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UIlh��àAA Ato nesta

cidade, cOOÍl 80 ms. de
frente e 53 ms de fundo,
inclusive duas casas de
madeira, e outro na Es
trada Jaraguá Esquerdo
Com 60 ms. de frente e

.1.200 de fundo.

I _:::atar nesta Gerencia.

CO M UNI SM O UR:AJgt��ÇãOTERA' O MESMO FIM DO NAZISMO
populações.. educa-Ias
convenientemente, pera
livrá-Ias da escravização
econõmíca dos nossos

dias, fixá-Ias ao solo,
ensiná-Ias a aproveitar os

recursos naturais, retiran
do da terra os seus pró
prios meios de subsis
tencía, E ao lado dessa
asslsrencia económica
esslstencla educacional,
sern o que todo o trabalho
será perdido. Foí ésre o

pensamento do Governo
federal, quando fundou
em todo o pais mals de
10.000 classes pera alfa
betização de adultos e

adolescentes.
Eneida Rabelo Álvares de Andrade

CAIXA POSTAL, 19 Fundado em 1919 TELEFONE N.o 39Diretor-Responsavel : PAULINO PEDRI

ANO XXVIII JARAGUÃ DO SUL - õa. feira, 19 de Fevereiro de 1948 _' Sta� Oatarina _ N.1.473

O

Jaraguá do Sul, A.O. Vargas,350
Dia 14, a firma Comer- Atualmente a firma tem

cio e Indusrria H. Jordan como diretores os srs.

S. A., inaugurou as suas Hans Jordan, deputado re
novas instalações e o pre- deral e Otto Jordan So-
dio que mandou construir brinho. A todos os meus fre-
nesta cidade, a Rua Ma- Depois do ato inaugural,
rechal Deodoro. foi oferecido aos presen-

Precisamente as 16 ho tes lauta mesa de bebidas

ras, presentes as outorl- e sandwiches, tendo o sr.

dades da comarca e rnu- Augusto Schmidt e seus

nicipio, representantes do auxilieres sido incense

comercio e de todas as veis em gentilesas aos

classes socíaís, o sr. Au- seus visitantes

gusto Schmidt, gerente do Na cerimonia, que foi

estabelecimento, franqueou irradiada pela Radio Iara-
guá fizeram-se ouvir os emplacado sem a respe-

-o ao público. drs.' Priamo do Amaral e �iva vis�o!ia. exigindo-seMagestosa cons'trução, Silva, Arquimedes Dantas.1 os reqUIsItos constan!esem dois pavimenros, ten-
Artur Urano de Carvalho, d.o Regulame'?to do �rando a frente a loja e nos
e os s�rs. deputado Artur sito, dos quaIS _os mte

fundos os deDositos e ar·.
Müller, tabelião Mario Ta- ressad�s poderao tom�rmazens, é no genero, o
vares da Cunha Mello, c.onheClmento f!.o carto

melhor instalado no mu-
Celso Kuss e Emilio Silva. rIO da delegaCIa.

nicipio, tendo seção de . Nos dias ::! e 3 de Mar-
varejo e atacado. ço serão emplacadas na

Oeleuocio HUI �e �olicio :���a�e �ao;�El� aJistii���
•

_ Todo o veiculo que, a
EDITAL DE EMPLACAçAO a p@rtir do dia 5.e Março, fôr

DE VEÍCUL6S encontrado em transito
sem a nova placa, :será
apreendido e seu proprie
tario multado na forma
regulamentar.
Delegacia Auxiliar de

Policia de Jaraguá do
Sul, 16 de Fevereiro de
1948.

o governo norte-ame- tanto o governo . soviéti
ricano repeliu com a de- co encontra-se na posi
vida energia o protesto ção. de quem mentiu, en

apresentado pela Rússía ganou, falseou, trapaceou.
conrra a presença de A Rússia, que não de-
navios dos Estados selava uma polegada de
Unidos em águas e porres terra alheia, está querendo
da Iralia. Ésse extemporâ- tomar tudo dos outros. A
neo protesto dos soviets Rússia, que se compro
faz recordar o tempo em metera o respeitar a so

que os russos, apanhando berente e a independência
como bois ladrões dos d- dos países europeus, avan
lemães, gritavam socorro çe até o Elba e caminha
América do Norte pediu- para o Sul. Assim, as na

do pelo amor do que hou ções que sofriam sob o

vesse de mais sagrado jugo nazista, viram ape
que se abrisse logo uma nas mudar a nacíonalída
segunda frente na Alema- de do Invasor, Saíram as

nha. Essa segunda frente tropas de Hitler, entraram
mais os auxilios presta- as de Stalin. A ocupação
dos diretamente ao Exér- continua.
cito Vermelho pela Ingla- Porque protestam os
terra e os Estados Uni- russos centre a frota a
dos é que permitiram êI mericana do Mediterrâneo?
Rússia expulsar os ínva- Unicamente por isto:
so res.

porque êles querem bol-
Os Estados Unidos chevízar a ItaJia é a Gré-

continuam hoje no mesmo cia, porque têm os olhos
ponto de viste em que se cubiçosos sobre Trieste,
achavam naquela época. porque visam os Darda-
Defendem os povos 0- nelos, porque estão de

primidos centre os seus más intenções com a 'I'ur
opressores. Reivindicam quia. E aqueles navios do
pera tódes as nações o Tio Sam nas águas da
direito de se ,organizarem ]v1.editellrâQeo, sãp a fôrça
e de se dirigirem sem tu- que os impede de trens
teta estrangeira e sem in- formar em realidade os
fluencías estranhas. Entre- seus designios:

Fala o govêrno sovie- seus golpes. E á moda
tico em violação do Tra- de Hitler e dos nazistas,
tado de Paz com a Itália. de quem segue as péga-
Não houve evidentemen- das, colocaria as nações

te nenhuma violação. Mas democrática da Europa em

se o caso fôsse com eíel- face de mais um fato con

to dessa natureza, a Rus- sumado.
sla seria a última nação Felizmente os chefes
com autoridade pare pro- soviéticos não iludem ho
restar, visto que desde que je a mais ninguém. Feliz
os anglo-americanos, a mente as democracias, es
salvaram da derrota, não caldadas com a lição da
tem feito outra coisa se- guerra, mostram-se deci
não seguir a velha teoria didas a não reincidir nos

germânica de que tratados erros do passado.
são simples farrapos de Com aquela gente do
papel. Kremlin não adianta falar

Por que a Russia con-
em direito, nem em justi

serva a ocupação da Es- ça, nem em liberdade, que
tônia, da Letônia, da Le- ela não deseja saber des

tônia e da Lituânia, cuja sas coisas. Depots
:

do

I que o govêrno de Moscousoberania foi bruta mente
tem feito 'no decorrer dês-eliminada pela lei do rnais
tes últimos dois anos, asforte? Por que não se re-

Itira da Hungria, da lugos- democracias já viram qua
a maneira por que deve

lávia, da Rumânia, da AI-
rão falar aos comunistas.bânía, da Bulgária? Por
A Rússia está hoje no

que conserva na sua de- .

pendência a Tchecoslové- lugar da Alemanha de

quia? Por que fomenta a Hitler.

guerra civil na Itália e ne Ela terá o mesmo fim.

Grécia? Porque .1I humanidade não

Ninguém pode ter dú- pod= suportar que
I
uma

vidas je que no dia em naç�o se arme com? um

que as MllriQh.a�· in�l�sl.'l saHI ',bnJ1.co e, se pon� q
e americana deixassem o I prov�)car t?do mundo. e

Mediterrâneo, a Rússia I
a roubar as terras alheias.

desfecharia mais um de (Da" A. Noite"-do Rio)

É muito frequente, em

nosso pais, o fenomeno
das migrações humanas.
Levas e levas de índlvl
duos se deslocam, como

num verdadeiro éxodo, de
certa localidade. cidade ou
municipio, procurando se

estabelecer em localidade,
cidade ou municipio onde
as condições de vida lhes
pareçam rnais favoráveis.
Foi assim que se povoaram
as fezendas do sul: foi
assim que se deensolve
ram os seringais do nor

te. No Nordeste, acossados
pelo flagelo das secas, o
abandono dos sertões é
um fenomeno periodico,
transportando-se o traba
lhador rural, com sua

familia e seus modestos
haveres, para as grandes
cidades, quasi sempre no

litoral. Homens incultos,
analfabetos, ignorantes,
são quasi sempre présa
dos negociantés inescru

pulosos, que os aliciam e

os esplorarn miseravelmen·
te veriflcendo-se então
uma nova escravidão,
mais deprimente e mais

vergonhosa do que a

ê'lvCllidll I?,lll. 1rj. de, "maio.
É tarefa dos Governos.
auxiliados pela iniciativa

particular, esclarecer as

----------------�--------------------------------------------�----------�----

DEPUTADO CONEGO TOMAZ FONTES Comercio e Industria

H. J O R·D A N S.A�
A inauguração do predio proprio da

íílíal de Jataguá

Ontem Jaraguà rece- tura", editada no Rio.
beu a visita do snr. De- Em companhia do snr.

putado Conego Tomaz Artur Müller, visitou o

Fontes, representante, de ilustre representante as
Santa Catarina na Cama- autoridades locais e tam
ra Federal. bem diversos de seus
Parlamentar e escritor correligionarios udenís

de nomeada, é o nosso tas.
visitante tambem o ·dire- A noite no "Novo Ho
tor da "Revista de Cul- tel" onde esteve hospe-

dado, recebeu a visita
de muitos amigos e cor

religionarios.
A viajem do deputado

Fontes tem por fim agra
decer ao eleitorado ca.

tarinense a preferencia
que lhe dispensou nas

eleições de 1945.

NOTAS" NOTICIAS
O sr. Presidente da ras diversas, Lavandaria Entre outras inovações,

República inaugurou na com capacidade para há um serviço de sina
semana passada o prí- atender a mil e duzentos lízaçãõ conjugada de luz
meiro bloco do conjunto enfermos diariamente, e campainhas automáti
hospitalar do Instituto Portaria, Gabinete do cas e interruptores que
de Aposentadorias, e diretor, assistentes ad- bem se iguala aos mais
Pensões de Transportes ministrador e Secretaria. modernos da América
de Carga. O segundo Pavilhão, do Norte. No Pavilhão
Esse conjunto é o que se encQntra quase Principal, agora inaugu-maior da America do

I
concluido e deverá ser I

rado há duzentos e cin
Sul. inaugurado ainda este quenta leitos, um bloco
No Pavilhão Central, ano, é semelhante ao prin- cirúrgico com três salas,

com cinco pavimentos, cipal, também com cinco sendo duas de luz direta
serão instalados os Ser- and�res. Inclue Mater- e- outra de câmara escu
viços Gerais, Blocos Ci- nidade, com seis-centos ra, para operações no
rúrgicos, Enfermarias de leitos, Ambulatório, Cre- crânio e nos olhos, sa-
Emergencia, Triagém e ch�, Usina de Fôrça. Ias de refeições, uma----------
Repouso, Refeitório dos Banco de Rangue, Pavi- maternidade com cin-

i

Enfe.rmos, Lavabos, Par' Ihão de Anatomia Pato- quenta leitos, créche, Na hora do
latórios, Salas de Anes- lógica e Capela, Isola.. serviços <te acidentes e apelí#.ivo. tometesia, de' Esterilização, mento,

.

Alojamento das traumatologia, cozinha, Um' Call'ceCozinha com capacida- Irmãs, Pavilhão de In- despensa e gasoterapia,
de para três mil refei- d{!stria Farmacêutica, de
ções diárias, Padaria, que servirá a todos os -x-

Pastelaria com capaci- hostruido dentro damais A broca, essa praga
dade para cinco mil pe- moderna técnica no gê- que está devastando os
ças diá rias, Despensa e nero, o Hospital do 1. A. cafezais de São Paulo,
Depósito de gêneros, P. E. T. C. possui insta· já deu um prejuizo su
Frigorificos com três lações verdadeiramente perior a um, bilião de
câmaras de temperatu- admiráveis. cruzeiros. �-------_..

Faço, ... saber a quem
interessar que esta de
legacia está procedendo
ao emplacamento dos
veiculos automotores e

bicicletas, devendo os

proprietarios, para esse

fim, apresentar alem do
certificado de proprieda
de, a prova do pagamen
to do imposto de licença

DinER AGUIA
Puro

•

Locais
Os Temporais. Os ultimos

temporaes deram gran
des prejuizos, não so

mente nas estradas, co

mo também na lavoura.
O milho e arroz, nas

margens dos rios, foram
totalmente levados pelas
aguas.

. O transito rodoviário
entre Blumenau e -Join-
ríle estevé impedido di-'
versos dias devido as

aguas.
Tambem os trens ape

nas transitavam até Ja
raguá, não podendo pro
seguir viagem para São
Francisco.

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

Nova Constituição do
Estado, Lei do Imposto
Sobre a Renda.
Sociedade Grafica AVENIDA lida.

AVISO
gueses e amigos, que,
transferi minha sapataria
para a Rua Mal. Deodoro.,

HENRIQUE FRAIBERGER

municipal e de quitação
com o I.A.P.E.T.C.
Nenhum veiculo será

JOÃO SOUZA
Comissario de Policia,
padrão G, resp. pelo exp.
de delegacia.
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Empreza de Transportes Frenzal S. A.
Relatório da Diretoria
SENHORES ACIONISTAS

Atendendo as disposições legais e estatutárias,submetemos á apreciação de VV. SS. as contas edemals Comprovantes relativos ao exercicio findo
em 31 de Dezembro de 1941, que mereceram parecerfavoravel do conselho fiscal desta Empreza.Pelos elementos em aprêço os senhores acionistas tem presentes todos os esclarecimentos parabem julgarem os atos da Diretoria. Entretanto essaDiretoria permanece a disposição dos Senhores acio
nistas pera qualquer informações que se tornam necessárias.

jaraguá do Sul, 6 de Fevereiro de 1948.
FELIPPE FRENZEL - Dlretor-presídenrs
HERMANN ALTHOFF - Dlretcr-gerenre
ALBERTO ROESSLE - Diretor-gerente

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1947,
da EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL S/A.

A T I V O

Caixa
D1SPONIYEL

REALlZAYEL 4 CURTO E LONGO PRAZO
Crs. Correntes:' devedores 83.541,30
Oficina stock
em peças 89.610,30
Ferrernenres 19.525,70
Maquinas einst. 32.432,20
Lubrificantes 5.731,60
Caixa 327,40 147.627,20Veículos 568.507,30Pneus e camaras: stock 10.373,20
Combustível: stock 1.359,60Letras a receber 15693,00
Obrigações de guerra 4.077,50

IMOBILIZADO
----

Imoveís: um terreno 5.000,00
Moveis e Utensilios 16.171,00,

COMJAS DE COMPEISACID
Ações em caução

êa. Feira, D1A 19-2-48 -

Industrias Reunidas
Jaraguã .S .A

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇAo
São convidados os senhores acionistas désta

sociedade, para compareeerem 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 día:

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.

24.432.00

A V ISO
Acham-sé â disposição dos senhores acio

nistas na séde social á rua Quintino Bocaiuva n.
715-901 os documentos a que se refere o art· 99,
do decreto-lei 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguâ do Sul, 31 de Janeiro de 1948
ROD. HUFENUESSLER, Diretor
EUGENIO JUERGENS, Diretor

==

DESCASCADOR
e Debulhador de Milho

"POP U .LA R"

J 8 � sacos

oouraCHO

Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Achem-se a disposição dos Snrs. acionistas, I Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro emno escritorio desta sociedade a Estrada ltapocuslnho, I rernediosIeraguä do Sul, os documentos a que' se refére o

21.171.00 art. 99 do decreto-lei n. 2627, de setembro de 1940 Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho.

15.000,00 alll••�II. 61RAI eltlUIlAIUa E um produto dos Laboratorios Minancora
----""""""��. I - ]OINVILLE891.78210 São convocados os snrs, acionistas desta so-. !------......;;..-�-----------:,

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordína
ria a realizar-se pelas 15 horas do dia 13 de Março
proximo, na séde social a 'Estrada lrapocusinho, la
raguá do Sul, pera deliberarem sobre a seguinte
ordem do die,

1°. Exame, dtséussêo e aprovação das contas
da Diretoria, relativas ao exercicio de 1947, notada-
mente, relatório, balanço, conta de Lucros e Perdas São convidados os senhores acionistas a com-148.163,20 e parecer do Conselho Fiscal.

parecerem á assembleia geral ordinaria á realizar-se2°. Eleição do Conselho Fiscal.
no dia 20 de Março de 1948 as 9 horas, na restden-3°. Assuntos de Interesse social do do Snr. Germano Enke a Rua Epiracio Pessôa

Itapocuslnho, jaraguá do Sul, 9 de Fevereiro de 1948 n. 258 em Ieragué do Sul, pare deliberarem sobre a

.seguinte urdem do die:MANOEL F. DA CuSTA - Diretor-Presidente

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-Comercial

PASSIVO
EXIGlYEL A' CURJO E LONGO PRAZO

Crs. Correntes: credores 97.425,30
� , Letras 'ci pagar 8.083,90

Dividendos não reclamadas 16.400,00
idem 1947 17.500,00
'Gratificação á Diretoria 3,554 OÖ
idem áos empregados 5.200:00

NAO EXIGIYEL
Capital 350.000,00
Fundo de reserva 49.312,10
Depreciação 290.943,80
Para aumento capital 35.000,00
Para contas duvidosas 3.363,00

CONJAS DE COMPUSACAO
Caução da Diretoria

mi1no�1 f. dü [Dlli1 �.H.
Comércio e Indústria

AV ISO
831.179,10

728.618,90

15.000,00
891.782,10

Felippe Frenzel - Diretor-Presidente
Clube Atletico BAEPENDI

AVISOHermann Althoff - Diretor-Gerente
Alberto Roessle . Diretor- Gerente

De�ulfio
ß uma só

�e milfio
Dor bora,

tndüstrla Oomérclo
Germano Stein S. A.

A Diretoria avisa aos senhores portadores de
Apolices .da extinta Sociedade de Atiradores JaHary Krause, contadar, reg. D.E.G. raguá, que procurem â respeito, impreterivelmen-n". 62.836 carteira C. R. C. 0320, te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre-
tario do Clube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu Acham-sc a disposão dos senhores acionistasDernonstração da CONTA LUCROS E PERDAS eseritorío á rua Marechal Deodoro N' 204. no escrltorio desta Ernpreza na Avenida Getuliodo ano de 1947. Pela Diretoria: Vargas n. 354 os documentos a que se refere o artigo

H .A V E R ALFREDO KRAUSE-Presidente 99 do decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.
712.583,10 [aragué do Sul, 6 de Fevereiro de 1948

608,00 c::I
. FELlPPE FRENZEL Diretor-Presidente160.149,40

II _;.;. _9.308,60 Dr. A��!:;��e Dantas IE D I T A LlrH·
........·· ..

b
..

···�d·-:;··ilM,,·,,·;<>ilRua Marechal Deodoro da Fonseca, 345 IMPOSTO S/ INDUSTRIA E I f;
I! I 1. ��

PROFISSÄO. : :1
·1 -='=' De ordem do snr. Cole-I) B

.

Ltda �l
� tor, torno. publico que no f: OSS .:JHARY KRAUSE, contador, reg. D. E. O· corrente mez de fevereiro, f: :Jno 62.836 carteira C. R. C. 0320 arrecada-se imposto aclma, :b.....�.:;..........:..:.......!.,��

reterente ao lO.'semestre do
• _jaraguá do Sul, 6 de Fevereiro de 1948

corrente exercicio.
Os Contribuintes que não-

fizerem seus pagamentos no ---------...

praso, poderão aatisfazel-o FRACOS E ANt:MIQO'S 1

no proximo mez de Março .
T'bmem:

com a multa de 200/0. VINHO CREOSOTADO
··SILVEIRA··Exgo,tados os supra cita-

dos prasos, serão extr äídas Impregadg coa Uitt ias:

as competentes certidões de Tosse.
dividas para ter logar a co- Re.friado.
brança executiva,
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul 4 de Fevereiro
de 1948 ..
ELEODORO BORGES

Transportes
Ordem Embarque
Despachos
Oficina
Consertos
Impostos _

Juros e descontos
Salario
Aposentadoria e LBA
Comissões
Seguros
Pneus e camares
Alugueis
Combustível
Despezas geraes
Expediente Rio do Sul
Expediente Ioínvílle
Fundo de Depreciação
Veicules 56.850,00
Moveis e Utensilios 1.617,00
Fundo de Reserva 4.636,00
Fundo pera contas duvidosas 3.363,00
Dividendos 17.500,00
Gratificação da Diretoria 3.554,00
Idem aos empregados 5.200,00

--���----------
882.649,10 882.649,10

FELIPPE FRENZEL Diretor-Presidente
HER!'v1ANN ALTHOFF Diretor-Gerente
ALBERTO ROESSLE Diretor, Gerente

DEVE

128.741,80
19.775,70
7.100,90

198.381,50
17.044,40
9.365,70

30.924,00
57.918.90
12.195,00

132.002,10
159.250,50
6.945.80
10.282,80 Parecer do' Conselho Fiscal

Os abaixo assinados, membros do, Conselho
Fiscal da BMPREZA DE TRANSPORTES
FRENZEL S. A., tendo examinado detidamente to
dos os documentos, balanço e demonstrative de
"Lucros e Perdas", relativos do exercicio findo,
constatando sua perfeita ordem, são de parecer que
os mesmos devem ser aprovados pela proxima as
sembleia Geral. ordinaria, ti realizar-se em 20 de
Março p. vindouro.

Assín. VICTOR RADUENZ
GUILHERME GUMZ
G. RODOLFO FISCHER

.1 .

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA MINANCOßA

tm�mla ae' Trans��rte� Fmnl�1 J. �,
Assembleia Geral Ordinaria

1 0. Apresentação, discussão e aprovação do
balanço, relatorio da Diretoria, e parecer do conse
lho fiscal referente o exercicio findo de 1947.

2('. Eleição da nove diretoria.
30. Eleição do conselho fiscal.
4°. Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 6 de Fevereiro de 1948.

FEUPPE FRENZEL Diretor-Presidente

A V I 5 O

Bronquite.
Escrofulo••
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rmfeitura Muni�i�al de Jara�uá d� �ul
8aloDcete �o ·Despezo OrcamentoriB, referenle DO mês �e �ezembro �e 1!41

ADMINISTRAQÃO GERAL - GOVENO
Subsidio ao Prefeito
Representação
Aquisição de veículos, moveis é utensilias
Aquisição de combustível para automóvel
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.
Diário do Preí. quando a serviço fora do Municipio.

ADMI�ISTRAÇÃO SUPERIOR'
Secretario - Padrão M
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPEQIALIZAÇÃO

Contador - Padrão L
Almoxarife - Padrão F
Agente Municipal de Estatistica - Padrão J
Auxs. do AfI,. de Estatista (2) - Padrão F a

Cr$ 5.760.00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários qf em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço
Diárias e transp. ao interior do Mun. do Ag. de
Estatistíca.

SERVIQOS DIVERSOS
Motoristas: 3 'a Cr$ 5.040,00 - Padrão E e r
idem auxiliar a Cr$ 4.320,00 - Padrão D
Porteiro - Continuo Padrão D
Serviço de limpesa da Prefeitura e II.!tendencia

...!IEXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINA1.,
CElRA -ADMINISTRAÇÃO:SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão K
'

Escrituraria (2) - Padrão!' a Cr$ 5.760,00
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
In tenden te-exa tor
Aquisição de talonários, livros, etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de Fiscalização
Percentagem de fiscalizaçãà

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão H
Fiscal distrital - Padrão E
Fiscais auxiliares (2) Padrão F á Cr$ 5,760,00
Quotas de lançamento do imposto s/ Industr-ia e
Profissões

Segurança Publica e Assisten
cia Social. Assistencia Policial
Carcereiro - Padrão D

Serviços.Diversos de Seguran
ça Publica ,

Serviço de inspenção de veiculas
Subvenções Contribuições e
Auxilias

Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial
Ao Asilo Colonia Santa Tereza (Leprosario)

Assistencia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica a indigentes
Assistencia hospitalar a indigentes
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Publica. Administra
ção Superior

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral •

Reparos de prédios escolares
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundaria e

Complementa.r
Vencimento de professores de escolas isoladas,
sendo os "Titulados I I Normalistas Padrão
E á Cr$ 420,00 e Complementaristas Padrão D á
Cr$ 360,00 e os "Não Ti tulado::l" Padrão C á
e-s 300,00.
Gratificação a proíessores que regem os cursos

desdobrados sendo os "Titulados"
,Complementaristas á Cr$ 120,00 e os "Não Ti tu
lados" á Cr$ 100,00.
Idem a professores substitutos ou auxiliares

1.393,80
699,00

542,50
2.815,40

498,00

1.206.00 '

1.918,00
10,00
189,20
262,90
600,00
110,00

1.100,00
600,00

1.200,00

185.50
37,50

2.650,00
450,00
150,00

1.000,00
2.550,00

39,00

1.200,00

366,50

800,00
1.100,00
1.200,00

5.565,50

450,00

450,00

1.525,30
2.080,00

260,00
2.719,90

180,00

8.338,00

440,00

11.520,00
7.768,70
500,00

1.500,00
37.939,50
700,00

5.431,20

14,400,00
9.848,50
575,50
757,80
947,30

3.600,00
170,00

13.200,00
7.200,00

13.280,00
306,00
416,00

1.200,00

23.350,00
5.400,00
1.130,00

12.00,00
17.534,80

468,00

7.160,80
4.255,00

4.481,90

9.600,00
6.ßoo,00
14.400,00

5.565,50

5.400,00

3.600,00

NUNCR EXISTIU IGURk
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: Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados �
� TODAS AS MOLESTIAS DO nPßRnn� Hf8PIRHIÓRID �
� Encontram alivio imediato com (;I uso do @).� Ip.eolDparavel @

I r�!!!!!lL�t}!!9!!!�tol��1� Iit®�@J@®i.®@i®@>Á@@)..@@).@�@).@@Ã®®Ã®®i®@)i

PARA FERIDAS,
E C Z f. MAS,
I N f lA MA c Ô E S.
CCCelRAS,

F�;EIRASJE 5 P I N H A 5, E TC."

f�IXIB D� K06UfiRA
° remédio qua tem depurado
o sangue da tres gerações _!

Empregado com êxito nas:

Perldas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOO!.,.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO

SIFILI�".

A·,prendiz
Procura-se um para es

critório.

Queiram dirigir-se pera
José M. Müller e Cia.
Ltda.

Rua CeI. Drocopio Go-

mes de Oliveira4.576,30·
J 'd � I2 8 aragua o ou.0 0,00

de ROBERTO M. HORST

251,00·
2.000,00
1.903,00
1.8uo,00
14.479,50

225,00
500,00
360,00
461,10

60.587:80

3.460,041
2.650,00

PREFEITURA MUNICI-Irr;t���PAL DE JGUÁ. DO SUL
� go, usando diariamen- �

EDITAL � re dOi� calice� de .�
� Bitter AgmA Poro �����

r De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jareguä do Sul,
torrno público que,
durante o corrente
mês de Fevereiro,ar
cadação na 'I'esou
.taria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto de
LICEMÇA(Renovavão anual
S f atividades fifdustriais,
comerciais e profiSSIO
nais e engenho de assucar.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o
o contribuinte sujei
to a muita de 20%
sobre o referido im
pasto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuiei-
de Jarguá doSul. 4
de Fevereiro de 1948,

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied. Grafica Avenida LIda

No"idade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Lrda.
Av. Getulio Vargas. 350

NA FALTA DE
APPETITE

Magresa
Cançaço
Pallidez
Fraqueza

É. lndispennvel
o uso do

lonDllNO
DE ORH

ClinicB �e OI�os, Ouvidos, noriz, ·fiorOHnta
�-_._- .. ----r

Dr. Araninio Tavawes
Pofessor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe dos serviços clinlcos e cirurglcos do especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópalls,
Assistente do professor Dovid Sonson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concuJso, do Assistencia Pública do Riô de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
.

. Universidade do Rio de Janeiro
BL UM E NAU STA. CATARINA

��...............��

� �ãO sofra de indiges �
� toes,

use.

�
� Bitter Aguia Puro �
�....,.."",..,���

�����.

� Faça boa digestão usan- �
-lii!==!========================I====m============I!==m�=-II'1 � da, antes das refeições, �n
._..

_U�"_
.._.._._.._.._.._.._.. .

� usando calic de ���br�5 (Sezõe�M�lbis� � �BitterAguiaPuro� �::::::::::::::::::::::::::::::::�--�-------. �Il-'_' � Impaludismo .

III ---.--.............._.._...._..,_
::: Maleitas, TremedeIra"
I� - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III �����
I "Capsulas Antisesonicas iii: Cure se?s I?ales e poupe seu
o:: II. bom dinheiro comprando na

III Minancora" III FARMACIA NOVA
III Em Todas as Boas Farmacias III
III É um produto dos Laboratorios MINANC0RA Iii
m - Joinville - Sta. Catarina- �I
I!i�!!=:;=!=!;;!;=!!=i;=;;=;=;i=!!=!!=!!iii!iß!��

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

Perdeu-se
Um rodado Ford completo,

no trageta Corupá á Jaraguá.
Obsequio quem o· encontrou

entregar na Empreza frenzel,
que será bem gratificado.

Perdeu-se
Um oculo (Otica Ame

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

encontrou,
Obsequio entregar nes

ta gerencía:

BITTER AGVIA
é o grãnde estomacal

da época.

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

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

eDITai caspA.
ooma DOS CI� i

UE!.§S f DEM41S
AfECÇDES o

tOURO CABElUDO.
q,O'NI'CÖ"'c'Á;PliÀR
po� fié'ELt;;·CIA
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Rodolfo Hufenuessler. A data
de 15 do corrente mar
cou o natalicio do Snr.
Rodolfo Huíenuessler di
retor - presidente das
Industrias Reunidas Ja
raguä S.A. e destacado
elemento da vida social
desta: cidade.
Ao aniversariante nos
sos parabens.
- Dia 16 transcorreu

mais uma data natalicia
do .jovem Angelo .Pedrí
atualmente servindo '0
Exercito Nacional no
Rio de Janeiro.

.

- A 17 do corrente
completou mais uma

primaverà a interessante
garotínlra Jurema Dias.
- Dia 18 o sr. Paulo

Neitzel.
- Hoje o Sr. Vitorio

Pradi nosso estimado
agente a Estrada Jara-.
guá, onde tambem é co- tt::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::i'imerciante.:: ::

A data de 11docorrente :: CHUVA E SOL? ::

marcou o natalício da II • .... ii
exma. sra. Dna. Anna G. H Res�uarde-se, comprando um bom Guarda 11
Buchman, esposa do snr. ii g
Harri Buchman ::

C
.

S':::��hO:���:Oz nal;��::� II
Chuva ou

sombri::a :�ANCI!!Aa BUC� n I S li
esposa do Snr. Afonso lli ."

NicoIuzzi. �.�:::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::�}

\

PACOTES PARTICULARES: Aceitam-se de
.

1 - 5 de,Março,

ATENÇAO!
Conforme noticias da Suécia nos pacotes 05 E F

só é permetido UM QUILO CAFÉ E NENHUM FU_
MO NEM CIGARROS.

Grande é a miséria na Europa.
A P E L O: Queremos e podemos ajudar! ToJos

querem ajudar como e com que podem!

CORREIO DO POVO 5a. Feira, DIA ,19-2-48 -

���������������

ESPORTES
Torneio de "bocce", A mais Inteiessaate disputa esportiva
organisada em Jaraguá> Valiosos premios desta folha,' da

firma Max Wilhelm e da Casa . Comercial Seme Mattar

o "Correio do POV(i)"
resolveu patrocinar um tor
neio do popular jogo de
"bocce" (bol im), tão difun
dido no municipio, aten
dendo assim a diversos
pedidos que lhe foram en
viados pelos afeiçoados
desse esporte.
No proximo número da

remos os detalhes do ror
neio, bem como o preso
e condições pera inscri
ção das equipes.

Desde já podemos asse- valiosos brindes, e que
gurar que nesse certamen' são Max Wilhelm, conhe
tornarão parte jogadores cida fabrica de bebidas e

de Retorcida, ltapocusinho, e o snr, Seme Matter, es
cidade, Barra Rio Cerro, tabelecído com casa co
Rio Molha, Francisco de mercíel a rua Marechal
Paula e Estrada Itapocú, Deodoro da Fonseca, nes-
Alem do primeiro pre- re cidade.

mio, de duzentos cruzei
ros, lnstltuido pelo "Cor
reio do Povo", podemos
adiantar que duas impor
tantes firmas já se pron
tificaram a con correr' com

'5 E F

A C H TUN G!

Pag.4

I

Aguardem, assim, os

esportistas de bolim, às

condições das inscrições
das equipes que daremos
no proxírno número.

Bezugnehmend auf unser 10. Mttteílungsblarr
geben wir Ihnen bekannt, das laut Nachricht vom

Hilfswerk in Schweden nur n o c h e i-n K i I o

C a f é in jedes Paket beigepackt werdeb darf und
k e i n Tab a k sowie Zigarren oder Zlgarretten-

Comité de Socorro á Europa Faminta

Februar 1948 R. H. Waidner, P.DO BOLI-BOLA-BOLICHE CLUBE
Segulo sabado dia 7

deste mêz a ôérra Alta
afim de atender o convite
do Clube de Bolão Rio
Branco, o B. B. Boliche
Clube desta cidade. A
embaixada do B. B,
estava composta dos se

guintes elementos: Haroldo
Colin-Alex-Gereldo-Egon
Herberto-Iêolf-Edvln-Sch,
warrz- e Arno
Tendo chegado a Serra
Alta as 11,50 aonde.toram
recebidos com urna salva
de foguetes, seguiram apos
em ônibus espeçíal ao

Hotel ôtelrer, onde se

hospedaram e, apos do
almoço seguiram para a

cancha do Clube Figuei
rense, onde o Clube de
Bolão Rio Branco deu as
boas vindas ao Clube
visitante. Fez uso da pa
lavra em nome do B. B.
Boliche Clube o ônr.Ha
roldo Schneider, que em

poucas palavras de franca
camaradagem esporti va
saudou os componentes
do Rio Branco e fez en

trega de uma linda Taça
oferecida pelo Clube de
Bolão B. B. ao Rio Bran
co. Logo epos teve inicio
o esperado encontro que
correu na maís franca

camaradagem até o final, Boli-Bola pelo Snr. Orro
saindo vencedor o Rio Diener Inr., alem de mui
Branco com a diferença tas outras lembranças e o

de 195 pontos. Em seguida premio de honra que coube
usou de novo da palavra' ao Snr. Egon Doubrava
ônr. Haroldo Schneider e o do consolo que coube
que agradeceu os compo - ao ônr, Arno Nicolini.
nentes do Rio Branco pela I Após foi servido um ban
expresiva vitoria que eca- quete no qual tomaram
barem de conquistar, e fez parte os dois Clubes
entrega de uma medalha A embaixada seguio então
ao melhor do R. Branco, a convite do ônr. Edegar
qual coube ao esportista do, Amaral a Radio Timbí
ônr, Alvaro Kruger ·e bem ra tendo usado da pala
assim o premio de censo- vra ao microfone a con

laçao que coube ao ônr. vite do _Iucutor, o ônr.
Fritz Vier�ler.Foi tambem Haroldo Schneider que
feita a en1'rega de um saudou os esportistas do
charuto de meio metro ao Bolão e disse entre outras
ônr. Angelo Zanluca res- palavras, que a embaixada
petivo presidente do Rio do B. B. seguirá a Iara
Branco. Usou então da gué do Sul cheia de sau

palavra em nome do Rio dades deste povo hospíts
Branco o Sor. Edegar do leir.o, que são os ôérraal
Amaral que proferiu um renses. A embaixada se

belo discurso agradecendo guio então a convite do
a guapa rapaztade de Ja- Clube R. Branco ao Chi
ragué do Sul, dízendo em be Figueirense

'

onde se

certa altura de seu discurso realizou um animadissimo
que Serra Alta viveu urna baile carnavalesco, que se

bela tarde esportiva e que prolongou até altas horas
servia de estreitar cada da madrugada.
vez' mais os laços de Domingo seguiram de
amizade entre os dois volta a Iaragué do Sul,
quadros esportivos de San- deixando saudades de
ta Catarina fazendo então tão laborioso povo, que,
a entrega de uma signlfl- sern duvida alguma ficará
cante Taça oferecida ao na lembrança de todos.

r?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·;-1

I! S���:�A�e(H�:i!�) li
ii recebeu e oferece li
H· fnuenhg RHU ltrl!l H
�! II Uu. II
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Ht�löT� . �I�IL
Irene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casal-Se:

,�tRt1ENTO
",ttlErROS

ii Dr. Renato 'W'alte:r
.. M É o I C o ii

" CIrURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
- II

ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
11 Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica H
ii Geral de Adultos e - Crianças. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
li TELEFONE N. 3 1i
ii Jar'agllá do Sul - Sta. Catarina ii
.. -::

{f�::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::2::::::::::::::.::)�
Procure seu premio ...

Os pr�mios sorteados pela ���� ���i�
pela Loteria Federal de 31-12-47 ôão>

1.491 primeiro prêmio
7.358 segundo prêmio

�.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i

Chocolates ôulssos le
gitimos Marca: ôurfin -

Mi Doux -

- Extrafin -

Kai! extra e muitos outros
tipos.
V. S. encontrará na

CASA REAL

ft:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::�1
II MOSQUITOS?.... ii
.!:.I combatacm-oAs, scomAPrandsooumNbolmsMos- IIquiteiro na

lL,,,=,,,,,,,=,,,=,,,==,:,��:,�,:�,�=:�,��,,,,,=,,,,=J
Em breve: E para que ch-egue ao C(j

nhecimento de todos.lmándel
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals
IRENE PEDRI,oticial

I�"·"·""-::·····-::"'-
���

-::�����._.

.

OS DEVERES DOS ASSINANTES �
.

l'tIII 1-PAGAR a assinatura. �
� 2-LÊR o Jornal. �

: do mudar de reeidencia. j.·
.

·
.

·
.

r: ••.•••••••••.••••••••..••.•••••••.••••••••••••••••••••...•••�••
*
••J��...._.��•••

"'��"����� ----

:: :t

g CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
iI· moderna e primorosamenle inslalada do ii

li DR. SADALLA AMIN II
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS il
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde .: Hora marcada: 2-4 H
li .Jo.-nv.-Ile ii
ii - - ii

---------------�
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