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Fundado em 1919

.Jaraguá do Sul,

Aceita mensalísta.hos

pedagem completa, ou

seja refeição etc. Quar
tos especiais para casal

I�ndar terreo. /ANO XXVIII JARAGU.Á DO SUL

POLITICA NO'TAS" NOTICIAS
De volra de sua viagem necendo ao povo melho- feito parte da Mesa re-

Foi definitivamente II ano passado 5.000,000 de

.lIO Rio, chegou a floria- ria de vida. Logo que es- ceptora funcionário demís- encalhado numa praia automoveis.

nopolis o' sr. Irineu Born- se Importente trabalho es- sível ad-nutum. da baia do Rio de Janei- -x-

hausen, presidente da rela ultimado, será ele a- Com a anulação havida 1'0, o vapor inglez, Ho- Os panificadores pau-

UDN, secção de Santa presentado a cormsseo il UDN naquele município pecrest". listas reclamam a falta

Catarina. \ de planejamento dos rres aumentou pare rnais um o
Essa nave, de 8000 to- de farinha de raspa de

O ilustre politico e in- grandes partidos pare que numero de seus vereado- neladas, vinha carrega- mandioca para misturar

dusrriel catarínense foi estes deem os ultimos re- res.
da dos portos platínos e ao trigo, em obedíencía

festivamente saudado e roques para sua execução Ha, ainda, pare decidi- teve o porão incendiado, a recente do decreto

tem recebido a visita de em rodo o Brasil.' 'rern no T. S. E. rnals Ires não podendo o. fogo ser governo.

seus ínumeros amigos e -x- recursos do mesmo fun extinto. A mistura ordenada e-

correligionarios: O nosso brilhante cole- demento. daquela
.

zona
-x- ra de 20%.

-x- ga "Dlario da Tarde". de eleitoral, relativamente ás O acôrdo ortográfico,
Trabalham 'ativamente florianopolis, deu, com seguintes secções: 22a.24ß.

recentemente mandado Na Camara Federal, o

as comissões tecnlcas do referencia a anulação de e 27a., porque, respetiva-
observar pelo govêrno problema da liberação

acordo lnterparrldarlo, as uma mesa eleitoral de mente, fizeram. parte da da Republíca, está seu- dos bens dos subditos do

queis apresentarão o tra- Corupé, a seguinte noticie: mesa receptora como me-
do fortemente combatido eixo foi objeto de um

balho que motificará com. O Tribunal Superior sartos ou presidentes: pelos gramaticos, proíes- discurso do deputado

pletamente o sistema ad- Eleltoral, por unanlmida- Bruno ôcheibel, sub-dele- s?r�s e escritores bra- maranhense Crepori

ministrativo do país. de, reformou a resolução gado de policia; Rodolpho sílelros.
.

Franco. Leu o orador

Os trabalhos prevêrn a do T. Regional de Santa Carlos Blunk exrranume- Ha mesmo quem Já uma entrevista concedi-

remodelação dos serviços Catarina pera anular e rario do Tes�uro e Tadeu' acredite numa revogação. da ao "Diario da Noite"

"de saúde, transportes, 21 a. secção da 17a. zona Starzeck. delegado de do decreto que o adotou'l pelo udenist� bandei.ran-
energia e produção de (Iaragué do Sul), por ter Policia, todas as secções

-x-
.

te Toledo PI�a Sobrinho O mundo continua a

genetos alimenticios, for-I I são do Distrito de Corupé. A gu�rra que entre SI I <:ontra a projetada par- chorar a morte de Gan-
fazem Judeus e árabes. tílha da "Fazenda Monte dhi, o hornen que pre
pela posse da Palestina, d' Este", colonizada pe- servava a paz na Indía,
continua cada vês mais los japoneses em Cam- O prestigioso chefe
acirrada. Bombas, assas pinas. Segundo outra no- indú, tão falado pela
sinios e mesmo comba- ticia lida a respeito, a

guerra de -íome a que
tes em campos abertos, fazenda seria loteada em

se submetia e, especial
ja custaram a vida de favor de imigrantes ho- mente pela sua atuação
mais de 8.000 pessoas. landeses, existindo já pacifista, foi assassinado
E quantos não morre- entendimentos nesse sen- a tiros de revolver, pe -

rão ainda? tido. entre o ministro da lo seu patrício Natura
-x- Agricultura e rep!esen- Godse extremista exal-

Neste mundo e espe- tantes da Leg�çao da tado.
'

cialmente nos Estados Holanda. Concluiu .fa.zen- O corpo de Gandhi foi
Unídos h_a cada louco. do. �m apelo ao mínistro l cremado e .suas cínsas
Richard Matson e Jó- Damel de Carvalho para jogadas 'no rio Jumma,

seph Silva, dois ameri- que suste�ha. o lotea: o río sagrado dos índüs.
canos, apostaram para ment« e, dírígíndo-se a

ver quem comia mais Comíssão de Finanças,
ostras. Aquele enguIiu solicitou o rapido anda
em 10 minutos 132 e o mento ao projeto que
ultimo 127. libera os bens dos subdí-
Ficaram tão empantur- tos do eixo, medida jà

rados que meia hora não posta em partíea nos

puderam falar.
_

Estados Unidos, até com

-x- indenizações.
Os fabricantes de au -x-

tomoveis, nos Estados O snr. deputado Caro

Unídos.. venderam no los Pinto, do PSD do Es-

tado do Rio, fez um a

pelo ao ministro da Fa

zenda, pedin do a proro
gação, por mais um ano,
do prazo findo em 3i de
dezembro ultimo, para
instalação de medidores
automaticos nos

- estabe
lecimentos produtores de
de aguardente. Disse o

orador que os medidores
jamais poderiam ser ins

talados, simplesmente
porque não existiam em

condições tecnicas. de

utilização. Alias, ja exis
te em andamento na Ca
mara um projeto de lei
revogando o decreto-lei

quê determinou aquela
instalação.

x-

Camara Municipal
Em sua primeira sessão t. de Março de i948, re- dos

.

atuais funcionários

ordinária, reuniu-se ter- vogadas as disposições da prefeitura, que como

ça-Ieíra ultima a Câma- em contrario. é voz corrente, os tem

ra Municipal de Jaraguá. JUSTIFICAÇÃO
de sobra.

Depois da reeleição da IV - Por não haver,
Mesa, deu-se inicio a I - A localidade de assim, aumento. de Iles-

.

discussão do regimento Nereu Ramos, não so- peza e ser um dever o

interno. mente pelo seu t.:levado facilitar poatodososmeíos
O vereador Otaviano numero de habitantes, os contribuintes a satisía

Tissi, da UDN. apresen- como tambem pelp seu

I
zerem suas obrigações

tou a Mesa o seguinte grande. desenvolvímento para com o fisco tem
projeto de leí: econormco deve merecer este projeto a sua razão
Artigo L - Fica cria- dos poderes públicos uma de ser.

.

do um Posto Fiscal pa- at�nção toda e�pecial, Sala das Sessões da
ra arrecadação das .ren- at� que. preenchidas as Câmara Municipal de
das municipais na loca- exigenoias legals .possa Jaraguá do Sul, em 5 de
lídade de Nereu Ramos s� l�e dar as regallas de Fevereiro de 1948
no 'I. distrito deste muní- dístríto.

.

cíplo
' ,

II -- A criação do pos-
- Devendo os verea-

§ 1. - A delimitação to a que 'se refere o pro-
dores udenistas apresen

da jurisdição do Posto jeto de lei acima, vem
tar em uma das proxí

será determinada por trazer ao par do desa- mas sessões um impor
decreto do Poder Exe- fogo dos guíchets de re

tante projeto de lei, re

cutivo, bem como a re- cebimento de impostos modelando completa

gulamentação, . I na cidade, diminuindo mente I a economia do

§ 2. - Para exercer as filas, um grande be- municipio, com sua adap-
o cargo de encarregado neficio de tempo e eco- tação orientada para a

do Posto será designado nomia para os morado- defeza da produção a

um dos Iuncíonarlos da res daquela localidade e gricola, o vereador Curt

prefeitura, sem aumento arredores. Vasel pedio, por inter
de despeza e

'

sem pre- III - Não se alegue meudío da Mesa, copia
juizo de seus vencimen- qualquer aumento de dos relatorios dos servi

tos.
.

despeza pois que para ços municipais referen-

Artigo 2. '.- Esta leí en o cargo é previsto o tes aos anos de 1945,
trará em vigor no dia aproveitamento de um 1946 e 1947.

.

-x-

Na volta do snr. Ader
bal R da Silva do Rio,

será assinado
em Curitiba o acordo
Paraná-Santa Catarina,
no qual aquele estado se

obriga a construir o ser

viço de agua nas cidades
de União e Porto e este
em Mafra e Rio Negro.

Locais I nhora e o jovem Elpidio
Martins e a senhorita
Rosa Correa.
No ato civil o snr.

Bruno'Mahnke e senho
ra e o senher Antonio
Genuario e senhora,
Ao jovem par «Cor

reio do' Povo» deseja
muitas felicidades.

Envenenando a agUI. A dele

gacia de policia foi a

presantado queixa, por
diversos moradores da
estrada Jaraguá-esquer
do, contra o ato de pes
cadores que num dos
ribeirões ali deitaram ve

neno (timbó) matando
---------

todos os peixes.
A delegacia "prome

teu" abrir inquerito.

L
·

O
·

d M
...

Casamenlo. Realiza-se

el rganlca OS UßIClplOS rando-se aprovado si obtiver o voto da maioria sabado, dia 7 do corrE'nte,
. de seus membros. Neste caso sera o projeto, re- nesta cidade, o enlace

enviado ao Prefeito para promulgação. I matrimonial .

da gentil

I § 4. - Si o projeto nos casos dos §§ 2. e 5. senhorita Nair Martins,
deste artigo não fôr promulgado dentro de qua- prendada filha do casal

renta e oito horas pelo Prefeito o Presidente da José-Laura Martins, com
Do Govêrno JlJunicipaZ Câmara promulgà-lo-â. o jovem ManQel Martins.

Continuação do numero anterior . Ar!..6� --=- Compete �xclusivaID:en!e ao Pre- Servirão �� padrinhos
. . feIto a mIClatIva do_' proJetos de leI sobre: no ato relIgIoso o se-

Art: 66 - Apro_yado pela Câmara um proje- I - o orçamento da receita e da despesa; nbor Oscar Airoso e se-

to de I�I ou resoluçao que não haja de ser pro- II - a criação e extinção de cargos e fun- ..:....__

mulga.ça�o pel� �t.:u PreSIdente, serà enviado, com ções municipais e a fixação e alteração dos res

a redaçao de�mltIva, ao Prefeito o qual aquies- pectivos vencimentos.
cendo o sancI�)nará e promulgará como lei. Art. 68 - Dependem de aprovação de dois

� 1. - SI o Prefeito julgar o projeto ou re- -têrços da totalidade dos Vereadores as delibera

soluça0! no to�o o� em parte inconstitucional ou ções sôbre:

contrarI? aos mteresses públicos, veta-lo-á, total a) - a cassação de mandato do Prefeito;
ou parCialmente, dentro de cinco dias úteis COI\- b) - acordos ou convênios com outros Mu-

tados daqueles em que o receber e comunicará nicipios;
.

no J?esmo prazo ao Presidente da Câmara os c) - projeto de resolução sôbre anexação
motivos c;lo veto. do Municipio a outro;

� 2
..
- Decorrido o quinquidio o siléncio do d - autorização para empréstimos externos,

PrefeIto Importa sanção. observado o disposto no art. 158 da Constituição
§ 5. - Comunicado o veto ao Presidente da Estadual;

Câma�a ser� o projeto com a parte vétada dentro e) -- venda, hipoteca e permuta de bens

de qumze diaS do seu recebimento com ou sem imóveis do Municipio;
parecer submetido a uma só discussão conside f) - isenção de imposto e concessão de fa-

Na hora do

de

aperitivo. tome
Um Calice

..

81ITER AGUIA
Puro

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

TITULO IV
ftLUfift·iELei ß. 23, de 14-1-47
Otimo quarto indepen

dente, de preferencia pa
ra cavalheiro.
Informar na Grafica A
venida Ltda.

vores e privilegios;
g) - mudança de sede dos Distritos.

Paragrafo único - As deliberações da Cama
ra sôbre os itens deste artigo passarão por três

discussões, mediando entre uma e outra pelo me·

nos, 24 horas.
Art. 69 - A concessão de privilégio não po

de ser feita por prazo excedente de trinta anos

nem as prorrogações somadas poderão ultrapassar
êsse prazo.

Parágrafo único - Se novos contratos foram
feitos com os concessionários depois de esgota
dos os trinta anos não se lhes concederá privi
légio de exclusividade mas entarão no regime de

livre concorrência.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDUSTRIA E COMERCIO

309S- Carl H. F. Jutte-alsmão, licença cons-
SENHORES ACION1STAS

truir mausoléo nas sepulturas de Daniél Rumpel, Em cumprimento ao que estetue os estatutosBarbara Rumpel e Jacob Buck, inhumados no ce- sociais e a lel das sociedades anonimas, apresenta- fAJ;LRmiterio municipal desta cidade. Como requer. mos a apreciação de Vv. ôs, o balanço geral o as lJ.IfiIIT3289 - Waltrut Schondermaok-bras.Iícença cons- contas de lucros e perdas, do exercicio ora findotruir mausoléo- na sepultura' de Afonso Schonder- bem assim o parecer do Conselho Fiscal
'

.mack, inhumado no cemiterio municipal desta ci- Pelos dados em apreço, que representam adade. Idem. verdadeira slruação da nossa sociedade e o resulta-3292-Himi Bolauf-bras. baixa imp. sobre um do conseguido nesse ano, os Senhores Acionistas
carro de lavoura de um animal. Idem. !eem presentes todos os esclarecimentos pera bem

3294-Dcmingos Reck-Junior-bras. baixa imp. Julgarem os �tos. da I?ire!oria, a qual todavia, en- l'I'I'i=li!i!iili!ili!!i!il�lii!!i!li=ml!l!l!lI_;I!!liili!ljilili!l!llj�l!!liili!li�iil'Ind. e Prof. sobre vendas de bebidas por atacado. oonrra-se ao inteiro dlspôr pare maiores detalhes e ...

F b
- � . I!.Idem. imforrnes que se tornarem necessarios. 11';111'''' r"'s (S��;!'l:df���as, r�3295-Alvaro João Bertoli-bras. imp. sobre I - BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de � .., Maleitas, Tremedeira!llaçougue rião diario e fabrica de banha, por não Dezembro de 1947 I'ii 0Idesejar mais continuar com o mesmo ramo de ne- .g

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM IIgOCi03l:6emÜswaldo Beims-bras. baixa imp. sobre
A T I V O III "Capsulas Antisesonicas -Im.:.�Imobilisado : ..oficina para consertos de relogios. Idem. Imoveis 292.715,10 III M' "32n-Antonio Pedri-bras. licença construir U Inancoraf d d d

.

d Maquinas e instalações
.

58.925,00 1'1'1: iiiaumento nos un os e sua casa para eposito e Veículos e semoventes. 109.300,00 ... Em Todas as Boas Farmacias !lilenha, sito a rua Rio Branco, nesta cidade. Idem. Bens moveis 1 461.940,10 I'ii I329S-transf. imp. terreno vendido a Serafina
O" I

.000,00
II É um produto dos Laboratortos MINANC0RA

.'0:
Lescoviez. Idem. Ispomve iii III3299-Henrique Konell-bras. baixa imp. sobre Caixa 7.188,90 III _ .Toinville - Sta. Catarina-um bicicleta vendido para fóra do municipio, Idem. Realisarel a curlo e longo prazo ã!!i=ii=li!i!iili!l!=!!iil=ii=li=!l_;ii\liii!ll'!ll:=!i_llliliii!!!l!!nll�!3300-Willi Koppe-bras. transf. imp. de uma
bicicléta vendida aAlbrecht Mathias. Idem.

3501-Fabrica de Calçados Yara S.A. baixa
do imp. sobre" fabrica de tamancos, Idem.

3303-Helmuth Utpadel-bras. transf. imp.
terreno adquirido de Carlos Utpadel, Idem.

.

3504-baixa imp. sobre um Camionete, vendi- Conlas de Compensaçãodo para fora do município. Idem. Açoes caucionadas3305 - Walter Strelow-bras. baixa. imp. sobre
uma bicicleta vendida para fora do município. Idem.

3306-Adão Kistkowky-bras. transf. irnp. ter
reno. adquirido de Erwino Docker. Idem.

33M-Rudolfo Grutzmacher-bras «Ó, baixa imp.
de uma bicicleta vendida para fora do munieipio.
Idem.

330S-Vitor Utpadel-bras. transf. imp. terreno
vendido a Carlos Utpadel. Idem.

3309-José Dias-bras. transf. imp. terreno
vendido a Leonardo Dias.

3310--Henrique Krause-bras. licença excutar
pintura interna e externa em sua casa sito a I rua
Mal. Deodoro prolongamento. Idem.

331l-Guilherme Emmendoefer-bras, transf. Conlas de compensação •
imp. terreno adquirido de Henrique Pedri. Idem. Deposito da diretoria 30.000,003512-Alvino 'Koch-bras. imp. sobre açougue, TOTALpor não desejar continuar com o mesmo ramo de 1.655.389,00
negocio. Idem. II - Demonsrrativo da conta cUCROS E DER-

3314-Guilherme Behling-bras. licença mandar DAS, em 31 de dezembro de 1947
contruir uma casa de madeirá em sua propriedade COI'AS DEBITO
a estrada Ilha da Figueira. Idem. I Mercadorias

3316-Rudolfo Melchert-bras. transf. imp. terre- juros e descontos
no adquirido de Francisco Schmauch. Idem. Comissões 23.710,50

3317-Afonso Benkendorf-bras. 'licença COI1S- Impostos e selos 149.246,50
truir uma casa de madeira para moradia em sua Ordenados 134.052,50
propriedade sito a estrada Bompland. Idem. Despezas geraes 253.705,80

331S-Guilherme Melehert-bras. baixa imp. Fretes e exportação 81.985,70sobre uma olaria, por não desejar mais continuar Gratificações 54.720,00
com o mesmo ramo de negocio. Idem. Lucros e Perdas (saldo) 18.768,00

3312 - José Damasio Pereira - bras. Fundo de depreciação 27.852,50
baixa imp. Ind. e Prof. sobre generos alimentícios. Fundo de reserva 70.000,00Idem. Dividendo n. 3 104.400,00

------------����----����3320-Augusto Siewert-bras.digo alemão-baixa 918.439.50 918.439,50rmp, sobre uma serraria sito em Corupä. Idem.
3321- Euclides Maffezzolli-bras. baixa imp.so

bre comercio de produtos Agricolas, em Corupá
Idem.

.

3322-C. Murara-bras. baixa imp. sobre um

engenho de açúcar, sito em Corupâ. Idem.
3323 =Fíorenço Cezar Picínini-bras. baixa ímp.

sobre serraria sito em Corupá. Idem. PARECER DO CON3ELHO FISCAL3324-·Erico Hein-brrs. transí, imp. terreno Em 2a. convocação
comprado de Luiza Kamchen, bras. transf. imp. .

Os a�aixo assinados, membros do Conselho Pelo presente ficam convidados os senhoresterreno comprado de Luiza Kamchen, sito a estr. F!scal da flrm.a BERNARDO GRUBBA S:A. - Indu�- acionistas desta sociedade para a assembleia gePedra de Amolar. Idem. tna e Comercio, desta praça, tendo �xamJnado deti-
ral ordinaria a realizar-se no dia 12 de Fevereiro332S-Carlos Hardt-bras. baixa imp. sohre 0- dam�nte o balanç.o� c<.mtas e demals documentos, de 1948, as 9 horas na sede social afim de delílaria, sito a rua Preso Epitacio Pessôa. nesta cida- relativos ao. exercl�lo findo de 1947 e !end� achado I berarem sobre a seguinte ordem do diad Id tudo na mais perfeita ordem e harmoma, seo de pa-

_ .

e. 3;29-Nestor Carpes-bras. baixa. imp. sobre recer que os mesmos sejam aprovados pela Assem-
.

1. Aprovação do balanço e contas do exer
um gabinete dentario sito em Corupä. Idem. blela Geral Ordinaria a realisar-se no dia 14 de fe- CIO de 1947.

3330-Guilherme Heller-bras. baixa imp. sobre. vereiro proximo. 2. Eleição do Cons elho Fiscal.
Botequim e açougue, sito em Corupá. Idem. jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1948 5. Assuntos de interesse social.3331 - Eugenio Ramann-bras. transf. imp. ter-

. Adelia D. Müllet· Jaraguá do Sul, 30 de Janeiro de 1948reno comprado de Bernardo A. A. Ramann, sito a

CARLOS LEOPOLDO MEYestrada Ano·Bom. Idem. José M. Müller3332-Adão Duque-bras. baixa imp. sobre uma Diretor Presidente
serraria, sito, a estrada Rio da Luz. Idem.

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

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário

da nossa secção de vendas á varejo
Fazendas, Armarinhos,

Louças, AllJminio, etc. á
Preço de Custo

em nossa loja junto á fahrica

ID�ustria de CalCBdos fiosc� Irmõos S. ß.

REQUERIMENTÓS DESPACHADOS

BELATORIO DA DIIUBJTORJIA

__o _no-. ._11'1__""' _

MOSQUITOS? ....

Combatam-os, comprando um bom Mos-

SONIS
FRANCISCA BUCH

�.::: ::::: ::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::.�:. :::::-.:::::: :::::::::::: :::::::::::: ::�:�l

quiteiro na CASA

Dia 26-12-47

Devedores por Ven-
das mensaes 54.536,70
Devedores em C/Correntes 190.255.90
Titulos a receber 448.515,70
Mercadorias 460.951,70 1.154.260,00

�--------�--------------�
Dr. Arq'uimedes Dantas I·

.8V8G•••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M5

'So.ooo.oo
TOTAL 1.653.389,00

----------------�----�,�
Perdeu-se
Um oculo (Otica Ame

ricana, íuelusíve a capa
dentro da cidade.
Gratifica-se quem o

encontrou.
Obsequio entregar nes

ta gereneía,

Declaração
Nós abaixo assinadas

declaramos, .

a bem da
verdade que não tem o

menor fundamento as di
famações que se diz te
rem sido por nós prote
ridas contra Irene Fis
eher, Irene Ferrazza 0-
livia Franceschi e Ana
Fischer pois para nõs,
são pessôas centra cuja
honra nada podemos
afirmar.
Jaraguá do Sul, 22 de
Janeiro de 1948.

Olilia Ferrazza
Elena Ferrazza,

PASSIVO
Não. exigjvel

Capital 870.000,00
Fundo de reserva 200.000,00
Fundo de depreciação 63.432,50

Exigjvel a curlo e longo prazo
Credores em C/Correntes 268817,50
Letras a vagar comerciaes 84539,00
Dividendos não reclamados 32.400,00
Dividendo n' 3 104.400,00

1.135.452,50

489.956,50

de diversos Sapateiros
Talhadores, Pratico para
machinas, costureiras etc
Industría de Calçados

:Gosch Irmãos S. A.

CREDITO
912.94110
5.498,50

[aragué do Sul, 31 de dezembro de 1948
WALDEMAR GRUBBA

BERNARDO GRUBBA JUNIOR
Diretores muu�tria u� Mau�ira� J�n���n �I �,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Ernesta José Brixi

Ernesto Lessmann

I Figurinos Novos
Ultimos modelos

Ha Socied. Grafica Avenida Uda

Proibição
Fica expressamente proi
bido a passagem de pes
soas estranhas em meu

terreno.
Não me respon3dbiliso

pelo que possa acontecer.
Corupá, Rio Novo-Alto,
22-1· 48.

E C?. f. M A S,
INFlAtvlI'.ÇOES,
CCCCIP-AS,
>F�tEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

BITTER AGUIA
PURO

é um aperitivo cientitico
NUNCR EXISTIU IGURL

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

�o. _ Eleição do Conselho Fiscal.

Auto jaraguá S. A. r�;::;���==�=�;=�;�:=lIndústria e Comercio .1.1 Resguarde-se, comprando um bom Guarda :1 ..1ASSENBLEIA GERAL ORDINARIA
Pelo presente ficam convidados os senhores II Chuva ou Sombrinha na C I S a So n i s IIacionistas desta Sociedade, pare a. assembleia geral I.

:;ordinaria a realizar-se no dia 28 de Fevereiro de ii ii
1948, as 2 horas 'do tarde, na sede social afim de II de FRANCISCA BUCH lidei ibe rarem sobre a segu i n te ordem do d ia: ��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::�.i

3°. - Assuntos de Interesse social.

Iaragué do Sul, 26 de Janeiro de 1948.
FRIDRICH BARG
Diretor-Presidente

ALFREDO KRAUSE-Presidente

o Doutor Ary Pel·eira Oliveira, Juiz de Direito
da Comarca de [eragué do Sul, Estado de Santa
Catarina Brasil, na forma da Lei etc ...

FA'z SABER a todos os que e presente edital
de primeira praça, com prazo de vinte-dias virem ou
dele conhecimento tiverem ou ínreressar possa, que,
findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem
mais dér e maior lance oferecer, em frente ás por
tas do Edificio do Forum, no die 19 fevereiro pro
ximo vindouro ás 10 horas da manhã os bens imó
veis arrecadados do falecido QUo Rumor, e abaixo
descriminaclos:- .

10) - Um terreno sito na séde do distrito de
Iaragué, fazendo frente ne estrada que vai pera Hansa
(hoje rua Epítacio Pessôa) .- com ,40 metros,
travessão dos Iundos com o RlO lrapocú, com 40
rnetros lado direito com terras de Paulo Fülle,
com 35 rnetros, lado esquerdo
com. as do vendedor, com 31 rnetros.c- Reg. a fls.
289 do Livro a· do Oficial Arnoldo da Luz, avaliado
em cr$ 20, 000,00.-

20) - Uma casa de residência sita no mesmo
terreno e construido de madelra, avaliada em. . .

cr$ 3. 000,00 -
3°) - Um galpão existente no mesmo terreno

e construição de madeira avaliado em cr$500,00.-
Culos bens constantes do auto de avaliação

e auto de arrecadação de folhas dos euros da arre

cadação de bens de OUo Rumor serão levados em

hasta publica de venda e arrematação em primeira
praça, pelo preço total da avaliação isto é. . , .

cr$ 23.500,00 (vinte treis mil e quinhentos cruzeiros)
Assim serão os referidos bens arrematados por

Iquem mais dér e maior lance oferecer, no dia hsre .

e lugar acima mencionados podendo os mesmos, Uma sorveteria e bar resteurante, contendo
serem examinados por quem Interesse tiver nesta uma maquina grande de picolé, nova, uma' geladeiracidade a rua Epltaclo Pessip onde se encontram elerrlca. O restaurante contem 20 mesas.
sob éI 'guarda do Senhor C!.f(ldor, Afonso Buhr.- Situado no centro da cidade de Ioinville, a RuaE pera que chegue a nottcie s público rnandei pas- Duque de Caxias N. 646.
ser o. presente edital cpe será afixado as Preço Cr$ t 20.000,00
portas do Forum, no lugar d' costume e publicado Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinvillepelo jornal local "Correio d�ovo". - Dado � =. _sedo nesta cidade de Jaragu\ do Sul aos vinte e
sete dlas do mez de janeirdde mil novecentos e,
quarenta e oito.- Eu Ney fcmco, Escrivão o su
bscrevi.- (assinado) Ary PeJra Oliveira.- Juiz de
Direito.-Está conforme o orlnel, do que dou fé.-
Ieragué do Sul, 27, de janeirqle 1948,

.

'O Elfivão NEY FRANCO

0:::=::=:==::===::=::::0:===::===::=::=:::=::=:::=::=0

l Imposto Sifldical II
II Imposto Sobre a Re'1da IIn Patentes de Registro nJI

.

Jt
Clube Atletico BAEPENDI � Informações Gratis �lJ ESCRITOJIO F. FISCHER IIAVISO II RUA MAJLa DEODORO Na 2@4 IIA Diretoria avisa aos senhores portadores de 0=========0=========0Apolíces da extinta Sociedade de Atiradores Ja-
raguá, que procurem á respeito, impreterivelmen-te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre- A Itario do Clube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu U Oescritorio á rua Marechal Deodoro N' 204.
Pela Diretoria:

�@Y@)®Y@)®Y@)®'f@®Y@)®Y@)®Y@)®Y@)®y®®Y@)®Y@)�� �

: . Tosse, Asm_a, Bronquite, Ronquidão, e Reslriados
. �

®5 TODAS AS MOLE§'lrIAS DO ßPßRflHD Hf8PIRßIDRm �@ Encontram· alivio imediato com OI uso do �®) Incom.pap8vel �
� P�ilßríll dI! ftogieß Pl!lßll!Dll! �@) O PEITORALHAIS €CONHECIDO .NO BRASj]L @}
it@�@M..®@).@@i@@.i®@1®@).@@).@@).@®Ã®®Ã®@i®@Ji

ftl10eiüclio Burili
de ..Jaraguá do Sul

CONVOCAÇÃO
CO uERCIO E I�DUSTRIA De ordem do sr. Presidente e de acordo com1'1

o artigo 30 dos Estatutos, convoco os srs. Asso-

(,[limITT '(' ft ciados para a Assembléia geral ordinária, a rea-
_) II I.) Iízar-se no dia 15 de fevereiro proximo vindouro,I· ·

as 10 horas, sa s.ede. da Associação para delíbe-
, ASSEMBLEA GERAjORDINARIA I rar sobre a segumte. .

São convidados os Snrsàcionístas do "Co- Ordem do dia
mercio & Industria Schmitt �"a se reunirem ° .

f .

em Assemblea Geral Ordínai no escritorio da 1. ° RelatorI� re erente �o ano de 1947,
sociedade, á Estrada Jaraguäkm 4, no día 14 de 2 Pr�st�çao de contas,

..

F
.

d 1948 ás 15 ho
I
afim de delibera- 3� Elaíção para cargos vagos Díretoría e Conselhoeverelro e

.

'
.!I • FIscal'rem sobre seguinte ordem U ia: o'·1) Leitura, discussão o ação do relatorio 4 Assunto� d�versos. ,

da Diretoria, do Balanço, da nta de Lucros & .AssoClaçao Rural de Jaragua do Sul 15 de
Perdas e demals documentos ferentes ao exer- Janeiro de 1948.
cícío de 1947 e do respcrívo ecer do Conselho

, Fiscal.
2) Eleição dos membros Conselho Fiscal

e seus Suplentes para o exer lo de 1948. ;0------------.-------_
. De acordo com o que delmina o artigo 99 O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHQS É Ado decreto-lei No. 2627 de 26 d�tembro de 1940,

LOMBRIGUEIRA MINANCORAacham-sé a disposição do Snrácíonístas na se-
de social, os documentos rela�s ao exercíeío
de 1947. iOs ônrs. acionistas deverídepositar de a-
cordo com os estatutos sociaeiha sede social,
com antecedencia minima de (horas, as suas
ações, afim de poderem particir da Assemblea
Geral Ordinaria.

.

.

�Jaraguá do Sul, 19 aneiro de 1948
oldo L. Schmitt
etor-Presidente

Vermitugo suave e de pronto
deito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. t, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

, MINANCORA para o Sf'U tilhinho.
, E um produto des Laboratorios Minancora( OINVILLE

VENDE SE Llrnlrreno com 45 ;..._-------------.

•

.

- -

mo�e terre arro- CAÇA0 SECCOzelras para 300 sacos de. arroz, do dista'nte da Bitte Aguia Puro
Kg. Cr$ 10,000Igreja S. João de Irapocusínho 10 utos, se encarrega de cuidar V. S. encontrará na::Tratar com o Snr. ALB BORTOLINI do seu estomago. CASA REAL

ocusinho

Manoel Luiz da Silva
Secretário

,
�if.pf!J l:êlt'§*�jfÄR:

- E II· JI! '

PqR E,X'C'ErE;NC.lA
� " '"

.

COITRA CASPA,
QUEDa DOS CA·
bWJS E DEMAIS

UECÇOES DO

C36RO CAGELUDO.

S. A.Jaraguá
Indústria e Comércio

Achem-se á disposição dos senhores acionistas,
no escritorio desta sociedade, os documentos a que
se refere o artigo n. 99, do decreto lei n. 2627 de
Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 26 de Janeiro de 1948
FRIEDRICH BARG
Diretor-Presidente

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

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, :iI

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
DiI'ef,or )Iédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
....................................................................................................................................................................................................................................._ ......................................................................................................................................... .,

.

fßBHIGH Df MaUfiS f CßRPlnlßRIß
DE

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundes

Entrada ao lado do foto Atelier Hans Loss

Dormitórios modernos e Simples •

I
Jogos pera sala
Jogos pare coslnhe

Guarda roupas colonial

I
Guarda roupas, pare casal e solteiros

I Guarda comida e guarda louças
II. Bufes e pentiadeiras
� . Cadeiras-Mochos-Camiseiros

1. Camas- Taboas de lavar roupa

_ .. � �e "'e "'e �-l" '" ...,... '"

C cr$ G • 4tFt-

----�---------.---------------
Kühn & Rengel

F1ERRARIA
Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machados. Euchades Foices, etc.

----------�---.---------------
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t Artur O�-M-(J-·II-e-r-í15�!��e��i�s��!.���Missa de 1. ano de falecimento grande DOnlingueira de Domingo
de OarnavaL

Segunda-feira Grande Baile e

Terça-feira animada DOnlingueira.
J([)Ql(Ü)§ 2l«J) §21RãO §210 lMIate1ill§

-----------------------�

Aimoré

ESPOR1ES
O jogo de domingo;

entre a A.A. Baependi e a

S, E. D. Pedro, de Coru
pá, despertou o esperado
Interesse nos nosso meios
esp-ortivos.

E verdade que a paixão
deu motivo a diversas dls
cussões e troca de "ama
bllidades", especíalrnente
entre torcedores e estes
com o juiz e jogadores.
Acusações injustas con

tra juiz e dererrnínados lo
gadores, algumas ofen
sivas e injuriosas devem
ser levadas a conta do ex
cesso de torcida, pois
uma e outras, a nosso

ver, foram injustas. O
juiz não pode ver tudo e
marcar a contento de
todos, como o jog ador
não poderá fazer goal
com qualquer bola que
lhe chegue aos pés, ou
defende-Ia de passar a
meta.
Achamos que os dois

quadros legerem bem,
esforçando-se cada qual
em levar a melhor. Um
ou outro descuido ou
falta de atividade no mo
mento preCISO foram no
tados nos dois quadros.
O termino marcou um

honroso empale de 3' a 3.
Sobre o jogo de domin

go, recebemos do espor
lista João Airoso Filho a

seguinte carta que se re
fere á acusações que lhe
foram dirigidas e que di
rige aos desportistas do
rnuniciplo:
cNa minha vida despor-

tiva, tenho tido muitos
momentos de alegria e

tristezas, nunca, porem,
fui tão Inlustlçado, como

domingo ultimo, quando
numa partida renhidissima
empatamos com o nosso
leal adverssérlo de todos'
os ternpos, o D. Pedro
II. de Corupé.
Quando um senher em

estado de embriagues me

injuriou da maneira mais
covarde, me tratando de
traidor, 'sujo, vendido e

outras cousas maís, não
se lembrando dos rernpos
passados, quando ínurne
ras vezes defendi o A. A.
Baependi. Naquele lempo
sim, o Airoso éra o tel,
linha ludo, hoje, porem
somente por ler sido in
feliz numa defeza fui viti
ma da maior calunia que
se pode levantar contra

_

um homem. A atitude de-
sonesta e covarde deque- Bal·Ie CarnavalescoIe senhor" não somente

_

revoltou a asstsrencle co

rno rernbem os Diretores
do D. Pedro II, pois, sen
do os mesmos pessoas ho
nestas e sobretudo since
ros desportistas, não são
capazes de lançar mão de ---------------------------

:��:����i��ra vencera seu IffierIDlédlr�� Grrun��a §o A�OTraidores, sujos e ven

didos são aqueles que não
sabendo honrar uma der
rora que

\

foi colhida com

lealdade, procuram jogar
propria larne a cara.

E aqui, lanço o meu

desafio a que venha pro
var que eu rne vendí.s

Artur Müller e familia convidam seus a

mlgos e parentes para assistirem a Santa
Missa que mandam celebrar na Igreja Matriz
desta cidade, as 7 horas do dia 10 do correu
te, data do primeiro ano do falecimento, do
seus saudoso filho, irmão e cunhado ARTUR
OSCAR MÜLLER (TUCA).

Clube
festejos Oarnavalescos "

A Diretoria do Clube Aimoré, tem o grato
prazer de convidar os srs socios e exma :familias
para tomarem parta nos festejos carnavalescos do
corrente ano e que constam de dois bailes nas
noites de 7 e 9 de Fevereiro proximo (Sábado e

Segunda-feira).. .

Mesas a reservar com o Snr. Tesoureiro.
A DIRETORIA

No Salão João Pessôa em Itapocusinho, rea
lizar, se-a dia 7 do corrente, abrilhantado pelo Jazz
Klein.

Convida-se a todos

Indústria e Comércio
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Convocação"
Pelo presente são convidados os Senhores

Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária, na séde social desta sociedade, a rua
Presidente Epitacio Pessoa, ás 14 horas do dia t 4,
de fevereiro proximo:

ORDEM DO DIALocais poldo Fiedler, comerci
ante em Itapocusinho.

Aniversários - Dia 4 a, sra. Lidia
Fizeram anos dia 2 os Schmitt Erschíng, esposa

trí-gemeos Lino, Mario e do sr. Jorge Ersching,
Francisco, filhos do sr. Teresinha filha do sr.

Fraacisco A. Voigt, o Afonso Nicoluzzi e a

jovem Antonio Mahfud e menina Ortrudes filhi
a menina Isolda Mayer nha do rev. Pastor Wai
filha do sr. Carlos Mayer dner. ,-

- Dia 3 a exma. Sra. Hoje a exma. senhora
Dona Ana Müller, es eonor de Souza Neves,
sa do sr. José M. Müller. diretora do Grupo Esco
Na mesma data o me- lar de Itajaí e" esposa

nino Beno Leopoldo Fie-I dó sr. João de Souza
dler, filho do snr. Leo- Neves

1°) Exame, discusão e aprovação das contas
da Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do
Balanço.

2°) Eleição do Conselho Fiscal.
3°) Assuntos diversos
« Acham-sé á disposição do snrs. Acionistas

os documentos a que se refere o artigo 99, do
decreto-lei n. 2267, de 26 de 9 de 1940»

Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1948

Waldemar Grubba

Bernardo Grubba Junior
diretores

pedreiro domiciliado e

residente neste distrito,
á Estrada Itapocú filho
de Angelo Voltolini e de

Irene Pedrl, Oticial do Gertrudes Gregolewítsch
Registro Civil do r

? Distrito Voltolini.
da Comarca J araguá do Sul. Éla, brasileira solteira,
Estado de Santa Catarina doinéstíca domiciliada e

Brasil. residente nesta cidade, á
Faz saber que camp are ce- Rua Presidente Epitacio

ram no cartório exibindo os Pessôa, filha de Julia
documentos exigidos pela lei Liesenberg Zlbelle-
aíim Je se habilitarem para Edital nO 2344, de 2-2-48.

........................................................................................................................................................... �
u •••••••

Dr. LUIZ OE SOUZA.
ADVOGADO

Esoritorio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

:::::::::::: ::::::��:::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::::::::.:::: ::::::::::::::::::::::::

�tRHENTO
",t\1EIROS

casar-se:
Rodolfo Emke e Iolan

Edital n. 2342, de 51-1-48. da Werner.

Raul Hefter e Olga Ele brasileiro solteiro
Lindner. índustríal domiciliado e

, . . . ,residente neste distrito
Ele, brasileiro solteiro, em alto Garibaldí filho Ioperario domiciliado e de Hermann Emk� e de

residente neste distrito, de Anna Zastrow Emke.á Estrada Jaraguá-Es- Ela brasileira solteira
querdo filho de Bertoldo profe�sora estadual do�
Hefter e de Emma Hefter. I miciliada e residente
Ela, brasileira solteira, neste distrito em Alto

doméstica domiciliada e Garibaldi filha de Manoel
residente- á Estrada Tancred� e de NatalíciaSchroeder distrito de Ayroso Werner.
Guaram�rim, filba. de E ?ara que chegue ao coPauJo Lmdner � de I?er- nhecimento de tcdosjmande itha Pommerenmg Lind-

passar o presente edital quener.
será publicado pelá impren-
sa e em cartório onde seráEdital n. 2343, de 31-1·48. afixado dui ante 15 dias, Si

Lauro Voltolini e Mar- alguem souber de algum im-
tina Liesenberg. pedimento acuse-a para os

fins legals
Ele, brasíleiro, solteiro IRENE PEDRI,oticial

"Imposto Si ícal

Imposto sohr renda
Declarações acordo

com a lei em v or. ------I---�

I;-:::"�'=·�!.::; I ��om�r�iaILua,

!fl:: B�bi,111::1 �1:;:��::��1�::�:
{

� Defezas Fiscais·

f�::. 80,ss vtda.::.:s Contratos - Naturell-

f � seções - Cobranças":
� " � Serviços Comerciais

em geral.

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

Fica terminantemente
proibido á entrada de
pessôasestranhas em meu

terreno, sem minha li
cença, afim de pescar,
tirar milho, melancias
etc.
Não me responsabílí

so pelo que possa acon
cer.

Estrada Itapocú-Hansa
JOÃO LOURENCI

Grande Depurativo do s

Nova Constituição do
Estado, Lei do Imposto
Sobre a Renda.
Sociedade Grafiell AVENIDA LIda.
Jaraguá do Sul, A. G. Vargas,350

ClUßf ß. 8ßfPfnm
Convida seus associa

dos e, exrnas. farnilías pa
ra os bailes carnavalescos
a se realisarem em sua
séde nos dies 7 e 10 do
proximo rnes de Fevereiro.
Mesas a reservar com o
ônr. Dionisio A. Pereira na
Auto Viação.

A DIRETORIA

����
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

Proibição
Nos abaixo esst

nados proibimos ter
minantemente a to
das as pessoas de
não entrarem em
nossas propriedades.
Não nos resporn

sàbllisamos pele que
possa acontecer.

Rebeirão Grande
do Norte
Augusto Benckendorf
Frederico Porethf

� faci I fazer boa diges
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro

ELIXIR DE NOGUE }\

"MEDICAÇAO AU
NO TA RTAMENT

SIFILIS".

Novidad
MOLHO MAGGI vAL

DU MAGGI em cu

Importação

Chocolates ôuí
gitimos Marca. S
Mi Doux .-

. Ex
Kai! extra e muito outros
tipos.
V. S.

FRACOS E ANEMie.:.>;,! �
Tomem: r

VINHO CREOSOTi\íY) �
"SILVEIRA" :.

.
�

Impregado com 1llIt.1 fl'�' �
Tosses i
ResfriadoJ

A,ViSO
os

joprietáriOSde zados soltarem
.� ..

mais os me os em mi-

"nhas plan' ões, pois
farei curt processso
sem me re,onsabilisar.

REINAlt>O ULRICij

Bronquites
Es-crofuloslIJ
(onvale5Cii!1'�il'

VINHO CREOSOTALO
É UM GERADOr: oc 5At'U·

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.
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