
Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI

SUICIDIO

CAIXA POSTAL, 19 TELEFONE 1.0 39

Ante-õntern, por motivos
ainda rPão esclarecidos,
poz termo a sua existen
cia, tomando formicida,
dona Carmelita Airoso,
esposa do esportista João
Airoso Filho.
Contava a infeliz senho

ra apenas 16 anos de
idade, estando casada ha
cerca de cinco mezes.

Era natural de Rio Ver
melho, municipio de Serra
Alta.

----

JARAGUÃ DO SUL - Domingo; 8 deANO XXVIII Sta, Oatarina - N.1.471

NOTAS NOTICIAS Operado o snr.

Nereu Ramos

Cr$ 1000,00 Indices
Dezembro de 1939 4.970.926 100
Dezembro de 1946 20.489.362 100 412,2
Janeiro 1947 20.461.228,5 99,97 412.0
Fevereiro 20.468,049 99,90

-

411.8
. Março 20.363.056 99,38 409.6
Abril 20.356.506 99,35 409
Maio 20.350.697,5 99,32 409,4
Junho 20.344.631 99,29 409,2
Julho 20.330.830 99,23 409,9
Agosto 20.322.961 99,19 408,8
Setembro· 20.310.860 99,13 408,6
Outubro - 20.297.612 99,06 408.3
A menos Dez.....,...46-0ut.�-47 (Cr$ 1.000,00)
A mais Dez-39 -Out.-47 15.326,686, Amais 308,3% � •.

191.750, ou menos 0,94%

Foi submetido a uma
mandando depositar os intervenção cirurgica. no t tEstá seddo montada vas de hérva mate; premo Tribunal Federal, Cr$ 5.290.000,00 em no- Rio, o snr, Nereu Ramos, ra

do seut rdanshPor e,em São Paulo um gran- Concluiram-se enten- o TribuualSuperior Elei- me de um deles no ban- ilustre vice-presidente da mads como ab o de uma-

de .

centro de estudos dimentos definitivos pa- toral e o Tribunal de co. Dias depois, 'ainda Republica. ni ade, o a an ono me-

ra a entrega do patrí- Apelação de Santa Cata- .

h d P t I C F d I d rece as mais severasatomicos. sendo que a
f

y vm a e or uga um A amara e era e�
criticas.cobertura toda de aço, monío f.ede.ral do ex ln: rina. telegrama confirmatorio signou uma comissão

Bodas de Praia Hoje opara construção dessas to 'I'errítorío do Iguaçu -x-, da ordem, telegrama que para visita-lo.
casal José Gaia Adelinabombas deverá chegar ao governo de Esta�o; Rio, 4 (AN)-Segundo tambem era falso. O de-
Müller. Gaia, regista adentro de 15 dias dos . O Banco do Brasil a- pôde apurar a imprensa posito foi feito, e, quan-

25EstadosUnldos.
.

preciará a sua' politica carioca, o presidente Eu- do descoberto o roubo, feliz data do seu ano

d G DteM· de casamento.-x - financeira no Esta o. no rico aspar u ra aca- a policia apenas ainda
Descendentes de tra-O Instituto dos Marití- sentido de altera la, pa- ba de recomendar se apreendeu Cr$' ••

dicionais famílias catarí-mos, no Rio, sofre dos ra prestar assistencia ao estenda 'aos funcionários 1.00.000,00.
.nenses, o ilustre casalmales de quasi todas as comércio e á indústria civis o auxilio de aluguel -x- O presidente, tomando .

á
. .

t 'á . aqui reside ha muitosautarquias e empresas do Paran ; de casa, cujo proje o J Em Burí, Estado de assento ne mesa, declarou.
anos sendo um destaca.Incorporadas: a desorga- O ministro do Traba- se acha na Camara dQS São Paulo, incendiou-se - Esda eberda a ze�- do elemento da vida sonísação. E isso o que lho t'ransmitirá recomen- Deputados tendo em vis- um vagão postal, conten- zon. Sen�orr seg?redano 1
ciaI.declara uma comissão dações aos institutos, pa- ta a situação atual epor do 82 malas com moe- que eu fais agora. ,I Pelas suas virtudes edesignada para fazer ra que financiem obras espirito de equidade. En- das divisionarias e 341 - V. Excla, ,devera bondade, os aníversaríum estudo sobre essa inadiaveis, de interesse tretanto, afim de tornar outras com objetos valío- mandar eu ler a ata.. antes souberam crear noorganisação. coletivo; a medida exequivel, o sos. Os prejuízos foram - Non, �on preclz�. seio da íamílía [aragua--x- O Instituto dos Mari- presidente Dutra acon- de cerca de seis milhões �los non fais akte. .NOl� ense um grande circuloO Sindicato dos Me timos financiará as obras selhou a redução de vín- de cruzeíros. As moedas e do .governo. Getulio e_ de amigos e justa estí-talurgicos expulsou do do -

cáis, do Porto de Pa-: te e cinco paEa ,:inte. por d�stiD;avam-se a Delega Getulio. �anda guem ma.seu seio 950 associados ranagua; cento. Isto nao Implica- era FIscal de Porto Ale-, bode! Preclze. d.ar no ce-
Passando essa data emque éram extremistas. I Os institutos dos Co- ra na perda de outros gre. beza do OP�cls)on: Guern

companhia de seus di--X-' merciários e dos Indus- beneficios queestão sen- -x- non �ode na� ínvenda
gnos filhos em Curitiba,O Senador Salgado Fi triários Iníciaräo a cons- do estudados pelo go- Fala-se novamente em moda Ou nois '!lata eles, nem por isso deixarãolho, discursou Iongarnen- trução de residencias :pa- verno e que atingem a racionamento do petro- ou �Ies mata nOls: Comi- de receber os parabenste no Senado, solicitan- ra os seus contribuintes, todos os funcionários pu- leo, alegando-se que a g� e na dure. Vldo ou
dos inumeros amigosdo providencias do go- nos terrenos já adquiri- blícos, na base de dez, gasolina existente no OId�nda. Guern manda
entre as quais estão. osverno para o combate dos para esse fim; quize, vinte, vinte e ein- país, apenas dá para um aqut e na PSD sou eu.
do "Correio do Povo".aos gafanhotos que çon- O ministério da Agrí- co e trinta anos do ser- mês, __ , Senhorres verreador-tinuam a devastar as cultura instalara seis víçíos, os chamados adi- No entanto espera-se res, esrä feichada a zeczon Aniversariosplantações do Rio Gran- postos agro-pecuários no cionais. O auxilio de novo carregamento. Eu vai passa uma folga _ Dia 5 festejou seude do Sul. interior do Estado; vinte por cento de alu- -x- ne fazenda· Josefina e natalicio a senhoríta A-

-x- O mesmo Mínístêrío, guel de casa aos civis O Estatudo dos Partidos, quando volda tem mais... guida Ranck filha do .sr.
. Foi aprovado pela-Cá- seguindo sugestões apre- beneficiará todos os ser- atualmente .e� díscus- mas só pra nois. José Ranck.. _ , _mara Federal o' projeto sentandas pelo goveme vidores da Republica. 'são na Camara Federal, E dando uma risada _ Fizeram anos dia 6de' lei que manda rever- do Estado, instalarà uma -x- traz diversas inovações. daqueles de fazer o sapo; Dona Gertrudes Bruchte a ativa todos os Iun- rêd'e de pequenos moi- Chegaram ao Rio, Entre as emendas virar o estornago, levan- i esposa do sr. Adolfocícnaríos demitidos pelo D;h?s, destina?os a bene- vindos da �olonia, aprovadas, figuram a teu-se. Estava finda urna Bruch, na mesma data oart. 177 da constituição ücíar .a próxima saíra de 180000 sacos de CImento, 'que 'faz reverter

.

em sessão da Camara Muni- jovem Eugenio Planís-de 1937-
'

trigo do Estado. sendo 100.000 entregues favor dos partidos meta- cipal, presidida pelo llus- check .
. x- -x-. ao exército. de da parte variavel Ire presidente da "Kunst

I
_ Hontem assinalou aO Presidente da Re- .Nos Es�a�os Umdos -x- dos subsidios, que dei- und Humor".

I
data aniversarle da gen-publica baixou decreto está em atividade o _D_e- A comissão de Preços xarem de ser recebidos; BREDERODES til senhorita Cleudeteextinguindo 9'1 cargos partamento de Po II.Cla., do Rio, encomendou um a que manda entregar

I Stulzer, filha do snr. Clau-no Ministerio da fazen- que procura Iocalísar e meio milhão de sacos aos partidos os subsidios dio ôtulzer.da e 46 no da Justiça UI�a centena .de estran- de trigo nos estados U- dos deputados que te-

I Oll'ItIRß
1

Hoje o sr Francis-
-x- I gelro� que alI entraram nidos para baixar o pre- nham abandonado os Dr HRY PfHf RH VL co-Maier � as' meninasO snr. Moises Lupion, I

e estaollegalmente. ço do pão. partidos que os elege- •

Inês e Renate Wunder-Governador do Paraná,. Entre os procurados -x- ram,. salvo desistencia 'Dia 6 passou a data lich.atualmente no Rh" con-. est� .a amante de Mus- A Russia, pelo Conse- deste; a que dispõe natalícia do exmo. Sr. Dr.
� Amanhã do indus-s-eguio para seu Estado, solIm, que. consta ter ca- lho dos Soviets, votou a sôbre a' inscrição nos Ary Pereira Oliveira, trial Durval Marcatto eos seguintes beneficios: sado em um Estado do verba de 16 500

..000.0�0 partidos; a relativa à íntegro juíz de direito o menino Alvaro Bata-Foi autorizl.!daß, expor- Sul, de dolares para fms ml- suspensão dos membros ,desta comarca. lha Filho.tação de 50.000 metros -x- litares no corrente ano. ; do partido, por falta' de Mag'istrado culto e dede madeira compensada Estão em ferias o su- -x- disciplinar e regula a um carater impoluto, gosõpara osmercados argen- Tres malandros passa- expulsão. o ilustre aniversariantetinos; ram o conto do vigario, Foi igualmente aprovada justo respeito e simpatiaFoi autorizada a ex- A e d
"

anossando-se de . . ,uma emenda estabele- entre a população da
portação de uma quota p r n I Z 5290.000,00 do capitalis- cendo a votação nomi- comarca que o estima ede 2'000,000 de (··ruzeiros ta portuguez Joaquim nal nas convenções tem nele o legitimo defen-d� hérva mate para o Procura-se um para es-

Souza. partidarias. sor de seus direitos. AoChile; crifório.
O porteiro do predio, -x-

.
exmo. sr. Dr. Ari PereiraO Banco do Brasil se Queiram dirigir-se para dois corretores de imo Em 1945 o Brasil pro- Oliveira, os cunqrimentosincumbirá de adquirir as José M. Müller e Cia. veis e um portugues de· duzio 73.971 toneladas I
e votos de felisidades docambiais para essa ex- Ltda. ram o "golpe". de oleo alimenticio e em "Correio Povo".portação;

Go-
O porteiro apossou-s.e 1946, apenas 35.856.O governo reservará Rua CeI. Procopio de uma carta vinda de -x- .

uma quota de 10.000.000
mes de Oliveira Portugal, onde o capita- Uma comissão de téc- Lacal"sde cruzeiros para finan- lista atualmente reside

nicos, por determinaçãociamento ás cooperati- Jaraguá do Sul Dali tamlbem foi ebnviada do presidente da Repu- Mais humanidade. A maisuma fo ha em ranco
bII'ca, elabora, neste mo- .

t· b d h t I de 20 dias, que VIve numcom o 1m re o o e
mento, gigantesco plano dos compartimentos daonde ele residia. destI'nado a' fomentar a f 'tI 't 1· t garage da pre el ura um'

mI aram a e ra e es-
produção nacional de

everam uma carta ao Pobre leproso, vindo .

decr
generos alimenticios.urador do portuguez Canoinhas e que se des-proc , Trata se de um plano tina a colonia Ranta Te
quinquenal que cobrirá,

reza.
com a sua assistencia,
todos os setores da pro- Vive esse infeliz doen

dução alimentar do pais. t� da caridade dos vi

A primeira parte desse smhos e sem �ud,lqu.er
trabalho, que é longo,' conforto ou asslstenCIa,
será brevemente subme- I chegando a chorar. pelo
tidà à apreciação do abandono a que alI está

presidente Dutra. Prevê vot�do
o planejamento. segundo Nao sabemos a demo-

estamos informados, toda
a espécie de auxilio ao

.

produtor, deste a assis· um granne e.stabeiecl
tência técnica ao emprés- mento de crédIto gover
timo facH e barato, que namental, o Banco Rural,
será feito através de I diz a

" Noite ".

(

- Ainda na mesma

data a senhora Otília
Moser, esposa do sr. Er
minio Moser..

- Dia 10 a exma sen

hora Idalina Nicoluzzi
Grimm esposa do sr. Ri
cardo Grimm ..

- Hoje deflue a data
natalicia da menina Nil
da Grützmacher, filha do
snr. Albrecht Grützma
cher, residente em Gua
ramirim.
Aos aniversariantes os

cumprimentos do Correio
do Povo.

A
-

Marc�a '. �a Deflação no· Brasil

de

ERICH TH BRAuER. - Trans'
feriu sua residencia para
Joinville, o sr. Erich Th.
Bräuer, que aqui exerceu

por muitos anos a chefia
mecanica em diversas

emprezas. Por nosso

intermedio deixa a seus

amigos e conhécidos suas

despedidas e oferece
naquela cidade seus

prestimoso

Nomeação. Foi nomeada
Maria Anunciação da Sil
va para exercer o car

go de professora no G.
E. Abdon Batista-

Na hora do

aperitivo. tome
,Um Calice

DinER AGUIA
Puro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A T I V O:

IMDBILISADo:
Propriedades Diversas

. ESTÁVEL:j
Maquinas, caldeiras e

instalações
Moveis e Utensilios,
Labor. e Anal 70.968,30
Veiculos e Semoventes 116.469,90

DlSPoNIYEL
-------

748.181,30

Pag.2

� 8 5 sacos

ooeràcõo

Indullf,iíll ft�unidíll Clube Atletico BAEPENDI ;ooOOOOOOOOOOOO�lfoooooooooomumoooo·
00 Adolf Herm. Schultze 00

]ílrílguíÍ t H. AVISO lil MARCENARIA EM GERAL / II
A Diretoria avisa aos senhores portadores de 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �R I törl d O· torl Apolíces da extinta Sociedade de Atiradores Ja- � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00e a orlo a- .Ire orla raguá, que procurem á respeito, ímpreterívelmen- 00 Mantem um

..estoque permanente de todos (JS tipos 00SENHORES ACIONISTAS te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre- 00 de Mobrhas, especialmente para escritorio. 00De conformidade com os dispositivos lagais e tario. do. Clube, sn:. Francisco F. Fia.cher, em seu 00 INSTALAÇÕES �O.MPLETAS DE: 00estatutários, têmos o prazer de submeter á sua escrIto�lO á .r�a Marechal Deodoro N 204.
00. Dor�11It?nos, Salas de Jantar m:lapreciação e deliberação, o nosso balanço geral

Pela Díretoría:
. 00 Copas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. �relativo ao exercicio de 1947, encerrado em 31 de ALFREDO KRAUSE·Presidente

00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00Dezembro de 1947, acompanhado da demostração -------------------

;
. Cadeiras 00da conta de "LUCROS E PERDAS" e do Parecer Poltronas fixas e giratorias 00do Concelho Fiscal.

..
Mesinhas de centro e para radio 00Os documentos em referencia, evidenciam os DEScASCADOR 00 E entre muitos outros. a 00resultados obtidos no exercicio de 1947 que, ape- 00 Caixa Registradora marca "RECORD" �sar de toda a especie de contratempos que se nos

00 Afamada pela sua eticiencia, substitu Wapresentaram. schamos serem os resultados finais e DebLJlhador de Milho m:l indo as Caixas Registradoras de �bastante satisfatorios e possuem os senhores Acio- � elevado custo .

�nistas todos os dados necessarios para julgarem. ".POPU L A R" � Toda a Mercadoria á pro�t;-EDtl'ega--- 00.

os atos da Diretoria que, entretanto, permanece a 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00vossa inteira disposição para quaisquer esclareci- 00 Jaraguá do Sul . Sta. Catarina 00mentes que forem solicitados.

w�����Wm:l�m:llfm:lW�m:lm:lm:l�W�m:lLembramos ainda que: deve ser eleito o novo ��Z::O::S�Z::O::SZ::O::S�2:;'6:Sc:6:S �2:;'6:S�Z::O::S���2:;'6:S�Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercíciode 1948, e como, com a apresentação deste relato
rio também termina o nosso mandato, mister se
torna a escolha e eleição de uma nova Diretoria
para o mandato de 1948-51.

Jaraguá do Sul, 31\de .Janeiro de 1948

ROD. HUFENUESSLER - Diretor

EUGENIO JUERGENS - Diretor

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro
de 1947

1.89164030_,

�I!=!!�!!=!i===:!�i!=!!�!!�!!!!!!:i!l!=ll=li===tli-!III25.016,80

EI:II Febres (S�:;:'l:d�!�as, li --------------------.g 1- .., � 'Maleitas, Tremedeira '" ���_;!!§!�_..!!1n#_C'..c'L_tzJid
m - CURAM-SE RAPIDAMENTE ,COM '.

- m
III " Capsulas Antisesonicas II DEm Minancora" I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

1.705.967,00 m Em Todas as Boas Farmacias I Qua Marechal Deodoro Fundosm É um produto dos Laboratorios MINANCORA 11 t· Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss20.000,00
m IITOTAL Cr$----4-..............� Dormitórios modernes e simples.390.805,40 ..

- Joinville - Sta. Catarina-
_.- J IPAS S I V O: 1i;!�!l!!!S!!�ll;;!�!!�j�ll!!!!l!�!!!!!!:i!!i!liEii!�i;dml:!

I J���: �:�: ��s�nha
ulO EIIGIYEL· _ ...••...........•...•_ ............................•...•..•.......H•••••••••••_ •••••••••__ •••••••••• • Guarda roupas colonialn •

•.•.••_ ••••••••••_ •••••••••••••••••••••••••..•••••••••...•••••••••••••••••••.•. _ ••••••••••••_ ••••.••••_ •••••••••••••••Capital em Ações 2.050.000,00 f(. li Guarda roupas para casal e solteirosFundo de Reserva 122.751,80 ::

CHUVA E SOL'f} ::. Guarda comida e guarda louçasFundo de Depreciações 445.124,70 2.617.376,50 H • •••• H Bufes e pentiadeirasii ii Cedelres=Mochos -CernlselrosElIGIVEL A CURTO f A LONGO PRAZO: ii Resguarde-se, comprando um bom Guarda ii
Credores Diversos em li H Camas-Taboas de lavar roupa

��fr�as C�!�����adas l.�;I:���::� II Chuva ou Sombrinha na C I S a So n i s IIDebenturistas 129.000,00 ii ii
-----

-_.-
----- ---------

-._-
---- - --

-_..
-- ---

.._-..
-

.

Dividendos não procurados 68.047,80 � II de FRANCISCA BUCH ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Dividendo n-, 4 164.000,00 ii H _ _ _

_ .

r��:��c���oS:s�����ria i�:���:�� 1.752.928,80
'-�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::;:: Dr. AIvaro Batalha - UÉDIcoCOITA Df COMPEISACAo

Caução da Diretoria

1.704.202,10

Caixa
REALISAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO:

Existencia de mercadorias,
materias primas etc. 721.340,50
Duplicatas a Receber -394.032,60
Devedores Diversos em
conta corrente 500.108,8G
Almoxarifado 77.483,10
Participações 9 goo,oo
Operações em Suspenso 3.102,00

CONTA DE COMPEISACOES:
Ações em Caução

Oe�ulfiH
num H SÓ

de milfio
por hora

Indüstrla Oornérclo
Germano Stein S.' A.

20.000,00 1::1--------------------,
4.390.805,40

•

fßRRICß Df ·MOVfI8 f CßßP1nIßRIß

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS IN:rERNAS E. TROPICAIS, a

DOENÇAS DA PÉLE ..

-

.

- Eletricidade Médica-

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1947
ROD. HUFENUESLER· Diretor
EUGENIO JUERGE NS � Diretor

H. HUFENUESSLER Guarda-livros
Registrado sob nO. 32.086 .

Demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS"
em 31 de Dezembro de 1947

C R É D I T O:
De Mercadorias 1.507.€138,10

Dr. Arquimedes Dantas
a.veGA.G

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545 Indututermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor IIMico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::!::::::":::::::::: ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::: :::::::: ::::: ::::::: ::::: ::,�:::: ::: ::: :::::: ::: :::::::::::: :::: :::::.:: :::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZ.&
ADVOGADO

Escritorio : Mal: Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

"

=::::::::::::::::! .. :::::::::::::::::::::::::::;::::�::::::::::;::::::::::::::�:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::��:;:

---�----.--------
Kühn & Rengel

FERRARIA .

Fabrica de ferramentas egrlcolas.
Principalmente Machados, Enchadas Foices, etc.

�--------.---------------

D É B I·T O:
A Despezas de Fabricação 502.097,00
A Despezas Diversas 376.997,50
A Despezas de Adminístr. 216.564,00
A Valores em Liquidação 4.537,30
A Fundo de Reserva 10.342,10
A Gratificação á Diretoria 20.684,20
A Dividendo ns. " 164.000,00
A Lucros' em Suspenso 11.816,00

TOTAL Cr$ 1.307.038,10 1.307.038,10

Parecer do C.onselho Fiscal
Os infra-assinados, membros efetivos do Con

selho Fiscal da Indústrias Reunidas Jaraguä S. A.,
depois de terem examinado minuciósamente o ba
lanço geral encerrado em 31 de Dezembro de 1947,
a demonstração da conta de "LUCROS E PER
DAS", relatorio da diretoria, livros de contabilida
de, registros e demais documentos e comprovantesreferentes ao mencionado exercício financeiro, cer
tificaram-se da exatidão e perfeita ordem, motivo.
porque os recomendam á aprovação da Assembléa
Geral Ordinaria a realisar-se em data a ser deter
minada pela Diretoria.

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro d� 1947
GUILHER�ME URBAN
AUGUST HERMANN SCHMIDT
FREDERICO F. MOELLER

Jaraguä do Sul, 31 de Dezembro de 1947
ROD. HUFENUESLER - Diretor

EUGENIO JUERJENS - Diretor
H. HUFENUESSLER - Guarda-livro
Registrado sob nO. 32.086

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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���
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

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

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

PARA fERIDAS,
E C Z f. M A S·,
I N F L AMI'. ç Ö ES.

CCC[!RAS,

�KIEIRASJES P I N ti A 5, E!' ç:.
---------------------------------------------------- ----------------

Industrias Reunidas
Jaraguá S. A.

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇAo
São convidados os senhores acionistas désta

sociedade, para comparecerem á assembléia geral
ordinária, que se realisará em 6 de Março de 1948.
as nove horas nos escritórios da sociedade para
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
/ l'-Discussão e aprovação do balanço, relató-
rio da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.

2'-Eleição da Diretoria.
3'-Eleição do Conselho Fiscal.
4' -Outros assuntos de interesse social.
Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1948.
ROD. HUFENUESSLER Diretor.
EUGENIO JUERGENS Diretor.

PRAÇjA
JOSÉ FACOIOLLA, POR SI E PELA C��E�

LISTA BANDEIRANTE LTA, firma da qual e hqu}
dente, vem, pelo presente C0":1unicar a esta e as

demals praças do País, que deixou de ser meu ge
rente e procurador por sua livre e expontanea von

tade e pago e satisfeito de seus haveres o sr.

Alvaro Neves_
Passa a representar minha firma, na qualidade

de gerente e procurador, o sr.

Cerhard Arthur Marquardt
Iaragué do Sul, 4 de Fevereiro de 1948

a) JOSÉ FACCIOLLA

A

Bernardo Grubba Junior
diretores

da nossa secção de vendas á varejo II O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Fazendas, Armarinhos,.

Louças, AllJminio, etc. á

Preço de Custo Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e 'dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1,.2, , e 4

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

remédios
Compre boje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

•
MINANCORA para o seu tilhinho.

{(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::1i E um produto lOS Laboratorios Minancora

li Procure seu premio... li
- J o IN i_I_L_'L_E _

li Os premios sorteado. pela ���� ���i� li ßLUIiß. ir: Perdeu-sell ii Um oculo (Otica Ame-.:1.:1 pela Loteria F,ederal de 31-12-47 ôão.- .:i.::: Otimo quarto indepen- ricana, íuclusíve a capa:: 1.491 primeiro prêmio :: dente, de preferencia pa- dentro da cidade.

II 7.358 segundo prêmio !I r:foc:;:�:�oGrafica A- ell��:�����-se quem o

;.�.� �} venida Ltda. Obsequio entregar nes-.................................................._ .

ta gerencia..

em nossa loja junto á fabrica

In�ustrio de ColCldos fiosc� Irmõos S. ß.

r@!@@f@)@'f@)@!@®Y@®r@)@!@)®Y®®r®@f@)@!@)@Y@)@ �

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
� TODAJ§ A.S lVlIOLESTl!A.§ DO ßPDRllHO IfSPIRßTÓHID �
� Encontram alivio imediato com Ci uso do �
� Incompspsvel @5

I P�iloríll dI! nogieo Pl!loll!U11! �
@) 4) PEITORALUAI§ fJONDJEfJlDO .NO BRA§IIf.J @)
2t®®l®@Ã®@l®�@.i.®@l®®Ã®@Ã®@Ã®@A®@j®@,;.®@)i

Inuu�tria u� Man�ira� Ja n���n �I � I

"I _�sa de Moveis II Vitõrio Lazzaris I
� Jaraguá do Sul -=-__ Rua Domingos �. da Nova 'i'� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.

nlXIR Df n06utiHA
o remédio que tem depurado
o sangue Cile tres gerações!
Empregado com éxito nas:

Hotel Central
Jaraguá do Sul,

, Aceita mensalista.hos
pedagem completa, ou

seja refeição etc. Quar
tos especiais para casal
no andar· terreo.

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

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

IlIIpregadl C8III bitt sa�:

Tosses
.

Resfriados
.

Bronquites
�scrofulo.e
Conva lescençes

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Em 2a. convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade para a assembleia ge
ral ordinaria a realizar-se no dia 12 de Fevereiro
de 1948, as 9 horas na sede social afim de delí

Gõ...__....��,..._..........=rn--_....<!l berarem sobre a seguinte ordem do dia
1. Aprovação do balanço e contas do exer

cio dé 1947.

2. Eleição do Conselho Fiscal.
5. Assuntos de interesse social.

Jaraguá
.

do Sul, 50 de Janeiro de 1948
CARLOS LEOPOLDO MEY

Diretor Presidente

r("MOS'QuirOs?:���':"'='""·"""='""'11
ii ::

II Combatam-os, comprando um bom Mos- II
.

r:d:���;A����!r�����eä� '�:;;��r�::���r�'�"""i�
reito da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina,' Brasil. na forma da Lei ETC. Indústria e Comércio

Faço saber aos que o presente edital virem, ASSEMBLEIA GERAL ORDIN�RIA
. que por êste Juizo foram arrecadados, arrojados e

postos em adrninistração os bens deixados por ConvocaçãoOtto Rumor, que éra natural da Alemanha e que Pelo presente são convidados os Senhoresfaleceu sem herdeiros presentes, pelo que convido Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral
. aos herdeiros sucessores do dito finado a virem

Ordinária, na séde social desta sociedade, a ruahabilitar-se no prazo maximo de cento e oitenta
Presidente Epitacio Pessoa, ás 14 horas do dia 14(180) dias, e requerer o que Iôr á bem de seus de fevereiro proxímo..direitoso--E, para que chegue, a noticia de . todos,

se passou o presente editaJ que será .afixado no ORDEM DO DIA
lugar de costume e publicado pelo [ornal local 10) Exame, discusão e aprovação das contas
"Correio do Povo". dado e passado nesta cidade da Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do
de Jaraguá do Sul, aos vinte e um dias do mês de Balanço. --------------

Agosto do ano de mil novecentos e quarenta e se-r . 2<1) Eleição do Conselho Fiscal. PREFEITURA MUNIOI-te.-Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi.-(assina- 5°) Assuntos diversos
do) Ary Pereira Oliveira.>- Juiz de Direito. da Co- « Acham-sé á disposição do snrs. Acionistas PAL DE JGUÁ. DO SUL
marca.-Está conforme o original, do que dou fé. os documentos a que se refere o artigo 99, do

Jaraguá do Sui, 21 de agosto de 1947. decreto-lei n. 2267, de 26 de 9 de 1940»
O Escrivão
NEY FRANCO Jaraguá do .Sul, 10 de janeiro de 1948

Waldemar Grubba

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Esoinhas
Reumatismc
Escrófuias

sifiltticas
SEMPRE o �lESMO!, ••

SEMPRE o MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUEIi<A
Grande Depurativo do sangue

"MEDfCAÇAO AUXILIAR >

NO TA RTAMENTO
SIFILlS".

Preeizil -II!
de diverso� Sapateiros
Talhadores, Pratico para
machinas, costureiras etc
Industria de Calçados

lGosch Irmãos S. A.

'AVÓI MÃE! FILHA!
1-00AS DEVEM USAR

EDITf.\L-
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de 'Jaraguä do Sul,
torrno público que,
durante o corrente
mês de Fevereiro,ar
cadação

'

na 'I'esou
Jaria da .Prefeiture
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o imposto de
LICE1IÇA(Renovação anual

si atividades industriais,
comerciais e profiSSio
nais e engenho de assucar.

Não satisfasendo
. o pagamento no re

ferido mês, fioarä o

o contribuinte sujei
to a multa de 20%
sobre ó referido im
posto no pnimeiro
mês, sendo en tão
feita a cobrança jll
dicialrnente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jarguá do Sul. 4
de Fevereiro de 1948,

F.VOSGERAU
Tesoureiro

flUXO-SEOATINA
(OU REGULADOR' VIEIRA)

,

A MULHER EVITARA DORES

ALIVIA AS CÓLICAS UtfRINAS
EmDrega-se com vantagem para
tombater as Irregularidades du
funções periódicas dai lenhoras.

É Calmante e regulador dessas
funçõ••

fLUXO-SEDATINA '

pela lua comprovada eficáCia é
multo receitada. Qev8 aer u!Sada

com confiança

FLUXO-SEDATINA
. DCONTRA..SE 'E. 'TODA PARTE

COITRA CISPa,
QUEDA DOS CA· I

BflAiS f DEMAIS

AfECtOU DO

�DüRO CAGEI,UDO.
®'N (tO"('Â:PI.LA R

'POR !Eié�âN'CIA
.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTESEDIT A L
IMPOSTO SI INDUSTRIA E

PROFISSÄO.
De ordem do snr. Cole

tor, torno publico que no

corrente mez de fevereiro,
arrecada-se imposto' acima,
reterente ao 10. semestre do
corrente exercício.
Os C .ntribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o
no próximo mez de Março
com a multa de 200/0.
Exgotados os supra cita

des prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter logar a co

brança executiva,
Coletoria Estadual de J a

raguá do Sul 4 de Fevereiro
de 1948.
ELEODORO BORGES

/

Perdeu-se
Uma tessoura para cor

tar folhá de lata; no tra

jeto Posto Auto Iaregué
até a firma Weege.
Obsequio quem d en

controu entregar ao snr,

Alfredo Jenssen (ne funi
laria)

A peleja agradou ple
namente, porém o em

pate não consolou, o

Baependi merecia uma
vitoria.

O quadro local passou
logo a comandar todas
as ações, e dava-nos a
nitida impressão que iria
vencer, mas acontece
que Joãozidho deixou
passar dois "frangos" e

graças a entrada de An
tonio no segundo, tempo
que salvou seu quadro
duma derrota certa. Mül
ler não foi um árbitro
a altura.
Em certo momento a

violencia passou a impe
rar em campo, passando
iudo em brancas lnuvens
por parte do juiz.
Aos 15, Pacheco rece

be um passe de Justino
e abre a contagem.
Decorridos 18' Henri

que empata, foi o 1 u
,. frango" de Joãozinho,
Cinco minutos após

Ramos vence Ati com
um petardo de Iora da
área.

.

Aos 27, Francinha ao

cobrar uma penalidade
maxima iguala o pIacard
novamente.

Passa o D. Pedro ao

ataque dominando al
guns minutos e aos 33'
Henrique marca o ultimo
tento pró quadro de Co
rupá, e foi o 20 "frangp"
de Joãozinho.

DESTAQUE
João fraco. Antonio

empolgou a assisiencia
com suas eneriveis pe
gadas. Heinz que é dos
melhores zagueiros da
cidade fez boa partida.

.

Girola regular. Victor
e Ramos ótimos.
Nunes o melhor medio

canhoto da cidade atuou
bem. Velho melhor que
Justino, Éti muito eslor
çado e oporunista. Car
doso com altos e baixos.
Pacheco o mais positivo
do ataque. Alvaro não
comprometeu. Ati, Mar
cos, Zeca, Mafezzoli e

Francínha os melhores
dos visitantes.

IPr�n�[(êdlij
o •

Fica terminantemente
proibido á entrada de
pessôasestranhas em meu

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

so pelo que possa acon
cer.

Estrada Itapocú-Hansa
JOÃO LOURENCI

escrivão

,,:IA·.'· -'•.f;••r �••5!:� .

....... . ...
•..:.. , .. :.

. ,a... CAFE .•

�....... .��
/i�:MO'NOPOLlO··�\
•••• r'" ••S
e:.:

/'t:ua'
.. :-5

•••. • .:=-..�.. . :.�..... ..�-o.. . ....
•... .��•... ..__

li Dr. Renato 'W'altel\)
,No�idade M É o I C o

�i
Uma bôa caneta CIRURGIA GERAL E ESDECI.i\L1ZADA g

corisrltue um presente ii Com cursos de aperfeiçoamento no H
ideal. ii

'

.: Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
Adquire-a ne Gra- li Doenças de Senhoras - Partos - Cltníca :

ii
fica Avenida Ltda. IH .

Geral de Adultos e C�ianças. . . ii
:: Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura MUnicipal. ::Av, Getulio Vargas. 350 ii TELEfONE N. 3 g
il Jal'aguá do Snl - Sta. Catarina H

IRREGULARIDADES
Tíão foi um elemento

indisciplinado em todas
ocasiões, {ambern ao a

gredir Ramos traíçoeí
ramente.
A renda atingiu a .

74::?,00 cruzeiro

_Dr.Locais
� �..�������-�����������

r I " Il' H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NA.RIZ E GARGANTA, !1
lJ V .l] moderna e primorosamente instalada do ii

. H DR. SAD,ALLA AMIN l!Irene Pc.írí, Oticial do H CONJUNTO OB APARELHOS MODERNOS' UNICO ,NOS 11
Registro Civil do r

" Distrito H ESTADOS DE SANTA CATAR,IÍ>IA E 'PARANÁ iida Comarca J araguá do Sul, ii «Rua Abdon Batista - defronte "_A No.ticia"» ii.Estado de Sant� Catarina H HORÄRIO: 10-12 e 4-6 da tarde' .: Hora marcada: 2-4 -11Brasil:: • _.

_.. ::
Faz saber que comparece- ti..__ - ....Olnvl e - jj

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem para

Waldemiro Mazurechen
�.I•• li laUBI

Rua Mal. Floriano n, 152 - JARAGUA'
Cl.rnÜ:a geral medico -' cirurgia. de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutoterrnia - Bisturi-eletr ico - Electro-cauterizaçäo

- Raios lníra.vermeíhos é azuis.
.

Vijantes. De su-a viagem
ao Rio, voltou o Dr. Luis
de Souza, advogado nes
ta cidade.
-:- Da Alemanha re

gressam D. Anita Mey
Waleher e tres filhos
menores 'e o snr. Ferdi
Singendonk e família.
- De São Paulo, a

cha-se entre nós, acom

panhado de sua familia,
o snr. Dr. Francisco Pi- Edital n. 2345� de 3-2-48.
eione, genro do snr. He-
leodoro Borges. Affonso Bartel e There-

CASAMENTOS: Ontem za Kuppas
nas salas das audiencias
realísaram os seguintes Ele, brasileiro, solteiro,
casamentos: Nicolau Dre- oleiro domiciliado e resí
gel com a senhorita Te- dente nesta cidade á Rua
ela Vogel; Mariano José Benjamin Constante, filho
Gadotti com a senhorita, de Willy Bartel e de Em
Maria Richert; Leopoldo ma Rumpel Bartel.
Neitzke com a senhorita Ela brasileira solteira
Lucia Schall; Manuel lavradora domiciliado e
Martins com a senhoríta residente nesta cidade á
Nayr Martins. 'Rua Benjamin Constant,

.

- Ontem a tarde! rea- filha de Ricardo Kuppas e
--..,...,..._...................����

lízou-se o consorcio do de Frida Kuppas.
snr. Germano .Pavanelo,
comerciante nesta praça, Edital N' 2546; de 5-2-48.
com a senhorita Catari-
na Araldi, filha do casal Frederico Koohler e

Angelo-Josefa Araldi.:

CORREIO UD POVO
casar-se:

Avisamos aos nossos

assinantes e anuncian
tes, que esta foiha não

circulará quinta-feira,
dia 12, voltando somen-

te a circular domingo,
dia 15.

N E N
O K X

K 5 X

C Z L

B T Z

U H R

Clara Oldenburg

Todos os titulos em vigor, portadores de ume des combinações supra, serõo
imediatamente orncrttzodos pelo capital garantido '0 que têm o-reito,
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquinc Quitanda (Edificio SUICClííJ)

Inspetores e Agentes em todo o fln."lsil

���������.. �-���"

Informações: com o sr. G. RODOLFO FISCHER

lonnnl�n VarQton H K ii til » .Contabili?ade -

:

:� li!! IJUpU Uu � O LI ii n RegIsto de Firmas -

I': Boss Ltda.!.:l ;.:1011 PROPIUE'lI'.UU:O � All g:r:�:�QS :i�:���a;i_
.

� Rua Marechal Deodoro, N. 158

ii S ii ;:���;o��!�ae���:i-S
li R ii em geral.

SE;&�OD�EL������:N�:�O-. li T II Segur;s-
II
O

i! :,1�i��':!�F=:� ii E II Fon!'YP!��:?sA�ii ii BATERIAS E CONCERTOS DE IIN II TRANSPORTES - AUTO-
ii ii PNEUS.. ii li MOVEIS.:: ::

PEDRI ti I:: :: �.:..::::::::::::: ..;.'.: • ._..",
o IC 1 a '.:::::::::::::::::

I

r

AVISO
Ele, brasíleíro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to, em Itapocusinho de
Guilherme Koohler e de
Maria Schmidt Keehler.
Ela, brasileira, soltel

ra lavradora, domicílía
da e residente neste dis
trito, á Estrada Itapocú,
filha de Carlos Oldenburg
e de Clara Bürger 01-:
denburg.

O Tabelião de Notas
desta Comarca avisa aos

ínreressedos que de acor
do com o artigo 93 do
Decreto. n. 24.239, estão
isentas do pagamento do
imposto de lucros as trans
ferências de terrenos e

prédios rurais até o va
lor de Cr$ 100.000,00.

E para que chegue ao co

nhecimento de todosjman dei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedirnento acuse-o para os

tins legals
IRENE

-.

.................................................................................
(fJ) §2l1t)l;ãl (Ü) (Marca Registrada)

Virgem'Espe·ci;;Jlidade
dla Cl�o WEIZEt HNJD)lU§II�JAl = J([»nll1l\VnHe s�ßÃ� YIR(;fAt

•••
ESPECIALIDADE
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