
As Elel·ço'"es de Corupa· • o noticiario oficial da
.

.

.

.

.. . Agencia Nacional, do dia
27 do corrente, anunciou que o Tribunal Superior Eleitoral, em sua sessão daquela data,
deu provimeto ao recurso da União Democratica Nacional, para anular a votação da

2la. seção· eleitoral da l7a. zona, Santa Catarina.
Essa seção é a de Corupá, neste mllnicipio, sendo o primeiro JlIlgamento dos diversos

recursos encaminhados por aquele partido.
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Na hora do

aperitivo, tome
Um Calice

de
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Nos Estados lJnidc.s
foi descoberto um novo

metodo barato para ex

trair cera do bagaço da
cana de açucaro
A cera é superior a

da carnauba e a extra

ção dos paizes açucarei
ros tdá para suprir o

pais.
-l-

O J.fliz de Direito de
Santa Vitoria do Plamar,
Rio Grande do Sul, de
negou um interessante
pedido de mandado de
segurança.
A policia interditou o

jogo no Clube Comerci
al daquela cidade. O pre
sidente requereu o man
dado para poder ali jo
gar ° píl-paí, o pocker e
outros jogos.

O pedido .foi negado
por ter o delegado in
formado que praticou o

ato, cumprindo ordens do
snr. Ministro da Justiça.

-x-

Telegramas de Minea.
polis, Estados Unidos,
diz que o medico Tsche
cosluvaco Frank Gollau.

, conseguio isolar o virus
da paralisia imfantil.

. Dessa forma poderá
confecionar vacina con

tra o terrivel mal
-x-

O Plano Marschall, de
auxilio a Europa preve a

compra de�17 milhões de

Locais �!�a do ., AntOniO· pe.l'h(�_.p.u.I".O •

ANIVERSÁRIOS =-Completou hontem
1Fizeram anos dia 26 a mais uma primavera a
----------

exma. sra. Dona. Ruth interessante garotinha Vestuário e Saúde
Não podemos compre- vela policial, onde se en- de brincava um irmão-

Camara. esposa do sr. Mar�ene, fil�a do ?asal As roupas le-ves, Iol-

ender como pudessem sina a matar e a roubar: sinho de 7 anos e lhe
Dr. Renato Camara, re- �arla-AgostIn� B!B;sI, re- gadas e porosas tacüí

jornais criticar o àto re- quem ler esses jornais e desfec!tou a queima rou-
sidente em Blumenau, o sídentes em C�:lrltIba tam a circulação do ar

cente de um comissario revistas infantis, onde pa um tiro, que prostou
jovem Osní Müller e a ror este motivo Marle- em tôrno da pele e per

de costumes no Rio, nada ha de educativo o pequenomorto ao chão.
sra. Tecla Reinhold, es- ne ofereceu Ulpa farta mitem a perda de calor

. proibindo a exibição qua- mas é uma escola que Depois calmamente. p�sa do .nosso amigo �r- �esada de d?ce.s a suas do corpo. Os tecidos !d�

sí nua, de mocinhas de forma para o mal a cri- chamou �s pais e con� �1�0 :eI�h�I�, 6ropr�e- In�meras. amlgu�nh�s. malha, linho, e algodão
15 e 16 anos, num con- ançada, não pode estra- teu-lhes uma historia dal'lf o o eD. ��se�� f r �� a�Iverâar��g es �s são os melhores para

curso de beleza, organi- nhar o crescente regís- muito bem . engendrada, �s aRPraçaf:lh lad a n- de ICpI aç��s o orreio as roupas de baixo' Nas

sado por dois artistas de to da criminalidade de d
.

t \
VIra au, I a o snt

I"
o ovo. roupas externas devem

radio, num teatro e a menores, em todos os i:f�:t1sq�:sina:m revis as \iYaldemar Rau, comer� Viajantes .A pf.lss�io estive- ser abolídos os forros

tanto por entrada. seus aspectos, que vai Um preto entrara sor- ClaD�te 2e8m Estra�a NRov�. rern em JLaraguda do Sul, de tecidos cerrados.

Se no pais mais auto- pelo Brasil. rateiramente pela casa,
ía

j
a menma em- os �n�s. .ea� ro .I...ongo, Procure auxiliar o

ridades tivessem noção Parece que cinema, tirara o revolver da ga- taAYVâlf. hont S h
escr�vao Rdlsdtrllt;l dKel Ar- funcionamento da pele

do bem que fazem a hu- radio, publicidade, tudo veta e matará o irmão- .

In a
.

ontem a. en 0- roz�lra o o o ug e usando roupas leves Iol

manidade e especialmen- o que poderia contribuir sinho, saltando então pe-
ríta I_lrlb�a ����F �ua �sp�a dona Ina gados e porosas. - SNES.

te a juventude, comba- para a educação cívica la janela dos fundos da Dl .
.

man auge.. .

l�--_"""'_'XXXX�tendo a onda crescente e moral da mocidade, fi-j casa.
a 1 ,de �eyerelr.o . -:- Para Flor��nopoils Não sofra de indlges

de depravação moral, zeram conluio para tor- A policia não acredi- completará m�I� um am- V.laIOU o sr. tabehao Ma-
tões use

.

.

que, com o fim de ga- nar a geração dos nos-' tou na historia e logo o �ersárlO �atah�lO a ge�- no Tavares da Cunha .' '. �
nhar dinheiro,. contribue sos tempos homens maus, pequeno contou a verda-

til senhoríta Alice Pedrí, Mello.
. Bdter Agula Puro �

para uma formação do- perversos, desde peque- de. .

___...............................�

entia e criminosa da mo- oDOS e iniciados para o Ele atirara o mano • ----
cidade, era bem. de . se crime. I representando o que Ie: .

.

I Lei·Organlca dns MUDI·CI·pl·OSsalvar desse máo camí- O recente fato passa- ra na revista. Berta W_ Marqtiardt I
- " "'" v ..

minho milhares de pes- do em um estado do nor- Parabens portanto ao

soas. te, é exemplo frisante COIDI'ssarI'o de menores
Repercutio dolorosamen- Lei n 23 de 14 1 47
te neste munícípío, orale- .,

- -

Quem assíst ír hoje. a dessa escola que bem que corajosamente poz cimento, ocorrido no dia TITULO IV
um programa radiofoni-I deveria merecer mais termo a. exibição imoral 23 do corrente, de dona
co, desses onde as pia- atenção das autoridades. das menores no teatro Berta Weege :vIarquardt,
das imorais fazem corar

I
Um menor, 10 anos de caríoca.

tê d lt id d esposa .
do sr. Walter

a a u os, ou uma no- I a e, pegou de um re- J. JUSTO. Marquardt, elemento de
-

volver, foi ao quarto on- grande destaque na vida
social e industrial de Ja
raguá.
A extinta, que contava

58 anos de Idade, éra, pe
la suas virtudes e bon
dosos dotes do coração, 9 - resolver sobre incorporação, sub-divisão
muito estimada, não so- ou desmembramento do Municipio, submetendo

mente na ZOI.a .de Gari- as .resoluções á aprovação da Assembleia Legís-
baldi, onde residia, co- latíva; .

mo em todo municipio. 10 - usar do direito de representar perante
Deixou os seguintes fi. os Poderes Públicos; .

lhos; Heinz Marquardt, _11 - resolver em grau de recur�o. as recla-

casado com dona Asta maçoes centra atos do executivo munícípal;
Breithaupt Hildegard ca- 12 - suspender a execução no todo ou em

sada com 'o senhor Fre-I parte de qualquer ato deliberação ou regulamen
derico Brandt Ondina to declarado inconstitucional pelo Poder Jucícíá

casada com 'o senho; rio,
Fidelis Wolf, Herbert, ca- 15 - observar e cumprir o disposto nos ti

sado com dona IlsaGrimm tulos V, VI, VII, e VIII da Constituição Estadual

Walter Marquardt Junior naquilo que competir ao Municipio;
casado com dona Hilde- 14 - autorizar o prefeito a promover a cria

gard Schumacher e Ger- ção de consorcio com outros Municipios para
da Marquardt, solteira. instalação, exploração e admínístração de servi-

Era irmã do sr.Wilhelm ços publicos de interesse comum.

Weege eHermann We- 15 - elaborar e promulgar o seu Regímen-
ege, este ultimo falecido to Interno;
na mesma data do ano 16 - eleger anualmente, a sua Mesa e as

passado. comissões que criar;
Seu enterramento teve 17 - prorogar e adfar as suas sessões por

um grande acompanha- motivo plenamente justificado;
mento e realisou-se no 18 - nomear, demitir, licenciar por seu pre
cemiterio de Garibaldi' sidente os funcionêrios da sua secretaria fixando-

Á familia enlutada o lhe os vencimentos;
"Correio do Povo" apre- 19 - legislar sõbre todos os assuntos de

senta seus sinceros pe- peclriiar interesse do Municipio respeitadas as

�ame.s._______
atribuições do Prefeito e dos Poderes Estaduais.

SECÇÃO III

Ensinando pure o mal

sacas de café ao Brasil.
-x-

O recente acordo en

tre o governo central e
o Estado deMinas Geraes
preve a desinfeção de
31O mil predios ruraes

-
'

para o que serao gastos
150 toneladas de DDT
sendo omais intenso com�
bate a malaría já feito
no Brasil.

-x-

Revestio-se de grande
inportancia politica e e

conomica a visita do sr.

Presidente da Republica,
General Eurico Dutra, a

São Paulo.
O seu importante dis

curso, garantío aos pau
listas uma era de paz.
para que pude'ssem trá
balhar com afinco pela
patria comum.

-x-

O Diretor dos serviços
do Petroleo, nos Estados
Unidos, recomendou ao

governo o embargo dos
embarques de combusti
vel para o exterior.
A medida, se posta

em pratica, será a maior
calamidade que pode
ac ontecer aos paizes
com produtos para trans
portes

-x-

Estuda-se nos Estados
Unidos da America, a

aplicação do raio da mor
te, para aplicação na

guerra, o que será a ar

ma maís mortífera já
posta em execução.

-x--

Está sendo organísado
um exercito internacio
nal paramanter a ordem
na Palestina, onde ju
deus e arabes continuam
a lutar pela posse da ter
ra, dividida pela ONU
entre os dois povos.

�x-

O navio escola Almi
rante �aldanha, chocou
se com um rebocador no

rio Mississipi, Estados
Unidos. saindo seriamen
te danificado.
A culpa coube ao re

bocador. Não houve mor

tes, mas a reparação dos
danos no navio brasilei
ro durará 20 dias.

-x-

A União Sovietica exi
giu da Austria dois mi
lhões de' dolares, por
indemnisação dos bens
dos subditos do eixo na

quele pais.
·-x-

O calor no Rio Janei
ro, chegou a 39 gráos na Convida seus associa
sombra. .

dos e exmas. familias pa
Está sendo racionada ra os bailes carnavalescos

a energia eletrica em a se realisarem em sua

Porto Alegre. séde nos didS 7 e 10 do
proximo mes de Fevereiro.
Mesas a reservar com o

Snr. Dionisio A. Pereira na

Auto Viação. .

A DIRETORIA

Do Govérno Municipal
CAPITULO II

Do Poder Legislativo
SECÇÃO I

NOTAS" NOTICIAS
Da sua Orçanieação

Continuação do numero anterior

ClU8f ß. 8ßfPf�DI Das leis e resoluções
Art. 64 - Os projetos de leis e resoluções

serão votadas em dois turnos cabendo a iniciati
va a qualquer Vereador, comissão da Câmara, ao

Prefeito e ao eleitorado, em forma de moção ar

ticulada e subscrita, nO mínimo por trezentos e

leitores do municipio.
Art. 65 - O texto dos projetos de leis e re

soluções será submetido a sanção do Prefeito.

Continua no Proximo Numero

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied. Graf,ica Avenida LIda
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Auto .JaraguáSfA. RmlõH �1�ll

I - BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de
Dezembro de 1947.

Edital n. 2556, de 14-1-48.

Indústria e Comércio
Relatorio da Diretoria

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do l° Distrito
da Comarca T araguá do ser,
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casai-se:

, .

Em cumprimento ao que estabelecem os estatu
tos sociais, a diretoria apresenta o Balanço e Rela
torio referentes ao exercicio encerrado em 31 de
Dezembro de 1947..

Embora tendo passado esta Sociedades por
um exercicio de organização e construção, apresenta
um resultado sartsfatorío, resolveu esta Diretoria não
distribuir um dividendo e sim formar um Fundo de
Reserva, pera estabelecer uma base fundamental de

progresso para o exercicio vindouro.
Os dados constantes desta prestação de contas

especificam a situação financeira exata da Sociedade.
Ainda de acordo com os estatutos, a assem

biela deverá -eleger o Conselho Fiscal pare o cor

rente exercício.
Á disposição dos senhores acionistas, encon

tram-se os documentos referentes ao exercicio encer

rado, estando esta Diretoria pronta pare dar qual
Quer esclarecimento necessario.

Imobilisado
A T I V O

Nicolau Dregel e Tecla
Vogel.
Edital N. 2340, de-23-1-48.
Leopoldo Neitzke e

Luiza Schaff
Ele, brasileiro, solteiro.

barbeiro, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho de
Fernando Neitzke e de
Maria Neítzké.
Ela, brasileira, soltei

ra. lavradora, domicilia
da e residente neste dis
trito, em 1tapocusinho,
filha legitima de Vicente

. Schaff e de Ida Schaff.

651.908,50 E para que chegue ao co-

nhecimento de todos.jnande i

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dui ante I S dias." Si

576.923,50 alguem souber, de algum im

pedirnento acuse-o para 05

6.716,10 fins legals
IRENE PEDRI,otidal

lrnoveis
Construção

Estavel

502.633,50
129275,20

Moveis e Utensilios
Maquinas
Ferramentas
Direitos
Onibus Andorinha

Disponivel

27.7Q6,50
27.836,70
2.903,30

43.387,00
275.000,00

Caixa
,

Realisavel á Curto e Longo, Prazo
Combustíveis 21,308,90
Acessorios 5.644,10
Mercadorias 170.114,80
Devedores em CI Correntes 2.260,90
CI Correntes .Mensaís 32.616,00

Conta de Compensação
Valores em Caução

231.944,70

40.000,00
TOTAL Cr$

PASSIVO,

1.287.492,80

Exiginl i Curto e Longo Prazo
Credores em Contas Corretes

Ião Exigivel
219.713,50

Capital 1.000.000,00
Fundo de Reserva Legal 1.300,00
Fundo de ReserVei Especial 26.479,30

Conta de Compensação
Caução da Diretoria

1.027.779,30

40.000,00
TOT�L e-s 1.287.492,80

Parecer do Conselho Fiscal

Paulino Pedri

Renaldo Ulrich

Adelia Müller

tPag. 2

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AMP, ç Q ES.

CCC[!RAS,

FKIEIRASJcSPIN�S. ETÇ.
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3212-Paulo Papp-bras. 'alvará de Habite:se
para alugar sua casa. síto a rua Rio Branco nesta
cidade Como requer.

3213-Constancio Wilke-bras. alvará de Habi
te-se .para ocupar sua caia sito a rua Quintino
Bocaiuva, nesta cidade. Idem.

3214--Maria Longo-bras. alvará de Habite-sé
para alugar um quarto de sua casa sito a rua Mal.
Deodoro da Fonseca. Idem.

3217-Raulino Neckel-bras. alvará de Habite
se para ocupar sua casa sito a rua Angelo Piaze-
ra. Idem. .

3565-Viuva de Alfredo Klug-bras. licença
construir um xiqueiro nos fundos de seu terreno
sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.

'

. 3271:-Ervino Menegotto-bras. baixa imp. so-
bre Fabrica de Corrocerrias. Idem.

3.2?2-Emilio Benthien-bras. transf. imp. terre
no edificado com uma casa velha de material, sito
a rua Barão do Rio Branco vendido a' Bernardino
Henrique da Silva. Idem.

3273-Gustavo Rück- bra . requer baixa imp.
de Indústria e Profissões a fazenda a "arejo. Idem.

.

3.276-José M. Mueller & Cia. Ltda-requer
hcenç� para construir um Galpão de madeira, para
deposito de seu material para fundição. Idem.

3277 --Alfredo Hansen-bras. requer transf. imp.
sobre uma Atafona de Milho adquirido de Alberto
Hansen. Idem. .

.

3278-Guilherme Krüger-bras. requer transf. Pertartadeaüde Dezem 1947imp. sobre Engenho de açucar, vendindo a Otto • A I J-aragua'Krüger, Idem.
_

I U O
.

5279-Leonardö Groegel-bras. requer baixa do O Prefeito Municipal de Jaraguá do
Imposto de Industria e Profissões referente a Con- Sul, resolve: APROVAR: de acordo com Indústria e Comércio
tratador de Obras. o art. 140, do decreto lei n. 700, de 28 de .

3.280-Antonio Gesser-bras requer transf. imp. outubro de 1942; Achem-se á disposição dos senhores acionistas,
terreno vendido a Venceslau Pomianowski, com a A escala de férias para o ano de 1948, dos fun-I

no escritorío de�ta sociedade, os docum�ntos a que

de 58.750 mts2. sito à estrada Itapocú -Hansa. Idem. cíonáríos desta Prefeitura e Intendencia de Ocru- se refere o _artigo n. 99, do decreto Ie! n. 2627 de

2.281-Antonio Gesaer-bras. requer transí, imp. pá. jSetembl'o de 1940.

terreno vendido a Pedro Gesser, com a aréa de 1, José Pe!eir� Lima Secretário Fevereiro Iaragué do Sul, 26 de Janeiro de 1948
152. 500 mts2. sito á estrada Schubert. Idem. 2 - Edgar Píazeíra Contado Maio

3.282-0scar Eggert· bras. requer transf. imp. 3 - França Vosgerau Tesoureiro Novembro fRIEDRICH BARG

sobre uma bicicleta adquirido de Emílio Eggert. 4 - Verdi F. Lenzí Fiscal Geral Novembro Diretor-Presidente

Idem. 5 - João M. Verbinen Amanuense Feveireio
3.283-Alitor Eggert-bras. requer transf. imp, 6 - Antonio Pedri Fiscal Auxiliar Dezembro

de uma bicicleta, adquirido de Emilio Eggert. Idem. 7 - Guilhermer Hering fiscal Auxiliar Novembro
3.283-Alitor EggerUiras. requer transf. imp. de 8 - João A. Zacko Almoxarife

-

Março
uma bicicleta, adquirido de Emílio Eggert. Idem. 9 - Henrique Ferrazza Fiscal-geral Novembro

3.284-Bertoldo Kanzler-bras. requer baixa 10 - Raul Massaneiro Amanuense Março
imp. sobre urna bicicleta. Idem.

. 11 - Egidio Voltolini "Aux. Estatistica Fevereiro
3.285-Rem,0Ido J. M. de Souza-bras. requer 12 . Geny Costa Aux. Estatistica . Maio

transí. imp. terreno vendido a Paulo Benkendorf, 13 - Adernar M. Silva Escríturário Julho
com area de 16.188 mts2. sito a estrada Itapocú 14 - Alexandre Koehler Port. Continuo Agosto
Hansa. Idem. 15 - Waldemar S. Moraes Zelador Cemitério Setem.

3.286-0scar Harbs-bras. requer transf. imp.. 16 - Vicente de Souza Carcereiro Maio-
de um carro de um animal, adquirido de Ana M. 17 . Henrique Pedri Motorista Desembro
Harbs. Idem. 18 - Luiz T. Martins Motorista Dezembro

3.287-Francisco Stinghen-bras. requer baixa 19 - Henrique Bosse Motorista Dezembro
imp. de um carro de mola (Troly). Idem. 20 - Alzira Murara Aux. Escrita Fevereiro

3.288·-Antonio Gesser-bras. requer baixa imp. Comunique-se
de um carro de mola de dois animais vendido pa- (s) - Waldemur Grubba
ra fora do Município. Idem. Prefeito Municipal

3.290 - Alvino Zipf-bras. requer liceuça construo Registrado no livro conpetente
ir um Rancho de madeira coberto do telhas, no Jaraguá do Sul, öO de dezembro - 1947

�����p�). �����rreno, sito a rua Nereu Ramos J�:�r:�:��a Lima

fe(ÇlUl�aUrlla lRnQ] Ml�[rual §o Ao
3.293-João Mathias Verbinen-bras. requer li

cença construir uma casa de madeira em sua pro
priedade sito á estrada Nova neste Município.
'Idem.

3098-Carl H. F. Jutte-alemão, licença cons

truir mausolêo nas sepulturas de Daniél 'Rumpel,
Barbara Rumpel, e Jacob Buck, inhumados no ce

miterio Mnnicipal desta cidade. Idem.
3227-Guilherme Finkbeiner-bras. baixa imp.

sobre fabrica de tamancos e calçados, por não de
sejar continuar mais com o mesmo ramo de nego
cio. Idem.

,3289-Waltrut Schondermaok-bras, licença
construir mausoléo na sepultura de Afonso Schon
dermack, inhumado no cemiterio municipal desta
cidade. Idem. .

,

.

3292-Mimi Bolauf-bras. baixa imp. sobre um Icarro de lavoura de um animal. Idem.
3294-Domingos Reck-Junior bras. baixa imp.

Ind. e Prof. sobre vendas de bebidas por atacado.
Idem.

3295 - Alvaro João BertoIi-bras. baixa imp.
sobre açougue não diario e fabrica de banha, por
não desejar mais continuar Com o mesmo ramo de
negocio, Idem .

. .

3296 - Oswaldo Beims-bras. baixa imp. sobre
oficina para consertos de relógios. Idem.

3297 -Antonio Pedri bras. licença construir
aumento nos fundos de sua casa para deposito de
lenha, sito a rua Rio Branco nesta cidade. Idem.

rrefeitrrra MrrlliGi�al de Jara�rrá U� �ul COMERCIO E INDUSTRIA
REQUERIMENTOS DESPACHADOS i[limlTT Z. H.

Dia 26-12-47 ASSEMBLEA GERAL ORDINARIA

São convidados os Snrs. acionistas' do "Co
mercio & Industria Schmitt S/A" a se reunirem
em Assemblea Geral Ordinaria no escritorio da
sociedade, á Estrada Jaraguá, km 4, no dia 14 de
Fevereiro de 1948, ás 15 horas, afim de delibera
rem sobre seguinte ordem do día:

"

1) Leitura, discussão o votação do relatório
da Diretoria, do Balanço, da Conta de Lucros &
Perdas e demais documentos referentes ao exer
cido de 1947 e do respctívo parecer do Conselho
Fiscal.

2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal
e seus Suplentes para o exercíclo de 1948.

De acordo com o que determina o artigo. 99
do decreto-lei No. 2627 de 26 de Setembro de 1940,
acham-sé a disposição do Snrs. acionistas na se

de social, os documentos relativos ao exercicio
de 1947.

Os ônrs, acionistas deverão depositar de a
cordo com os estatutos sociaes na sede social,
com antecedencia mínima de 24 horas, as suas

ações, afim de poderem participar da Assemblea
Geral Ordínaría.

Jaraguá do Sul, 19 de Janeiro de 1948
.

Arnoldo L. Schmítt
Diretor-Presidente

Auto jaraguá S. A.
Indústria e Comercio
ASSENBLElA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta Sociedade, pare a assernblela geral
ordinaria a realizar-se no die 28 de Fevereiro de
1948, as 2 horas 'tio tarde, na sede social afim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do die: I

1°. - Aprovação do Balanço e contas do
exerclcío de 1947.

:!o. _ Eleição do Conselho fiscal.

5°. - Assuntos de interesse social.

Iaragué �o Sul, 26 de Janeiro de

fRIDRICH BARG
Diretor-Presidente

1948.

Clube Atletico BAEPENDI
AVISO I

A Diretoria avisa aos senhores portadores de
Apolices da extinta Sociedade de Atiradores Ja
raguá, que procurem á respeito, impreterivelmen
te até o día 28 de Fevereiro. dêste ano, o Secre
tario do Clube, snr. Francisco f. Fiacher, em seu

escritorio á rua Marechal Deodoro. N' 204.
Pela Diret()ria:

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 2 de dezembro de 1947.

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário

ALfREDO KRAUSE-Presidente

Hll0eiílclio Rurill
de Jaraguá do Sul

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presidente e de acordo com

o artigo 30 dos Estatutos, convoco os srs. Asso
ciados para a Assembléia geral ordinária, a rea

lizar-se no dia 15 de fevereiro proximo vindouro,
as 10 horas, sa sede da Assocíaçäo para delibe
rar sobre a seguinte:

Ordem do dia

10 Relatorio referente ao ano de 1947;
2° Prestação de contas;
3. Elaição para cargos vagos Diretoria e Conselho
Fiscal;
4.0 Assuntos diversos.

Associação Rural de Jaraguá do Sul 15 de
Janeiro de 1948.

Manoel Luiz da Silva
Secretário

VE:::"NDE SE Um terreno com 45
I::!..

- -

morgos de terra, arro-
zeiras pera 500 sacos de arroz, sendo dlstante da

Igreja S. João de Itapocusinho 10 minutos.

Tratar com o ônr, ALBERTO BORTOLINI

Itapocusinho

S. A.

,

Edital de Matricu Ia
------

Levamos ao conhecimento dos Snrs. pais e

responsaveis por crianças em idade escolar obri

gatoria que a matricula estará aberta a partir de
26 do corrente.

Inicio das aulas:
Curso Primario, dia 2 - 2

" Complementar dia
Mensalidade: e-s 25,00

Jaraguá do Sul, 22-1-1948

16-2

A DIRETORIA

"ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA"

ÇONVOCAÇãO
São convidados os -senhores acionistas a se

reunirem em assernbléa Geral Ordlnarla, na séde
social, as t 4 horas do dla 16 de fevereiro. proximo.

ORDEM DO DIA

1'.) Exames, discussão e aprovação das contas
da Diretoria, do parecer do Conselho fis
cal e do Balanço.

2'.) Eleição da Diretoria.
3'.) Eleição do Conselho fiscal.
4'.) Assuntos diversos.
"Acham-se á disposição dos ônrs. Acionistas

os documentos a que se refere o artigo 99, do de
creto-lei rr, 2627 de 26 de Setembro de 1940".

laragué do. Sul 10 de janeiro de 1948

WALTER BREITHAUPT

ADOLFO fl. EMEND,OERFER
Diretores

VEN-DE-SE
Uma sorveteria e bar restaurante, contendo

uma maquina grande de picolé, nova, uma geladeira
eletrica. O restaurante contem 20 mesas.

Situado no centro. da cidade de Joinville, a Rua
Duque de Caxias N. 646.

Preço Cr$ 120.000,00
Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinville

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li Procure seu premio... li
o Prefeito Municipal de Iaraguä do Sul, faz ii

���� ���.�
ii

s�ber a �u�m possa intessar, que a Prefeitura nec�- �l Os premios sorteados pela I ii
De acordo com o Radiograma 132 de 20 do sita adquirir por compra 200 (duzentos) sacos de CI-ii' ii

corrente do Exrno. ônr. General Comandante da 5a• mento, sendo que essa aquisição será feita por con- ii H

Região Militar, e em face das necessidades exlsren- correncia pública, devendo essas propostas serem ii pela Loteria Federal de 31-12-47 ôäot- ii

tes do 130• B. C., são convocados os seguintes ci- apresentadas por escrito em envelopes fechados, até ii 1.491 primeiro prêmio ii

dadãos, que deverão apresentar-se nesta Junta, até .dia 9 de fevereiro do c. a. na Secretária da Prefeitu- i! ii

da 31 de Janeiro. ra, onde serão abertas as mesma em presença dos H 7.338 segundo prêmio ii

.

Alfredo Minelli, Edmundo ßahr, Paulo Bürger, interessados no mesmo dia as 10 (dez) horas. ;,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

OJimpio Lazzarls, Lino ßerrholdl, Victor Volkmann, Prefeitura Municipal de Iaregué do Sul, 31 de

Arno Liroldi Ehrnke, Arno Drews, Antonio. Panstein Janeiro de 1948.
.

Netto, Waldemur Watzko, Bertoldo Bachmann, Bruno WALDEMAR GRUBBA

Egon Beseke, .ßruno Gisse, Werner Kírzberger, Os- Prefeito Municipal
wa!do Hastmann. Gerherd Wilhelm Vendderhoff, Eh

rart Kopp, Waldemar Bencher, Raul de Souza e Jo
sé Fiatz.

JUNTA ALISTAMENTO MILITAR Edital de Compra
de JaraglJá do Sul

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL

•

� Faça boa digestão usan- �
� do, antes das refeições, �
� usando calic de �
� Bitter Aguia Puro �
����

EDITl�L
5aIão5ãoffiateusWALDEMAR GRUBBA

Presidente da J.A.M.

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul,
termo público que,
durante o corrente
mês de Janeiro, ar
cadação na Tesou
Jaria da Prefeitura

Municipal de Jara-
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o imposto de
LICENÇA(automoveis, bi-

cicletas, motocicletas e

carroças).
Não . satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

o contribuinte sujei
to a mnIt.a de 20%
sobra o referido im

pasto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Municí-
de J arguá do Sul.

12
de [aneiro de 1948,

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Convida seus amigos em

grande Doftlingueira
de CarnavaL

'. Segunda-feira Crande Baile e

Terça-feira animada Doftlingueira,

Geral para a

de Domingo-x-·

Também afim de tratarem de seus interessees,
péço com urgencia o comparecimento dos' cidadãos

abaixo:
Gerog Boradt, Carlin Pezzatto, Arcilio Britto,

Norberto Grankowlak, Julio Milnitz, Arthur Oocrossi,
Hilario Berthy e Roberto Willrlch:

Junta de Alistamento Militar de [aragué do Sul,
em 27 de Janeiro de 1948.

WALDEMAR GRUBBA
Preridente da j.A.M.

MILHOES
DE PESSOAS ltM USADO COM
BOM RESULTADO O 'POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A slFllIS ATACA TODO O 086ANIS,0
O Fipdo, ° Baço, o Coração, o

eltomago, OI Pulmões, a Pele

Produz Dore. ·nos OSIOS, Reuma
tismo, Calu.oira, Queda do Cabe

lo Anemia, e Abortos,
Consulte ° médico

• tome o popular dep ur.Uvo

{?:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��

Ij MOSQUITOS?.... fi
li qUitei:o::al�;:;;a;���;

Mos- II
II FRANCISCA BUCH li
�.�::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::�.::::::.�::::::::::::::::::::l}

ESPORTES
Por E_ E.

ELlXIR 914
Inofensivo ao orgaDllmo. Airada
wel como um -ueõr. Aprovado ee

.fm) auxiliar no tratamento da SI·

F(US-e REUMATISMO da mes

ma origem, pelo D. N. S. P.

Chegará o D. Pedro ? zeiros. Boa atitude do ru-

Sim, tudo indica que o bro-negro contra o Vasco. ,
_

D. Pedro virá domingo - O Botafogo cedeu

para maís uma vez exibir- férias aos seus proflsslo
se em gramado de Iara- naes, mas deverão estar

guà. Será seu adversário em atividades logo após
o Baependí. Faz poucos o Carmaval.
dias que o alvl-anll sofreu] - O America irá ao

uma derrote por 2xt: Equador e Perú devendo

O encontro vem desper- disputar oito partidas de

tando grande Interesse futebol.

por nossos desportistas. - ôerà iniciada a cons-

De SãD Paalo trução do Estadia Muni-

Domingo jogaram na cipal no Rio conforme sa

capital bandeirante os vi- be-se deverá ser o maior

ce-campeões de 1947. Co- do mundo. Trabalharão

rinthians de S. Paulo e 1.000 operários, dia e noi

Boca Juniors da i\rgentina. te, pois o campeonato
Resultado empate um a mundial será em 1950. Na
um. da atrazará a grande obra
Ambos os tentos foram do sonhado Esradio.

marcados no periodo ini- Treino do 8aependi
cial, Sarlanga para os Convoca os jogadores
portenhos e ôervíllo pare pare um ligeiro apronto
o Corinthians. as 16 horas hoje á tarde.

Noticias do Rio Portanto titulares e ama-

o Vasco partirá ao dores, deverão estar na

Chile, dentro de poucos hora marcada no campo
dies onde tomará parte do C. A. Baependi afim

dum torneio. de domingo enfrentar o

- O Fluminense quer D. Pedro.
contratar, Lucas, Lera e Em Mafra
Murílo de Atlético Míneiro Np jogo em Mafra, na

e Sampaio do Vasco. disputa do campeonato
O Flamengo não solta- estadual e opere rio, ven

rá Luiz Borracha por rne ceu o America, de Iolnvll
nos de um milhão de cru- Ie, por 3 a 1 tentos.

�tRHENTO
�t{)EIROS ALUGA S'E Ampla casa resí-

-
,

.

-

dencial, no cen

tro, a Rua CeI. Procopio Gomes

(defronte Salão José M. Mueller)
Tratar no Eng,enho RAU Limitada

......................_
,.

.

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

Dr. LUIZ DE SOUZ�
ADVOGADO

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

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::�,,:::: ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados, Enchadas Foices, etc,
---------------.--------------�

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

a •• I �n�
BANCO INOBSTRIA EcoMtnclO DES. CArABINAS/A.li

Fundado em 23 de fevereIro de 1935 ii

-!E-f�-�-!-!a�-J'-IA-S-E-M-:
--....

AGENCIA��i::;�:;G::'Z;: �:� ::���:���:�� 1.1.
Brusque Rua CeI. Emilio jourden. 115
Caçador End. Telegrafico "INCa"

- H
Canoinhas

•

7"
..

g�:s�?��: .
. MAT���: P���,}�fTelefone,

U

i::::!::.i:.Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. c�mo cobranças. desco�t<?s.
Curitibanos empresl1mos. financiamentos mediante cauçao da Jltulo.s comer�lals.

Florianopolis passes. ete., aceitando documentos e valores em eustcdíe, mediante

Gaspar
taxas modicas

Ibirama .Abonc em C /Correntes os seguintes juros: li

Indaial Disposição, sern avise, com retiradas livres
2°1' �.;:�

Ituporanga
. rancí

Jaraguá do Sul para qualquer Impor ancra o

·.·:::.:.l:::·:.'joaçaba Com viso de 30 dlas e retiradas livres

Joinvill� de Cr$ 1,000,00 30 í o

�!�fa De�OSitos Populares, ��; l�rrcii�jSd� ���ir5�.�0��� 20,00 !.;:::::.!::::::Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de Janeiro 5 1/20/

..

�l� �;gs��ho . ���oA:::: �: fiOmd:::s 6% I::::::::.i:::.·S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

�'a!6aquim .A economia é a base da prosperidade
Tijucas Deposite as suas economias no ii
Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA. ii

�f3:fr�ga HORRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas !!
os sábados das 9 às 11 horas : ii

.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Nol/idade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Ora-

fica Av-enida Ltda,

f�;:;���"=�'="�o'�;::'�:""'''li
II ChUV:::u::::::::::rando

um bom Guarda II
ii C a s a S o n i S i!

ii de FRANCISCA BUCH 111
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!.}

Av. Getulio Vargas, 350

I � �om�r�ial Lua.
Escrituração Mercan
nf - Contabllldede -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

sações - Cobran�as
Serviços Comerciais

em geral.

A.'_'��""''-''''''�''''''''''.A.'_''_''_''_''_''_''_''_''_''_'A.

fi--:--------
....----------v

n Imposto S111dical II
II Il11posto Sobre a Re'lda II
It Patentes de Registro It
n II
ii Informações Gratis U
II ESCRITO.HO F. FISCHER II
II RUA MAL .. DEODORO Ne 204 II
0::::=======:::::::::::::==:0::=::=::=======::==::=::0

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


