu

rão nesta cidade, no die um escritorio de advo-

50 do correnre, uma casa gaeia em Porto União,

filial, pera vendas de te- desejamos todas as felí-

cidos e. armarinhos. cidades.

O
.

novo estabeleclrnen .'

to ficará situado a Avení
da Getulio' Vargas, ao

lado da Cia. Telefonlee.

As eleições japonezas cessidade; 25% sobre as A exposição do minis-

tambem deixaram osso- taxas de rebocagens, tI'O da Fazenda, sr. Gas

viets desolados, saveiros, alvarengas e tão Vidigal, sobre a gra-

O Partido Liberal ob- lanchas e 30,% sobre as vissima situação em.que

teve 113 cadeiras, se- passagens. a ditadura deixou o Te-

guindo-se o Progressista -x- souro Nacional. demons-

com 91. Foi firmado o acordo tra a extraordínaría se-

Das 415 cadeiras a entre os governos do riedade de nossos pro

disputar, o Partido Co- Brasil e Argentina, no blemas financeiros.' O

munista obteve apenas 6. qual aquele se compro- «deficit» - orçamentário

Foram eleitas 9 mulhe- mete a fornecer até. o para o exercicio de 1946

:res. fim deste ano 3 mil to- é de cerca de um bilhão

Como se vê, o Japão neladas de borracha e oitocentos milhões de

está se democratisando bruta, e este 500 mil cruzeiros.. Ademais, as

mais depressa do que se toneladas de trigo a ra- responsabilidades do Te-

esperava.
. zão de 50 mil por mês. souro para com o Ban-

-x-
- x- co do Brasil represen-

Em visita feita pelo tarn a soma enorme de

O governo autorisou General Eurico Dutra ao 10 mil milhões de cru

a majoração dos fretes Instituto do Açúcar e zeiros aproximadamente!
maritimos, na razão de Alcool, o diretor daque- Existem, alem disso, ou-
35% para as mercado- la autarquia informou ao tras obrigações pelome
rias.com. expeção aos ge- Presidente que estão nos na .ímportancía de

neros de prímeíra ne- sendo instaladas no pais 2 mil milhões de cruzei-

20 novas usínas e que ros (para chegar a uma

não ha mais restrição á avaliação prudente). Fi

Iabríéação daquele pro- nalmente, a Fazenda Na-

duto. " cional está devendo aos

-_ x- diferentes institutos de

À Comissão de preços previdencia social cer

no Rio fixou em cr$ 2,20 ca de 800 milhões de

o kg. de açúcar refina- cruzeiros -'-x-

do extra; em 1,70 o de O Instituto de Tecno-

1a. e 1,50 o comum; a logia da California aper
banha em cr$ 8.90, e feiçoou um foguete ca

em latas de 1 kg., 10,00. paz de viajar na íonos-

O café moido varia fera e que foi arrojado
entre cr$ 4,70 a 7,70; a uma altura de 70 qui
leite condensado, lata lometros no espaço, em

de 400 gramas, 4,00; Ieí busca de segredos at

te natural no car:ro tan- mosfericos.

que, cr$ 1 ,50 e nos pos- O Departamento de
tos 1,50; arroz Bleu Ro- Material Bélico do Exér
se Especial, cr$ 3,40, cito Norte-Americano re

japonez, 3,00; charque, velou que o foguete em

cr$ 8,50; sal moido cr$ questão, com um peso

0,60 o quilo e em saquí- de 500 quilos, comprí
nbos cr$ 1,10; feijão de monto dea SO e 24 cents.
Santa Catarina, quilo

-

de diametro, foi entre-

cr$ 1,50. gue ao Corpo de Sina-
-x- leiros. Serà destinado a

As despezas com os pesquisas na sub-estra

t:res representantes do tosfera, para registar
Brasil na Organisação temperaturas e enviar
das Nações Unidas 'ONU, dados por paraquedas.
importam em 720 mil A recente experíên-
cruzeiros. ela, na qual o meteoro

-x- construído pelo homem

Parece que desta vês alcançou uma altitude de

vão mesmo acabar com 70 quilometros, foi leva
os jogos não somente da a efeito no campo
nos cassinos mas tam- experimental de White

bem o popular bicho. Sands,
.

em Las Cruces,
O Presidente Dutra Novo Mexico. O foguete

determinou pessoalmen- emprega um liquido pro-
te a campanha. pulsor de hidro'parbono

-0- e oxidase. Um mecanís-

Noticias

Diversas

_Grave
desastre

GUARANÁ-EXTRA

No mes de janeiro dês
te ano, o Banco do Bra
sil adquiriu 8.899.443 gra
mas de ouro fino, sendo
8.898.261 no exterior e

182 no Rio Grande do
Sul.

-x-

O total do meio cir
culante brasileiro em

dezembro de 1945 atin

gia 17.535 milhões de
cruzeiros Em relacão ao

mes de dezembro de
1944, o meio circulante

registrado em 1945 re

presenta um aumento

de 63%.
-x-

A arrecadação do im

posto de renda durante
1945 atingia Cr$ . . .

2.291.569;176,20 contraCrS
1'970.888.446'60 em 1944.
O Distrito Federal con

tribuiu com Cr$ . . .

771.422.751,00, São Paulo
com Cr$ 857,891.115,10,
Rio Grande do Sul com

Cr$ 150.256.048,40, Minas
Gerais com Cr$ .

133'095.228,70, e Pernam
buco com Cr$ . , . .

82.619.891,80. Assim, a'
contribuição destes Es
tados reunida represen
ta 87% do total arreca

dado em todo o pais.
-x-

O recolhimento de

subscríçãp compulsoria
de obrigações de guer
ra durante 1945, somou

e-s 1.283.201.574,50 con

tra e-s 1.069.469.580,90
em 1944. O Distrito Fe-'
deral contribuiu com Cr$
523.606,550.50 e São Pau
lo com Cr$407.570.982.70.
A contribuição destas
duas unidades da Fede

:ração representa, por
tanto, 72 e meio por cen
to do total nacional ar

:recadado.

Solicitou exoneração
do cargo de Delegad9
Auxiliar de Policia de

Jaraguá do Sul, o snr.

Dr. Vicente Codagnone.
No curto espaço de

Honrem, a litorina no tempo que aqui exerceu
seu trajeto Corupá - 'São esse cargo, soube im
Francisco. apanhou entre por-se como uma auto
Retorcida e Jaraguá, no ridade justa e conhece

nivel de Tres Rios, o in- dora da função que mui
dusrríal Hermes Roters, to enob:receu.

.

que ali passava guiando Tendo sido _
nomeado

um carro. I professor
de' Historia

A carroça ficou cornple- Geral no Ginasio de Uni
temente quebrada e no ão da Vitoria, Estado do

desastre morreu um dos Paraná, por interesse

animais., particular tambem não
O sr, Hermes Roters poude aceitar á premo-

foi gravemente ferido, ção para Delegado Re-

A firma Max Wilhelm

•.
acaba de lançar no mer

Ur Vicente cado mais um produto
•

. de qualidade, a "Guara-

• na-Extra", de sua fabri-

Codaonon� ca�:��cialisada no co-

mercio e fabricação de

bebidas, hoje jà apre
ciadas em todo o Esta
do pelo seu acabamento

tecnico e alem do mais

pela aplicação de mate
ria prima de primeira
qualidade, os seus pro
dutos jà vão alem das
fronteiras do Estado, tal
o renome e aceitação
que tem do público.
O novo produto con

tem a quantidade de
guaraná exigida por lei,
tornando-se de um sa

bor agradavel ao pala
dar.
Ao fabricante nossos

parabéns por 'maís essa

produção da sua acredi
tada fabrica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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e o mais variado estoque de todo o mu

nicipio de Iareguà em PERFUMARIAS, ho

meopatlas, produtos chimicos, especiali
dades farmaceurlcas, nacionais e

.

estran

geiras.
Penicilina em ampolas e brevemente

em comprimidos.

====o=====_� Atende-se serviço diurno e noturno

�oveis Estofados� 1 VENDE-SE a revendedores.

I
Entrega a domiciliq.

I
"[BUlEIRO" �ida Getulio varg�s. 97,

Elegancia, distinção e bom gosto V.

S'I
II,

I
encontrarà só nos afamados MOVEIS

IESTOFADOS CRUZEluO.

I-Poltronas pera radio - Divãs - Tape
tes - Passodeiras, tudo V, S. encontra-

Decretos de' 15 de
. lLà

á Rua Marechal Deodoro da

�abril de 1946
Fonseca, 319. - Fone 22

��o:::==::�_

- -

I

I, Pensão MICHEL II

SERRA, ALTA - Rua Independen cia

Instalada recentemente com möbílíario e

utensilios novos

Conforto e comodidade absoluta para
os snrs. viajantes

Jrcíenura MUlUmnCn]DaR dIe
Jarasuä Ql([}) §unli

Reqllerimentos Despachados
Dia 27-3-46

426 - João Carlos Stein - bras. requer licença
construir um sobrado em alvenaria de tijolo, na sua

propriedade a rua Marechal Deodoro da Fonseca, de
acordo com as plantas anexas. idem

427 - Erich Zager - bras. requer baixa imp. de
uma bicicleta. Idem

428 - Wendelino Stein - bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 140..250. mt2. idem
429 - Alberto Grossklags - bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 137.0.00. mt2. idem

430. - Wendelino Stein - bras. requer transf.

imp. de um terreno com a area de 62.500. mt2. idem
431 - Albrecht Persch - bras, requer transf.

irnp, de um terreno com a area de 47.10.6 mt2. idem
453 - Ernesto Marquardt - bras. requer transf.

imp. de um troly e um· carro de lavoura. idem
434 - Lother Sonnenhohl - bras. requer transf.

imp. de .dols automoveis particulares. idem
435 - Dr. Godofredo Guilherme Lutz Luce

bras. requer licença colocar uma taboleta perpendi
cular com as dimensões 30.x60. e dizeres: Medico

Dr. G. L, Luce, na frente de seu consultorio. idem

469 - Oarlos Stern - bras. requer transf. imp.
de um terreno com a area de 842 mt2, idem

,

468 - Walter Kannenberg - bras. requer transf.

imp. terreno com a area de 3150.0.0. mt2. idem
470. - Bernardo Leopoldo Eickhoff - bras'. req.

transf. irrip. de um terreno com a area de 20.0..90.0.
mt2. idem
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué do

Sul, 28 de março de 1946.

José Pereira Lima
Secretario

o Prefeito Municipal de Iereguä do ôul,
resolve:

NOMEAR:
De acordo com o art. 15, item IV, do

decreto-lei n.: 70.0. de 28 de outubro de 194�;
Diva Siqueira, para interinamente exercer o

cargo de professor, padrão "C", do Quadro Unico

do Municipio, da escola mista "Rui Barbosa" de
Pedra Amolar no distrito de Corupá.

NOMEAR:
D� acordo com o artigo 15, item IV, do

decreto-lei n. 70.0. de 28 de outubro de 1942;
Ines Pedri, complemenrarlsta, para interina

mente exercer o cargo de professor padrão "C", do

Quadro Llnico do Municipio da escola "Darci Var

gas" de Grota Funda.
Comunique-se

Ass. - Ten. Leonidas C. Herbster
Prefeito Municipal

Confere com o original
Em 17-4-46

José Pereira Lima
Secretario

O - FREGUÊS - QUE - FAÇA - PREÇO

Inícíou-se a ultima LIQUIDAÇÃO da

CASA
TOBIAS

Aproveitem! pois esta grande baixa dos

preços das mercadorias terá fim em

31-6- t 946

R. Preso .Epítacío Pessoa, 652 - JARAGUA DO SUL

Porque v. s. vai se preocupar com costu--'

reira, para fazer o seu casaco, para o frio

que se está aproximando?.. Quando a

�A§A SOM.I§ lhe pode fornecer estes

ja confeccionados! ... E QUE OASACOS ...

talhados na ultime moda e em pura lã . . .

V. S. encontrará: casacos curtos, treis quar
tos e compridos, no que ha de melhor e por

preços exepcionais. Lá mesmo v. S. encon

trará, corres de lã para casacos e talheurs,"
assim como tambem· uma grande variedade

de fios de lã em cores belíssimas, lenços de
seda para cabeça em cores lindissimas 'e

tantas outras novidades que não é. possivel
enumerar.

ONDE

rr::::::i S A
�.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SONIS

(proprietaria FRANCISCA BUCH)

JA.RAGUÁ DO §UL

s. E. Guarani

Assembleia Geral. Ordinaria
Pelo presente ficam convocados os

srs. socios desta Sociedade, para compare
cerem a Assembleia Geral Ordinaria a rea

lizar-se no dia 1°, de maio proximo, na se-

'de social da mesma, as 20. horas, para tra

tar do seguinte:

1) - Eleição da nova Diretoria

2) - Prestação de contas â Diretoria
eleita'

3) - Assuntos Diversos

Jaraguà do Sul, 18 de Abril de 1946

RICARDO MÜLLER
, Presidente

Autom�v,el de aiuguei
Limousine de luxo de

Edmundo Emmendoerier

Atende a qualquer hora

Telefone N. 23

Ponto de parada <- Bar Catarinense

Placa 2 04 67
'

__

COMPRAREI MAIS BARATO__

,.,
Fazendas Suspensórios

Sedas"Ohapéos
Erc., etc.Perfumes •

/--------1

Pois isso V. S. sempre consegue

na Casa. ERICO BRUHNS,
JABAGUÁ DO SUL Boa C�l. Emilio JoordßD, 62

FARMACIA J ii r ii g-U iÍ
Possue o maior

. .

........ ,. .

G���•••••••••••••••• • •••• ···········:

f'
.

� ..�..�.g.....��� ....����:
A§§UUA.R DE BAlPM.lLDA
§AL .RlRIFIMA\DDO [para cDsinha)

MATA MO§�A§

FABRICANTE: a111l1.8 1I.IER
Rua D. Pedro II N. 69 - Jaraguá do Sul

OOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOO; -.�'

; Adolf Herm. Schultze 00
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �,
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS m.m Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 ' de 'MobiliaS, especialmente para escritorio.

I00 INSTALAÇÔÉS COMPLETAS DE:
00 Dormitorios ,

00 Salas de Jantar

00 ' Cópas
�

.

Escritorios

m ,

Moveis rusticos e outros.

00 MOVEIS AVULSOS COMO:

00 Cadeiras 00
00 Poltronas fixas e giraforias 00
� Mesinhas de c.entro e para radio 00
m:s E entre muitos outros. a 0000 Caixa Registradora marca "RECORD" �

00 . Afamada pela sua eticiencia, substitu �

00 indo as Oaixas Registradoras de 00

I VENDE_�;l,V�:;�:'-�ASIO;---e
I 00 RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 73

. ti00 Jaraguéi do Sul Sta. Cotortno 00;OOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

JE r Im e s � ([]) ILe s s m (dl n Il1l
FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEOAS ROTA TIVA PARA ARADOS

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, .183
J A R A G U Á

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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lndustríc de aalçados Gosah Irmãos 5..A.
RELATO'RIO 'DA DIRETORIA

Senhores Acionistas
Em observancla ao disposto em nossos estatutos so

ciais e em face dos preceitos legais. 'cumprimos o dever de
vos apresenta! a exame, o nosso relatorio, o Balanço geral,
e dernonsrração de Lucros � Perdas, juntamente com o Pare
cer do Conselho Fiscal, referentes ao exercicio financeiro
de 1945.

Conforme vos é dado apreciar, a situação 'da socíe
dade se apresenta solida e os resultados, são satísferorios,
permitindo a distribulção de dividendo compensador.

Iaragué do Sul, 2 de fevereiro de 1946

Os documentos que a este acompanham, permitem
fazerdes uma apreciação da real situação da sociedade, docu
mentos estes que vos serão submetidos a aprovação na as

sembleia geral ordinaria.
,

Cumpre, ainda, lembrar, que de conformidade com os

estatutos sociais, a proxima assembleia geral ordinaria, deve
rá eleger os Membros da nova Diretoria e' do. Conselho
Fiscal. .

Quaisquer outros esclarecimentos julgados necessa

rios "esta Diretoria está pronta a dar, com a maior presteza.

Herta Gosch
Diretora Teenlee .

, .

"Não he duvida - diz
o missivista -, que as

recentes derrotas sofridas
pelo Baependi, particular
mente a ultime centra o

homogeneo "onze" do D.
Pedro, de 'Corupê, vléram
por em evidencia,' a gra
ve crise por que atraves
sa o tradicional clube ja
reguaense" I

"Estas -crises entretan
to, sejamos sensatos, são
proprías do futebol e,
quiçá de todos os espor
tes, mesmo onde impera
o profissionalismo Não
ha meios de contorna-Ia,
rníster se torna enfrentar
os ,momentos dificeis,

958.072,60 com resignação e eleva
do espirito de esportivl
dade".

Otilia Gosch
Diretora Comercial

Demonstração do "Atho e Passivo". em 31 de dezembro de 1945

Esporles
l\ssinado pelo sr. J. J

recebemos uma carta na

qual são f�itas acerbas
criticas a parte esportiva
desta tolha, deixando an

tever, bem claro, profunda
magua no noticiario so

bre o ultimo jogo do Bae
pendi com o D. Pedro.

ATIVO

"Ainda na ultima edição
desse jornal, o autor da

58.000,00 reportagem sobre o jogo
do Baep.endi e Dom Pe
dro foi infeliz, porquanto,
sern alcançar o objetivo,
que .ecredíto fosse pare
Impressioner :os leitores,
limitou suas observações'
ao lado tecnico da peleja,1 ,486.ü'01 ,20 na qual o quadro real-
mente portou-se com in
ferioridade Não obstante,
cumpre ao reporter anali
sar as porfias esportivas,
sob outro espeto, tarnbem,
qual seja a conduta es-

portiva disciplinar, que
tem sido um dos proble
mas rnais serios do es-

porte bretão. O que vimos
no jogo em questão en

tretanto, foi tmpresslonan
te, admiravel, não houve
senão que empanasse o

brilho do espetaculo, e

in contestavelmente foi és
ta. a maior glorla do
quadro local, pois a ele

.

1.092.405,70 cabem os elogios que se

pode tecer em torno da
disciplina em campp, "sa
ber perder é previlegio
dos grandes", Convicto
estou, que o Baependi foi,
é, e seré sempre 'um clu
be que, reflete ,a legitima
tradição do esporte Iara-

,
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da sociedade anonima "lndustría de C alçados Gosch Irmãos S. A.", guaense."

apos detido exame Balanço, Dernonstração de Lucros e Perdas, Relatorio da Diretoria e contas do exerciciö de 1945, tendo encon-t S liberal bll
t d r d

.

f 't d
-

d . . .
omos I erars e pu lI

ra o u o na rnats pe.r el. a or em, sao
,

e parecer que. as contas e documentos apreciados sejam aprovados pela assembleia carnos a barretada que
geral dos senhores actontstas.

.

nada adianta ao Baepen-
, Ieragué do Sul, 15 de janeiro de 1946 di nem a seção esportiva

C. Leopoldo Mey Erico BIosfeld Edmundo Splitter dOI "Correio".
Não se deu ali um con

selho util àos jogadores
do veterano clube e, nem

se promete rnêlhorar a

sua situação frente as de-
mals entidades do Estado
e mesmo locais.
Esse marresrno, falta

de entusiasmo, de ernor

as cores do seu clube,
treinamento e tambem,
digamos logo" falta de

__ � __ �_

cuidado dos responsavels,
H CLINlCA DE OLHOS - OU\(IDOS - NARIZ E GARGANTA DO ::!..l::

em colocar o quadro em

::

OR
disputas sern o preparo

II . SAOALLA AMIN prévio, é que o desecredi-

;! CONJUNTO PE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS
tarn perante os fans, que

ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ cada ves mais se afastam
.. .. dos prelios.
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii É' que estão cansados
11 HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 �.� de ver perder e ele ai nda
II _ Joinville _ 1� não se cansou de saber
lL

_
ii 'apanhar ...

[aragué do Sul, 31 de dezembro de 1945

A. M. C. da Veiga - Contador (reg. 949)

Demonstração de "Lucros e Perdas", em 31 de desembro de 1945

IMOBILIZADO:
Imoveís e Benfeitorias

ESTAVEL
.

Moveis e Utensilios
Llrenstllos Diversos
Veículos e Semoventes
Maquinas e Acessorios

106.574,40

11.474,50
28.780,60
15.427,70
242.978,40 298.661,20

DISPONIVEL
Caixa
Banco do Brasil

5.077,80
1.050,40 6.108,20

REALIZAVEL A CURTO E A
LONGO PRAZO

Mercadorias' 541.945,60
Devedores em C/Correntes , 2.580,60
Titulos a Receber em Carteira 4.447,20
Titulos a Receber em Cobrança 87.748,70

, Títulos a Receber em Caução 567.580,70
Obrigações de Guerra 32.754,60 1.056.857,40

.
f CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Ações em Caução 38.000,00
1.4�6,OOl ,20

Herta Gosch - Diretora Teenlee

PASSIVO

NÃO EXIGIVEL
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Depreciações

EXIGIVEL À CURTO E A
LONGO PRAZO
Credores em C/Correntes
Titulos a Pagar
Gratlflcações'[a Pagar
Obrigações de Guerra

.

Dividendos a Pagar
C/Correntes Garantidas

CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Deposito da Diretoria
Deposito de Representantes

20.000,00
18000,00

Depois de querer dar
uma lição e ditar regras
pera a critica da irnp ren
sa, termina o autor da
carta:

800,000,00
57.635,60
8.900,00
71.537,00

157526,60
57.i45,50
40.000,00
1.605,00

160.000,00
95,055,50 509.928.60

De b it o

Despesas Gerais
Juros e Descontos

779.245,50
66.067,40 845.312,70

Fundo de Depreciações
Fundo de de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Gratificações a Pagar
Dividendos a Pagar

25.84t,00
12.550,00
8.900,00

40.000,00
160.000,00

\

247.091,00

1.0920405,70

Ottlia Gosch - Diretora Comerci-al

CirCdito

1.060.150,10
28.758,80
5.514,80

Mercadorias
Juros e Descontos
Lucros e Perdas

Herta Gosch - Diretora Tecnica-;
Iaragué do Sul, 51 de dezembro de 1945

A. M. C. Ida Veiga - Oontador (reg. 949) Ottilia Gosch - Diretora Comercial

PARECER'DO CONSELHO FISCAL

-IIII·�==============
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ii ai! PROPRIETA.RIO IIA!i
II
s

li Rua Marechal Deodoro, N. 168

II R ii
!! H iiS ii
IIT II Secç:a:t!:, 1�::�::;iV�leP:s�:c::so�:�,rilí- ii T ii
ii ii Lubriiicação, carga de baterias

ii
E

ii

IIO II e concertos de pneas. iiN �
.. :. n H

, t{
..._:::::::::::...i.,i •• •.

� -". �.�:::::::::::::��i

Chãos para cassa
VENDEM-SE

diversos no perimetro urbano

Informações no escritorio do sr. Fr,
Rua Marechal Deodoro

Fischer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I F-;d�do I
�� CORREI,O DO, 'POVO CAIXA POSTAL, 19

TELEFONE •. '\9

- Diretor: ARTUR MÜLLER -

ANO XXVII - JARAGUi DO SUL - QUINTA-FEIRA, 25 DE Abril DE 194(i ,S'T1\" CATARINA N. 1.342

A pedidos

([��lillfOl2l �21 IRe§n§tteIill�n21
Manoel F da Costa e senhora

e

Antonio Schwartz e senhora

participam o noivado de seus filhos Clernen-
cia.e Miguel

'

Clemencia da Costa
I

e

Miguel Scfjwart2
NOIVOS

I

.

fl!llü d� �IiDmílfl!Dl
Em Barra do Rio Cerro no dia 2R do corrente.

Haverá como de costume churrasco,
bebidas, jogos, etc. etc,

A festa será animada por um exelente Jazz

Haverá oníbus o dia todo

A todos convida a Comissão
.

Emp're'go
-

CASA ATACADISTA
.

procura 2 empregados competentes, para

Seção Expedição e Faturamento

Ofertas pare a Caixa Postal nr. 39
I

em JOlNVILLE,. indicando referencjas e conhe-
cimentos.

.

.

.

,

ATENÇÃO! NOVA LOJA!
-

A já conhecida firma CASAS BUERGER

LTOA., irá estabelecer dentro de poucos dlas.
nesta cidade, á Avenida Getulio Vargas, ao

lado da Cia Telefonlee. uma filial de seus

acreditados estabelecimentos.

.1 Grandes sortlmenros de Chapéus, Fazendas,
Roupas Feitas, Armarinhos, Miudezas em geral

Aguar·de....!
.

ti

� G. Rodolfo, Fiseller ,
®EGl[JJRO� E� GJlEJRAL

Rua Marechal Deodoro da Fonseca. 796 �- Telefone. 53 I

.

por Quinta Ferino

Constantemente lemos nos jornaes, em suas

secçõ�s politi!las, as noticias maís variadas (sem
trocadílho l) sobre o tratamento dispensado pelos
caciques municipaes e distritaes I aos seus adver-
sários.

.

Uns dos perseguidos telegrafam aos seus

correligionários deputados dizendo que, depois de
uma cadeia injusta e de uma sóva ao luar foram

obrigados a fugir para outra cidade.
'

.

Outros, irritados, solicitam corri empenho se

jam tomadas providencias no sentido de cessar o

democrático abuso do uso. de foguêtes que, á ti
tulo de desfeita e provocação, são jogados pelas
suas janélas a dentro.

Consideradas todas essas "variadas" íórmas
de "dar na cabêça" do adversario reparamos nu

ma circunstancia especial. Achamos que os ehe
fetes de lá são muito violentos ou muito bobos.

Pois a realidade é bem outra aqui por estas
bandas.

Por aqui tambem se pretende perseguir e

maltratar criaturas dignas e que tivéram a ino
cencia ·de pensar que não éra pecado grave vo

tar contra o govêrno. Mas, Ióra de dúvida, a coi
sa não é feita com Ioguêtes e nem mais com prí.
sões e borrachadas. I

.

\

Ha muita superioridade, elegancia e distin-

ção no perseguir e judiar com a vitima... .

A técnica seguida por estes lados é a se-

guinte: .

;

Si o adversárto hão é funcionário mas vem

pleitear alguma coisa justa, íronícaménte se lhe
diz que vá pedir á U.D.N.

Si é funcionário, coitado! está fuzilado! ! !
Na primeira ocasião, si não pudér ser pôsto

no ôlho da rua, êle é "encostado" na funcão de
não fazer=nada. neve. passar .. das, 9 ás, t2. .e das

13,30 ás 17 horas dentro da repartição, sem rece

ber serviço algum pára fazer' apenas olhando co

mo os outros trabalham.
I

Julga-se, com isso, que a vitima se aborece

rá com 9 correr do tempo e, qualquer' dia, (ó dia
feliz para o algôz l) entrará com o requerimen
to de demissão.

Por aqui. é assim!
° snr. Neves que o diga ...

-x-x-'- '

Caminhão.

Seguiu um da Prefeitura local, no dia 16 do

corrente, para uma Fazenda, na' zona do Jara

guazinho, levando como passageiro de honra o

dôno da tal Fazenda e que, na politica, ocupa o

cargo de Presidente 'de um díretóríd. .

'

Na próxima semana noticiaremos si o cami-
nhão da Prefeitura, após-as festas da Pascoa, foi

� .Jbuscal-o de vólta ou si o dito regressou a pé ou

na sua aranha.' ----------------�--------------

,

r®Y@)®'r@)®Y@)@!@)�@!@)®!@)®.Y®�®Y@)®i'@)@Y@)�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, Resíríades e·

,

I �
.�

TODA.S �s MOLÉST1!A.§ DO ftPßHflHO RfSPIHHIÓHIO �
I � Encontram alivio imediato com c: uso do

�
@) Ineom.papavel ®5,

� Pl!ilorill dI! Hogieo Pl!loll!Ol1! �
� O PEITORALMAIS UONHEUIDO NO BRASIL ,�
@

, •
;(t®W®@J®@J®@J®@i®@)..@@).@®;®@Á@@J@@).@�@)t'

Nâo faciliteI= = = = = = = = = =

n Proteja seu' automovel, sua casa, seus operarios e o n

senhor mesmo' deve precaver-se.
O acidento não dá aviso prévio, vem inesperadamente!
Faça um seguro, antes que seja tarde!

'

Procure os agentes especialisados
' da

'''Cia. Naciollal' de Seguros Iplranga"
a eeMIItemal �.8A�

JA'RAGUÃ DO SUL

A. A. Beependí
Seção de Tenis

Aos amadores abaixo Heinz Zahler, Luiz Go

relacionados, solicita-se mes; Mario Tavares , da

satisfazerem exígencías Cunha Mello, Victor Ra
da inscrição junto a d� dunz, Willy Sonnenhohl,

reção tecnica, constituí- Wolfgang Weege, Rodol
da peles sns. Dr. Fran- to G Emendoerfer, Wíl

cisco Cardoso JuIÍior e ly Neitzel, Walter Car

Guilherme Schulz.Juníor; los Hertel, Curt Sievert,
até o dia 26 do,' corren - Iginio Alarcão, Morítz,

te, habilítando-se para Pedro Bina Martins,
concorrer 1;10 inaugural, I Gert Wilhelm, Silvia

da quadra, a iniciar-se Marquardt.: Thêa Mar-'

domingo proxímo, dia 28 j quardt, Ellern Anders

deste, as 7 horas, a sa- sen. Mariehen Janssen,
ber:

.

Florinete de Souza, 01-

Dr. Ary Pereira de ,0Ji- ga Breithaupt, Gertru·

veira, Heins Marquardt, des Breithaupt.

No Sul do Estado
f

I

fSCRITORIO AVENID�
Adalberto Cal'doso Fiedler

CONTABILIDADE - REPRESENTAÇÖES - AGENCIAS

Caixa Postal, 21 - End Telgr. AVENIDA

C RESCIUM A SANTA CATARINA

Aceita representações para Crescluma, bem

como'para todo o sul do EstadO.

Dá reíereacías

Vende-se
Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n,

com a area de 10.250 mt2.
A tratar com o proprletarto

F. Frederico Moeller

.i1D�IR05
.fimóo/u de 'lua/idade -

�
FERMENTO rfjflllf��')
BAUNILHA 1:-;:: � ,",-

PÓS PARA PUDINS � �
)). ....

»., �;WJ
"

Torne-se

norte
um "felisardo"

do / Paranàno
Estamos no limiar de um mundo novo, Para cada um vencer nesta

ardua caminhada que nos depára, só mesmo o trabalho honesto, se martí

fictos. E de todas as atividades, a rnais
I

promíssora, é a vídd de tampo.

A luta do homem contra a Natureza será eterna, mas, nessa luta é preci
so ser hfü�il em escolher-se a terra. O Norte do Paraná - está comprova-

I

do - oferece posslbilldades ímpares, pera dedicar-se á lavoura. Naquela
generosa região nacional extrairá o maximo proveito e sentirá mais entu-

, siasrno pelo trabalho. .
,

Tanto as iniciativas particulares como governamentais visam um só

fim: o bem estar daquela vasta comunidade.
.

O clima muito saudavel e agua muito boa, tambem são fatores de

grande incentivo, tem estradas de rodagem, caminho de ferro, escola etc.

Torne-sc um Iellsardo, adquirindo terras roxas com facilidade' de

pagamento, da Comoonfiia �e Jerros norte �o Paronú
Agencia principal e. centro de adrninistraçêo . lONDRINA

Sede em São Paulo - Escritorío: R. São Bento 329 - 8°. andar - Cxa. P. 2771
NOTA: - Nenhum agente de venda está autorizado a' receber

dinheiro em nome da Companhia.
(Tírulos registrados sob n. 12, de acordo com o decreto n. 3079 de 15-9-38)

Para obter informações detalhadas, procurem o .sr, JOÄO FERRARI,
no Hotel CENTRAL, desta cidade de Iereguä do Sul, o qaal Viajando pa

ra londrina no dia 30 de abril, poderá) guiar os inreressados pera uma visita.
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