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ANO XXVIII

o doDiscurso lGuerra ao
a um ano não são roça-Ides e o matagal impede que ali estagnam pela
até o transito pelos pas-I falta de escoamento, alem

seios. . de prejudicarem a boa

Os terrenos baldios na aparencia da cidade.

mão de capitalistas que Será que ha falta de

não constroem e nem funcionarios na Preíeí

vendem, são viveiros de tura para uma Iíscalísa

mosquitos pelas aguas çäo ",

. Quem passar pelas

P
·

d I
nossas ruas constatará

reS 1 en e o quanto de desprezo a

administração vota pelo
________ 1__

>

••-----:---:.....·
--' aspeto e pela saúde do po·

.

.

vo, deixando de olhar pe-

Por ocasíãc da sua trutivas, a íntolerancía e respeito mutuo ha de a-
la limpeza dos terrenos

visita a Curitiba, o sr. a obsessão invencivel do pontàr o caminho da baldios.
,_ ,

Presidente da Republica facciosismo. marcha comum que' é O'
Ha capoeiroes que Já

General Eurico Dutra, Impõe-se conciliar pa- Interesse do Brasil.
pronunciou importante ra governar, e governar Assim, o desarmamen- Odiscurso. para conciliar. A isso se to dos espiritos possibi
Referindo-se especial- dispôs o Governo, com litará a execução de um

mente a politica de pa- sinceridade e decisão, largo e generoso progra-
cííicação,

• teve o snr. passando das palavras e
ma de trabalho. I aPresidente palavras que, das Intenções para o ter- E' preciso, porem, que

sobre as quais devem os reno dos fatos, desde a
se tenha em mente que

politicos meditar. organização ministerial. T
- - f

Depois de resaltar a Ainda não indaguei de
conci iaçao nao se az O Govêrno, sentindo

I gratórle,
as quais, embora

inconveniencia de mui- nínguern para aceitar- cf.m �alavr�s, mtas Ose a necessidade inadiavel de com algumas exceções,

t tid I lhe cola'boraça-o quaís atlmedn a

d ,et a os. s ampliar e desenvolver a não se ofereciam meios
os par lOS, a guns sem ,', a os e esm eresse e êd I

.

d
expressão politica pon- as suas nascentes poli- d

- d
re e escorar pnmana os necesarios para a educa-

deravel e dizer da ne- ticas. E' preciso que to z:mco�Ere:�;�fecf��n�� Estados, elaborou u� pla- ção primaria. Permitiu-se.

cessidade de uma nova dos cooperem com o

I d
,-

no geral de expensao do assim .que se desenvolve-

lei eleitoral, adaptada a governo da iNa�'ão, sem aTs pahlxoeds .

h
slslema educaçional com ssem culturas estranhas

tí tí bdí
-

d
... en o, e mm a par- cd' t . t

pra ica que IVemos em a icaçao e prmcipios t
.

r d
os re ursos o SIS ema a nossa erra e aos nossos

3 eleições, disse, Iínalí- guardados os contornos f�' a�sIm pra ica o, a educaçional, com os re- costumes. Dessaß influên

sando, o sr. Presidente: das personalidades bim iI e: conAgregar ·1·oS cursos do fundo Naçional eles alienigenas, aliás, não
rasr erros. conci Ia- d F d N' I d

' I
Havemos de encontrar ou dos par- - desei

o un o acione o I escaparam ate I1UC eos

a estrada da concordía tidos. A pratica da tole- ç1ao qu� eu esteJo e rde- -Ensino Primaria. O Mi- autóctones.

d
-

di'
-

d I
c amo e em orno or ,.. t

.

d Ed
-

P d t
�

e a cooperaçao pon o rancia reciproca e o .

d Brasil
OIS eno d ucaç ao exe- rocuran o e enuar esse

ao largo as forças des I
serviço o rasu. curando esse programa, grave problema da nacio-

uoré proporcionando nelização do ensino pri-
anxilios financeiros. para mario, o Instituto Nacío

a construção de 2.740 nel de Estudos Pedagó
prédios escolares

.

disse gicos, orgão técnico in

minados pe las regiões cumbido da execução do

rnais carentes do pais, aludido plano, estudou a

como tambem, em especi- localidade das 200 escolas

el, pelas zonas de colon i- correspondentes ao auxi

zação e de fronteira.

'['
lio federal pare as zonas

As Zonas de colonlzeçäo de colonização, em muni

oferecem excepcional im- cipios do Rio Grande do

portancia, pois consrituem Sul, de Santa Catarina, do

regiões de fixação im i-

Govêrno Federal Enfrenta

do EnsinoNacionalização
Paraná, de São Paulo e

Espirita Santo, nos quais
se acham fixadas popula
ções de orrgern estrangeira
e nos

- municipios que
apresentam deficiencias na
rede escolar. Muitos desses

muniçipios já haviam
anteriormente sido benefi
ciados com auxilias fede
raís pare os mesmos fins
atendendo aos "deficlrs"
de ensino que manítesre

vam.

O L N. E. P. já está pro
movendo es entendimentos

necessários, com os Go
vemos estaduais, pare a

esstnature dos acordos que
irão assegurar a constru

ção dos novos predios
escolares e que serão Iir
medos pelo Ministro Cle
mente Maríani e cada um

dos referidos 'Governos
estaduais.

,Camara Municipal
A nossa Camara Muni

cipal continua a reunir
se esporadicamente e,
embora haja muito que
fazer, apenas os repre
sentantes da VON e PRP
é que lhe tem dado vi
da, forçando que ela se

movimente no sentido de

de dar a� Ieís . de que I a qual foi eleito presí
tanto precisamos. .

dente o snr, Otavíano

•
Ao contrario do' �e Tissi.

noticiamos, a comissao Para o ante-projeto do
nomeada recentemente Codigo de Posturas foram
não o foi para o Codigo designados os vereado

de Posturas, mas sim res Curt Vasel, Walter

para o ante-projeto do Breithaupt e Willy Ges

Regimento Interno, para sner.

NOTAS &,NOTICIAS

Queixam-se os militares, legenda partldérie durante

que no momento, sob o quatro, anos."

pretexto de um projeto de .- x-

lei- que corre na Camara, Com grandes festivida- Para atender a diver-

procura-se criar discordia des, realizou-se em Flo- sas sugestões de leito

ertre eles e os civis. rianópolis a comemora- res, resolvemos criar

Nas discussões ali Ie i- çêo do segundo Centená- uma se�ão de consultas.

tas, parece que ninguem rio da Colonisação Aço- Os assuntos comerei

mais se entende no Bre- riana, sendo lançada a pe- ais, fiscais e de leis

Em Floríanopolis pare- ganhando a metade, não .D' Auria,-precisariam sll e, em vez de um cli- dre fundamental do obe- trabalhistas ficarão a car-

ce que o carnaval não precisava rnais trabalhar. rarnbern de ser an�ljsados ma de paz e de trabalho, lisco que per- go do escritorio especia

correu bem.' Por duas ve- Mas os industriais cer· pois o custo da vi·da po- procura-se fazer confusão vetue a chegada dos pri- lisado A Comercial Ltda.

zes a pQlicia, iuclusive a tamente encontrarão o jus- deiia elevar-se, com à al- e alarme. Oleiros cólonisõdores a Os referentes a agricul-

càvalaria, interveio espal- to apoio nas autoridaJes ta dos preços de materia x- antiga Desterro. tura a cargo do agrono-

deirando e metendo a bor- julgadoras, pois o sassa- prima, maquinaria eoutros O snr. Ministro da Fa- Alem do Te Deum, na mo 'Dr. Aguinaldo de

ra�hél no povo, havendo traz hoje não paga nem a produtos estrangeiros es- zenda, em declarações a catedral Metropolitana, fo- Souza, digno presidente

Correrias e muitos feridos, madei ra para a extração. senciais para a nossa pro- imprensa, declarou que ram realisadas duas im- da Associação Rural.

êlJgi.llls graveii'íente.· -,,-x-- dução industrial. Esta por serlJ mantida a estabilida· portantes conferencias pú- As consultas poderão

E' que blocos de popu- Calculà se que 110 cor- sua vez, encareceria, ain- de cambial. e que vamos blicas pelos Drs. Oswal- ser dirigidas a gerencia

lares haviam critica-do em r�nte ano u Paraná irá da por uma ação reflexa vender DOO milhões em do Cabral e l..Junes Varela' do "Correio do Povo".

fantasias, autoridades e colher cem mil ronelad'as pols que os produtos ex: tecidos e 120 milhões em -x- Hoje respondemos' a

chefes de um partido. de trigo. '-

.

Jrangeiros subindo de Pre- ferro gusa a Argentina. A Prefeitura Municipal do snr. A.G. e que tem

--x- - x-· ço, os similares n.acionais I Serà que ainda s0tlrará de Joinville. constituio ado esta resposta: O assun-

Os nossos regulamentos Volta-se a falör na des- fariam o ßlesmo. E' pos-
I
uma tanga para os brasi- v�gado no Rio, por 25 to já foi esclarecido no

fiscais, especialmente o vale>rrsaçãQ do cruzeiros, sivel que üs condições leiros? mil cruzeiros, para reque- numero de 11 de Janei-

do imposto de cOI1;súmo, o. que tem dado motivo as rurais fossem melhoradas _ x- rer mandado de seguran- ro, desta folha. O impos-

são tão complicados que, discussões na Imprensa, ,com a elevaçao das
.

tro� A Lei· Organica dos ça contra a cobrança das to de licença não pode-

quando O· agente o quer, _pro e contra. 'cas do nil>sso produto com Par-"Iidos, em andamento taxas de força e luz ma- rá ser cobrado quando a

não dejxa de encontrar I O snr. Fra'néisco (y Au· o extel'idl"f mas isso se na Camara Federal, esta- joradas pela Empresul. publicidade (letreiro) for

'um

..
Pé para lavrar um

au-Iria..
ex-corltador geral da faria a custo do encareci- belece enlre outros dispo- -x-

afixada no proprio edifi·

to de multa. Republica tecnico nesses mento da vida, com um sitivos: No ano de 1947, a Pre- cio. Quer dizer que em

li' o qüe se está pas- assuntos, 'assim falou' a novo ahalo no custo das "1 -Toda a ação elei- feitura de Joinville gastou sua casa e referente a

sando com o oleo sassa-' imprensa: utilidades, em que já te- torai do -partido nos mu- em' gasolina e consertos, sua firma, poderá fazer

fraz, uma doznça que em
.

- "As <l'azões que pode· mos tanta instabilidade." nicipio$ 'CIepende do as- de seus veiculas Cr$ '. o letreiro do tamanho

Jempos atacou DS indus-. riam levar o nosso g-over- -- "No sentido de am- sentimento· do dirétório 424.8D5.70. que quizer, sem pagar a

triais do Vale do, Itajé!i, no a provocar a desvalo- parar a produção nacio. estadu�l; Como vemos, o esbao- licença anual.

que daquela madeira, em rização do cruzeiro pode- nal, a medida seria inte- 2'-;-Toda coligação es- jamento foi grosso.

lernpos da guerra, fiz�ram riam ser entre outras, as ressante e util, mas traria, tadual depende do âssen- _" x-

muito dinheiro� seguintes: pwteção á in- com um �balo no preço I timento do diretório nacio

I
Continua no cartaz o

Agora, chega por ali dustria rracional, dificul- das utilidcldes, uma neva nal; caso politico do Piani

um agente fiSCãl do impos .. tando a aquisição dos elevação do custo da 3'-lnexislência das dis- O. governador udenista

to de consumo e come- produtos extrângairos, pois vida." sidências à vista do prin-! Rocha Furtado, está em

çou a lavrar autos de que o consumidor teria -x- cipio constitucional de LI·· minoria de 1 deputado na

multa, pois ...acha que a- de pagar maior soma de O snr. General Euclides nidade partidária;' Assemblefa, porque houve

quele oleo deveria pagar cruzeiros por estes; bene- de figueiredo, deputado 4'-0 voto das Comis- ali um cambalacho de

selo de consumo. ficiar a exportação, pois udenista na Camara Fe- sões decorrerá do man- diversos partidos para lhe

E o hornen achou que nos nossos produtos ai· deral, leu daquela tribuna dalos Imperativo; e arrebdtar o poder.
o dia dele chegou e ha- cançariam maior numero um telegrama, que lhe foi 5'-Quem eleserta do Embora de nome ele já

veria de ficar rico em dois dê cruzeiros na troca:' endereçado por altas pa- partido pelo qual foi elei- seja "Furtado", o povo

temp�s: Só u.m auto lavr�-.' '."Ma� os reflex?s da tentes das forças armadàs, to, fica impedido de ser não quer deixar que o

do atmle maIs de um ml� medida na. economIa in- Que não pode deixar a- eleito por quaiquer outra furtem e resolveu reagir a

Ihão de cruzeiros e' ele tetnq. prj>sseguiu o prof. prensivo o povo. politicagem, sahindo a rua

Consultas

Nova Constituição do

Estado, Lei do Imposto
Sobre a Renda.

Sociedade Grafica AVENIDA LIda.
Jaraguá do Sul, A. G. Vargas, 350

de cacete e fazendo com

que. os deputados que

queriam praticar o "furto"
tivessem de fugir para o

quartel do exercito,
E assim continua o ca

so do Piani.

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Municmal �e Jara�uá �n �ul
8aloBCete �a DeSleza OrçaDllntaria, .

referente ao DIes de dezll�rl de 1947'
Orgãos Culturais

Aquisição de material para a biblioteca
A quisição ds livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Gratificação 30 Inspetor
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições
e Auxilios

.Contribuição ao Estado para manutenção dos
cursos Complementares anexo aos Ga. Escolares
Abdon Batista d/ cidade e Tereza Ramos no dis
trito de Corupâ
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa
rá o Liceu Industrial de Santa Catarina, inclusi
ve transporte

Sá.ude Públ i ca
AssistenciaHospitalar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a um medico de Corupá

Servi10s Diverso.
Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros G sargetas
Combustiveil para transporte de pessoa) e material

Fomento
Fomento da. Produção Ve�et&l

Auxilios a centros agrioolas
.

Aquisição de sementes e transporte
Fament.o da Produção Animal

AJ.uguel do predio e agua para um servente de
laboratorio D. I. P. O. A. (Serviço Fedet'al)
Compras de Remedles

Serviços Industriai.s
Indust.rias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diver sos

Zelador do Oemiterio-Padrão D
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço d& Ut.ilidade Públioa
Administ.ração superior

Gratific. a um engenheiro p/ exame a aprovação
de pl ntas

Const.rução e Conservação de
Logradouros Públicos

Operarios du serviço de ruas, praças e jardins'
.

Para o serviço de ruas, praças a jardins
lombustível para o transp. do pessoal a material

Const.rução e Conservação de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas e pontes
Combustivel para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica
1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

IluminaçãoPÜblica
Iluminação publica da cidade
Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

. ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Respos i çõ e a e

_ Restit.uições
'Restituição de. impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Para admissão de estra-nurnerarios
Consto de prado escol. e aquisição dos resp. terreno
Salario-Familiar

Premios de seguros e iRden.
por ac ident.e

Seguro centra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Cont.rib.e Auxilios
Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I· A. P. I. e LA. P. E. T. C.
Contribuições a L. B. A.
P. custas e emo'umento� pJ'ev. p. Dooreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas insti
tuições

DIVERSOS
Despezas imprevistas
Despezas policiais e jUdiciarias·
Aquisição de placas

200.00
150,00

850,00

2.415.00

1.800,00
200,00

1.840,80

1.800,00

150,00

- -

450,00
600,00

•

100,00

\

5.397,50
1.104,90
2.526,00 •

II

45.238,60
5.942,20

400,00
100,00

2.719,00
914,80
150,60
495,70

500,00
·3.000,00
3.000,00

5.006,00
1.388,40

57,10

1.780,00

1.023,20

23.350,00
161.519,80 .

DESCRIMINAÇÃÜ DE SALDO:

NA TESOURARIA - 29.640,80

NO BANCO 2.375,20
32.616,00

I

200,00
470,00

8.464,30
820,00

9.660,00

700,00

1.800,00
1,200,00

2.000.00
7.000,00
5.726,50
1.840,80

3.600,00
932,60

1.800,00
264,50

1900,00

5.400,00
3.450,00

1.200,00

45.634,90
14.925,90
5.417,00

271.742,30
39.642.30
20.901,50

4.800,no
:1.200,00

15.844;40
5.488,80
903,60

1.000,00

I

8.050,00
9.568,00

22·920100

2.990.00
1.691,50

20.000,00
I., 5.792,20

243,10
- '�

8.700,00

6.931,6D
3.445,80

23.350.00

947.750,10
32.016,00
979.766,10

Banco Popular e Agrícola
Do Vele d� Itajaí Matriz: BLUMEN,AU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rie do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ti dlsposlçäo-qsem limite) retirada livre
.

í disposiçio conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%
Dep. lalcíal Cr$5e.OOO,OO cjrerlradas sern. s/aViso Cr$ 20.000,00 5°10
Depositos com niso-Ret. dlaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
rnjaviso prévio de 30 dlas 5'/.; 60 'dias 6'/.; 90 dlas 6'1/2'/.; 180 dlas 7'1.
Dep. I ,razo liXo-Por 6 meses 61/2,/.; Dor 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

avise previo de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. PUPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.�,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti-
radas semanais serr evlso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.

.

Dep. Iimitados·(Lim:íe até e-s 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de lj.ooO,oo cruzeiros semanais 'Sem eviso .... 61/2'1.
ae�. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,(0). Dep. inicial cr$ '50.000,00 com

retiradas s�m avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .,. 7'1.
Faz todas a. operações banca.rlas, com .. soJam: cobra.nças, descontos,
passes. deposltos em contas correntes, d.pollll1:oS d. valores, etc. etc.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRE'fOS EM TODAS AS PRAÇAS
======Serviço atencioso e rápido======

�®!®®Y@)®r@)®!®@!@®!@)®r®®'f@®Y®®r@)®Y@)®Y@)�I> Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados -

� TODAS AS'M�LE§'Ji'IAS DO "PßKUDU Rf8PIRßIÓRm ..

� Encontram alivio imediato com ú uso do

�
.

Inc'OlDpap8Vel

I r�!t!!�!L��I}!!,!��u!�tol��l� �
. ��@.i.®@)..@@i@@i®@).@@j®®i®@).@@l®�@i®@JQ

a

BANCOIINOO�!!��� .tC����v���,t>DI�;3�ATABINA IA. �.
CAPITAL INTEGRALIZA.DO CR$ 6.000.000,00 i.

RESERVAS CR$ 4.000.090,00

AGENCiA: Jaraêuá do Sul
.

11
Rua CeI. Emilio [ourdan, 115 ;'::.�;'::.;End. Telegraflee "INCa"

Caixa Postal, 1 O -Telefone, 73
!tMATRIZ: ITAJAí :!

Faz todas as operações bancarias ne Paiz. como cobranças. descontos. li
empreslimos. financiamentos m_dlante c;aução de titulos comerclai.. ::
pas.es. ete., aceitando documentos e ",alore. ·em cuslodla, medianIe· ii

.

" laxa, modlcall li
abona em C /Correntes, os seguintes juros: H
Disposição,. sern eviso, com retiradas livres

.

.
"

�
pare qualquer importencia �I" H

CO.m visa dê 30· dies e retiradas livres ii
de Cr$ 1.000,00

t·

3°ío H
Dell.ositos fapulares. com llrnlre de e-s 50.000,�O !i

dep. ínícíels a partir de Cr$ 20,00 1f
e subsequentes a p, de Cr$ 5,00 4% H

Com Avisa de 100 dias 5% H
Frazo fixo de 6 meses 5% H
tom lviSI de 120 dias 5 1/2% li
frazo filO -de 12 meses :6% i�

Os juroa aãô pago. ou capilaUzados semeslialmellte H
. A economia é a base da prospéridade r.!.Deposite as sua. economia. no

.::

Banco Inelustria e Comercio ele Sant.a Catarina S/A. ::

. HbRIIO: Das 9,39 ás fUD e das 14 áS' J5 horas ii
.

Oll llábado. da. 9 às 11 horas ::
, U

:::.;:t::::::=::;::::::: :::::::::::: ::::::�::.::.::: ::;::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::;:::::::�::::: :::::::::::: ::::: :::: ::: :::::::: :::: :::::::::::: ::::::::: ::: ::::::::::::

DEFEKDENCIAS EM:
"rarangull

.

Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos.
Floríenopolls
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
laguna
Lages
Mafra·
Orleans
Píratuba
Perto União
Rio de Janeiro
Rio Nqrinlio
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

,

,

����

Cure seus males e poupe' seu
bom dinheiro comprandc> naUr .

.

Waldemiro" Uazprechen
.

ea. an" IAUDK FARMACIA NOVAe.�w D!f:Ot .'
I'

.

de R8Bl:RTO 1'1\. ,HOHST
Rua Mal. Floriano n. 152 � JARAGUA

a..que dispõe de maior sortim�-
Clinica ger�l medico � cirurgia de adultos e .:reanças I

to na praça e oferece seus arti-

_ Partos Oiathermia Olldas curtas e Ulrra--::urtas gos á preços vantaj.sos.

Indutotermia - ßisturi-eletrico . -flectro-cauterizaçãó
. Rua Mal. Deod.ro, 30 - Jaragua

;1 R.a.i'O.s.'.I1.tr.a.•v.el.·m.e.!.po.s..e.a.z.u.is �I���

uas I DEMAIS

ItECeMS ao

cmmo CIUWlDO.
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 15 Janeiro de 1948

EDGAR PIAZERA Contador

1-'JNI(q"CÂ:PI,LA R

POR EXCELfN,IA
._-

WALDEMAR GRUBBA Prefeito
,..:

. t
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No"idade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Ltde.
Av, Getulio Vargas. 350

Indasmas Reunidas

Jaraguá .S .A
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

. _�

qONyOCAÇAo
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, reiató-
rio da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.

2'-Eleição da Diretoria.
3' - Eleição do Oonselho Fiscal.
4'-Outros assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1948.

ROD. HUFENUESSLER Diretor,

EUGENIO JUERGENS Diretor.

AV I S O
Acham-se á disposição dos senhores acio

nistas na séde social á rua Ouíntíno Bocaiuva n.

715·901 os documentos a que se retere o art· 99,
do decreto-lei 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 5i de Janeiro de 1948

ROD. HUFENUESSLER, Diretor

EUGENIO JUERGENS, Diretor

�.""""""""""".i"

·DESCASCADOR

e DebLJlhador de Milho

�'POP U LA R9'

� D � sacos

ooeracõo
De�ulfil
n U 016 SÓ

�e miffio
por hora

Industria COl11ércio

Germano
- Stein S. A.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

·lOMBRIGUEIRA MINANeOßA
. Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

I
ME o n. I, 2, , e 4

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

temedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

•

' MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

jOINVILLE

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Imp1'1lgado CGII iIil; nas:

Tosse.
Resfriado.

Bronquites
Escrofulos.
Convalescenças Figurinos Novos

VINHO CREOSOTADO' Ultimos modelos
i UM GERAOOR DE SAÚDE.. Na Socied. Grafiea Avenida LIdaPi�'bidiß?'"lI'

!i
Boss Ltda·il--DP-.-a-e-n-a-t-o-w--a-I-t9-P-

�:;.:.:...•••••�
••.,..�••,:::,.

••
*......�

míln!���:o��nç�s�� tn·I7n:n���'���?ttft;�mi;i
A V I S O

1$ DE ., ·dI

Achem-se a disposição dos ônrs. acionistas,

"
Guilherme A. G. Gaedke & Filhos "

no escritorio desta sociedade a Estrada lrapocuslnho •

Jaraguá do Sul, os documentos a 'que se refére � ti.
Rua Marechal Deodoro Fundos

.

ert, 99 do decreto-lei n. 2627, de setembro de 1940. IP Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

ASIIIUI�II. GEmai .aBIMaltIA'
Dormitórios modernos e simples
Jogos pera sala

São convocados oa snrs, acionistas desta so- Jogos pera coslnha

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordína-
ria a realizar-se pelas 15 horas do dia 13 de Março

Guarda roupas colonial
.

próximo, na séde social a Estrada ltapocusinho, Ja- di
Guarda roup.as para casal e solteiros

ragué do Sul, pera deliberarem sobre a seguinte 'IP
Guarda comida e guarda louças

ordem do dia. I

I
Bufes e penriadeiras

, 10. Exame, discussão e aprovação das contas
Cadeiras-Mochos-Camiseiros

da Diretoria, relativas ao exercicio de 1947, nOlada-1 Camas- Taboas de lavar roupa

mente, relatório, balanço, conta de Lucros e Perdas

e parecer do Conselho Fiscal. .ole;P;:d'$;PttJ?'b��i�,�'''!&s.��.�W

2°. Eleição do Oonselho Fiscal.

50. Assuntos de interesse sdctal

ltapocuslnho, Ieraguä do Sul, 9 de Fevereiro de 1948

MANOEL F. DA CuSTA - Dlretor-Présldente

_. jOÁO LUCIO DA COSTA », Diretor-Comercial

uun Df M06UfiRA
o remédio que tem depurado

O sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

fm�r�la n� Tran���rt�s fr�1llP;1 �,�,
Feridas
E?czernas
Ulceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

slflllticas
s·EMpRE O· MESMO! •••

SEMPRa o .MELWOR! ...

Assembleia Geral Ordinaria

ELIXIR DE NOGUE�A

São -convídados os senhores acionistas a com

parecerem á assembleia geral ordinaria á realizar-se

no dia 20 de Março de 1948 as 9 horas, na restden

cio do ônr. Germano Enke a Rua Epitaclo Pessôa

n. 258 em Ieraguä do Sul, pera deliberarem sobre d

seguinte urdem do die:

10. Apresentação, dlscussão e aprovação do l Grande Depurativo dosangue

balanço, relatorio da Diretoria, e parecer do conse- "MEDICAÇAO AUXILIAR

lho fiscal referente o exercicio findo de 1947, NO TA RTAMENTO

f<" Eleição de nove diretoria. SIFILlS".

50. Eleição do conselho fiscal.

4°. Assuntos diversos.

Ieragué do Sul, 6 de Fevereiro de 1948.

FELIPPE FRENZEL Diretor-Presidente

Vende-se
Uma caminhonete Chevro
let 57 Informações no

Posto Karsten.

Iereguä do Sul.A V I S O
Acham-se a dlsposão dos senhores acionistas

no escritorlo desta Ernpreza na Avenida Getulio

Vargas n. 554 os documentos a que se refere o drtigo
99 do decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940

Ieregué do Sul, 6 de Fevereiro de 1948

FELIPPE FRENZEL Diretor-Presidente

Vende-se
Dez morgos de terra,

inculsive salão, ranho e

uma casa de material,
sendo um otimo ponto
para qualquer negocio,
sito a Estrada do Sul
km 18 Joinville.
Preço Cr$ 45.000,00

Tratar com o snr. JOÃO
FERNANDES.

Clube Atletico BAEPENDI

AVISO
A Diretoria avisa aos sen 'Ores portadores de

Apolíces da extinta Sociedade de Atiradores Ja

raguá, que procurem á respeito, ímpreterivelmen
te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre
tario do Clube, snr. Francisco F. Flacher, em seu

escritorio á rua MarechalDeodoro N' 204.

Pela. Diretoria:

FRACbs E ANt:MICOS I

Tomem:

ALFREDO KRAUSE Presidente

PREFEITURA MUNIOI
PAL DE jGUÁ. DO SUL

EDITAL
De ordem elo Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
termo público que,
dur&�te o corrente

mês de Fevereiro.ar
cadação na Teseu
Jaria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do . Sul e na

Inteudencia- de 00-
rupá, o imposto de
LICEMÇA(Renovação anual

. si atividades industriais,
comerciais e profissio
nais e engenbo de assucar.

Não satisfaserido

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

o contribuinte sujei
to a mUlta de 20%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura MuniCi-

de Jarguá doSuI. 4
deFevereiro de 1948,

F. VOSGERAU
Tesoureiro

VENDE-SE
Setenta e seis morgos

de terra, contendo arro

zeiras, uma casa de ma

deira, inclusive rancho.
Sito a Estrada do Sul

km 18 de Joinville.

Preço OrS 25.000,00

Tratar com o snr. JOÃO
FERNANDES.

Perdeu-se
Um rodado Ford completo,

no trageto Corupá á Jaraguá.
Obsequio quem o encontrou

entregar ua Empreza I;renzel,
que será bem gratificado.

Escrituração Mercan

til « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas fiscais o

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES .. -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

r(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t

II 'epll nUH O�UaIU) II
11, 909JeJo 9 ueqooar H

ii (íjU!.19H) SV'I3GtfVS H
ii oíjPL ap 'BqU!J'Bd ii
::

::
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MÉDICO

H CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA !l
ii Com cursos de aperfeiçoamento no �
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires, ii
..

Doenças de Senhoras - Partos - Clinico l!
..

Geral de Adultos' e Crianças. ii
H Consultório e .Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.: ��
li TELEfONE N. 3 g

li Jal'aguá do Sul - Sta. Catal'iDa _11

Ili;=mli_ii=li=m=i=mIE!iim=il=!l�H=n=ii=mlEE1

°1;il·1iF"bres (S��;:'lU�i�!�as, lã
:::

..,U..., Maleitas, Tremedeira �
Os Pálidos OepauperadO$, EscOo III _ OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _ III
tados, AnêmiCOS, Mães que criam

o..

. ..

MagIas, Crianças raquiticas re· III "Capsulas Antisesonicas III
ceberão a tonificação gera' do" �I M inancora" I�

organismo com o "":':1 1i:1
..

Em Todas as Boas Farmacias ßo

SAN fi U E N O l �I É um produto dos Labor�torios l\'IINANCORA �I
I� - tToinvlIle - Sta. Oatarina- III
E-!J!!!!ii!!!!!!!!!=!!É!;;;!=!i=i=!iaa!i;=!!!!!!!!=ii:::!!;;;;1;

•

SANGUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIATO, VANAD.ATO,

FÓSFORO. CALCJOI ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO

TÔNICO DOS MÚSCULOS
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CORREIO DO POVO Domingo, DIA !2-2-48 Pag.4

E -S P O R T E S EßI�}Sf�IDU!B[l� �mISH CI�ll
PROFISSÃO. Irene Pedrl, Oticial do

De ordem do snr. C ole- Registro Civil do r" Distrito

tor, torno publico que no
da Comarca [araguá do Sul.

corrente mez de fevereiro, Estado de Santa Catarina -- --o-.- - -----.

arrecada-se imposto acima, Brasil.
reterente ao 10. semestre do Faz saber que comparece-

Pcorrenteiexercicio. .

ram no cartorio exibindo os
.

-

ara suas
Os ..Contribuintes que não documentos exigidos pela lei

fizerem seus pagamentos no
atim de se habilitarem para

praso, poderão satisíazel-o casae-se: compras
no próximo mez de Março Edilal N' 2349, de ·{8-2-48. .

com a multa de 20%• Antonio Bellegantí e Procur.em sempre, a
Exgotados os supra cita-

, Wally' Priebe Casa El'ICO �l'ubns a

dos prasos, .serão .extraídas
.
Ele, brasileiro, solteiro, casa que mais . barato

Torneios de "bocce" Condições dos jogos. Data do inicio - Mais as competentes certidões de lavrador, domiciliado vende.
. .'

.

um barril de chopp
dividas para �er legar a eo-

e residente neste 1 Rua CeI. Emilío Jourdan
-

t-

•

- brança executiva, distrito, em Três RioS d.o N. 62 -Iaraguá do Sul.

Está empolgando os I entre as equipes Cidade I Os premios ja postos a

I C�letoria Estadual de Ja- Norte, filhos de alivio
numerosos amanresdologo X Barra Rio Cerro e Rio disposição desta folha ragua do Sul 4 de Feverelro BeIleganti e de Mathilde

-

de "bocce' o torneio or- Molha X Retorcida. Os são os da Editora Cor- de 1948. Galíanl Bell�g�nti. Semente's lovas, inporta-ganisado por esta folha. demals competidores te- relo do Povo e firmas ELEODORO BORGES EI�, �rasllelra,. �olteira.1 ção Americana, tem a
A Inscrição dos quadros rão seus jogos marcados Max Wilhelftl e ôeme escrivão d0'!1estlca, dom.J(!I�da e venda na. Cas. RIal.deverá ser efetuada até o por sorteio naquele dia. Maner. residente neste dlstrlto, em

dia 3 de Março, reelísen- Cada clube ·inscreverá Esta semana a firme . Gaitas Bohner Madi ln Três do Norte, filha de
dó-se 05 primeiros jogos 4 jogadores e 4 reservas,' Bebidas Boss Ltda. ofe- Gérm8ni. acaba de rece- Guilherme Priebe e Ell-
dia 7, as 9 horas, -neste não sendo admissivel receu pare o dia dos lo- ber a Casa Real. saberh Frahm,

----------.

cidade, Rua Rio Branco, o jogador inscrever-se gos .. finais um barril com BITTERAGUIAPURO

por mais de um quadro. chopp. E para que chegue ao co- é a vida do seu es-

nhecimento de todos, mande i

passar o presente edital que
tomego,

será publicado pela impren-
----------

sa e em cartório onde será
afixado durante 15 dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

-

tins legals
IRENE PEDRI,oticial

Por: R. E.
,.., � ,

Só si S. Pedro bancar
camaradagem teremos hoje
o esperado encontro entre
Acarai e Flamengo que por
motivo da chuva que de
sabou sobre a cidade do
mingo ulrlmo não realizou
se E' com esse .. que ele

. vai. Sim, é com esse on-

ze que os encarossados
enfrentarão o Dragão Ne
gro de Iolnvllle, Arno;
Levinos é Lucindo; Giro
Ia, Walter e Nunes; Aman
dus, Eti, Airoso, Orestes
e Moreti, contra grandes
valores como Silveira,
Otacilio, Niquinho, Leite,
Cilos e Arcy que ora a-

cham-se íntegtados no

Flamengo. Espera-se uma

renda que é bem posslvel,
bater o recorde em

nossa
-

cidade, pois enor

me messe de espectado
res afluirá ao repete ver

de da S. D. Acarai
Inicio 16,30 horas.

BITTER AGDIA
ANIVERSARIOS i lío Klabunde; Aroldo, f. se eleva pelas suas

Fizeram anos dias 20 o de Rudolfo Grosskalgs; qualidedes estomacaes.
Dois "agamentos. Dia 19 do menino Remito, filho do Heinz, f. de Gertrudes

:- ...

correnre, um triste acon- Snr. Pedro Klein,-residente Krause;,.Eno f. de Beno

tecímenro registrou-se em em Guarernirlm, Alidia Mu�llerivIAdernar,. f.. de Deoclecío Alexandre e

Alto .Garibaldi. Reck, filha do sr. Domln- Ervíno ueUer; Sílvía, f: deMariaAlexandre; Bel"
Lucia Keiser, de 18 anos, .gos Reck.

.

de �alter Cl!lrlos Hertel; tá ôíewert, corri 88 anos
foi passar seu irmãosinho Tarnbern n� mesma dat� AIOlS!O Henrlqu�, f. �e de idade, natural de Ale
Ari Keiser, de 10 anos, a Srta. Allda Klowatzki Fredíco Werdan,

_

Maria
manha, viuva de Frede

por uma pinguela .sobre o Dia 21 o �r. Pedro �e!fei- da Graça,f. �e �oao Fo�- rico Siewert, residente'
Rio Iaragué quando esre to, e Erwmo Pedri filho. tunato da SIlv.a, Idalcí-

R' C . D' A
voltava da �scola do ônr. Julio Pedr]. des, f. de Almínda Rosa; em. 10 de�ro, ��: de
No centro da pa'ssagem Hoje o sr. Walter Hertel Iren.e, t. de Marcos de !ldandlas'f'lhoISd R. . - 'Sou a e' Sílva: Lourdes I a e, I a e oseno

perdeu o equilibro, caindo comeSrclanEte �I�sta praça,
f dZ H'la 1'0 'Bo . ,. S·

" Ananías -e de Maria,
com o pequeno no Rio e a re. rm la 'Andrea!ta . �_ 1 ri na, c e-

Quirino c Ananías:
Garlbaldl e arrastados pe- esposa do sr. Camllo bastíäo, f. de Isabel de

Al' W' t
'.

'

Ia correntesa das' aguas, Andrea'lta.. . .
�zevedo; Mar:_lene L�0':1- ati�lll� iJ:d��' ���a ud�

pe·receram Aos anIversariantes os tma ,t. de Joao Euz-eblO
E·d··

'_'

d·· W· t· d.
.

.. C' R - 'L' d f mUH o . m er e e
Eram filhos de Rodolfo ,�otos �� , feliCIdades do ampos, osa !n tt, : .

Wally 'Kamin Winter; Gi-
Keiser lav.rador residente CorreIo do Povo". I de Paulo Eggert, Eula!Ia, ,-.

C"
.

_
,

. .

' f' de Leopoldo Kmss' .O'Vani .

ovarl com qua
em Oarlbaldl.

.' .' NASCIMENTOS: No car- Donato J:de Bruno Frie: trQ: m�s'es de. idade, filh�
Seus corpos, .foram ,:n- torio do Registro Civil deI; T�rezinha, f. de d�' 'Cristina- Covari; Gui

contradós no dIa segum· foram inscritos os se- -L a d V'd I d C h Ih'erme Pedrotti, com

te, sendo dados � sepul- guintes llacimentos:Wal- O���ÓS� A�n�a:o ':e:: vinte" e dois anos de
tuta com grande acom- dir, f. de Hilario Prestini: mo cartório foram ins- idade, solteiro filho de
panhamento. ' Mario, � de Henrique critos os seguintes obi. de. Ant?nio Pf'drot�i e de

qesterelCh; Margot Ade- tos: Mario Dana, com E.lIza Niels Pedro�tl, . r_e-E o. Grupo?
.

ha, f. de Bernardo Wer- seis meses de idade, fi- sldente no. Rlbelrao
As obras do Grupo ner Grubba Junior; Elvi- lho de Angelo' Dana e Molha; FranCISCO Bos

Escolar em Nereu Ra- ra, f. deWalter Borchardt; de Elsa Nicholeti Mtna' s�mmer, com 61 anos,

m?s par�ce que estão A�tonso, f. de Er,,:in
.
Ar�- Carmelita Vicente Ayro� natural da Rússia. lavl'a

crrando lImo, talo tem- dt, Edla, f. de ErIch, Kel- so, casada com o João dor. casade c?m Ana Ha

po qpe estão paraliz�das. s.er; Oswaldo, f. de E!Di- Luiz Ayroso, natural de c�ba.rt,!l, reSIdente em ;�g;;;;;;;;g;;g;;;;;;;;;;;;;;;;g��;g;g;;;��;;;;;;;g;;;;;g::�gg;;;;;;;;;;;;;g;;;;g;;;;;;;;;;;;;gg;;;;m?:
Nil,?:' sabemos quaIS as lIo Mar.quardt; Trau�l, f. Corupá, residente nesta Rlb�lra? das Pedras, ne�-

razoes. da
.'.' d�mora da de Ervmo EIert; AlCIdes, cidade com dezeseis te dIstrIto.

conclusãO das obras, mas f. de Willy Sasse; Alzira, anos de idade' Arcelino CASAMENTOS: Realisa
uma cousa podemos as- f. de Willy Sasse; Ivo Alexandre, �om nove

segurar, é que, o prejui- Luiz, f. de Giardini Luiz meses de idade filho de
ram"'se

. ont�m na s�la

I
CIRURGIA PARTOS, • MOLESTIA.S DE SENHORAS

zo pelos estragos causa- L.enzi,' Lauro, f. de Emi-
,das audl�nclas os segum· -

CRIANÇAS DOENf1AS INTERNAS E TROPICAIS :.iI
fes casamentos: Alfredo ,. 'li' �. '

dos pela paralisação é :Wähemeister com a senho- .
DOENÇAS DA PELE.

.

grande e, para as crian

F
e ? Srlb em; m- e

2'
rita Herta Stern', Frederi-' _' Eletrl'cl'dade Me'd,-ca-./las que aguardam as .

_.. ._.. .....,. ....,. "GJPIM'U.. '<Co19.. --.. _..

Y co Köhler com a senhuri-

aUl:::�,a::�:m:ai�� a-I OALÇADOS - ta Clara Oldenburg; Lau- Inuutc,termia. Ristmi Eletrico, Galvanocanterin

I d 'I

I R G O
m Voltolini com a senho- Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

S�,rodOO iß_�J�� g:;:r::�I'
rita Martina Liesenberg;

- R A lOS X -'

.as mande ultimar, já que "
�aul Herfte�eom a senho-

Diretor )Iédieo do' lIospif.al "Sã� José"
<

a politica situacionista' _

rlta Olga Lmdner e Affo�- __ ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

local parece que so se
. so Bartel com a senhorl- I : :. : .

,

���eree�s��o:r:sss:: �f��� �ão O� m�lnor�� n mai� narato�
ta Ther�za Kuppas. I ::::::::::�;;;:;:;;:;::;:;;:;;:::::;;;;::;;;:;;;;;;;;:;:;::;;;;;:::;;::;;;;;;:;;;::;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:';;:;;;;;;;;

ções. " P A R A f E R" IDA 5 I

Locais.

Dr. Alvaro Batalha - MJÉDICU

E C Z � M A S"

INfL AMI'.C;OE5�
C c- c [ ! R A $,
F K' E 1 R.A SJE�PINHAS, ETC.

Tenha um ;';;ago Iforte, usando
.

BITTER AGUIA PURA
-

'

-
' NUNCR EXISTIU IGURL

................................_ _ .

((J) §21.lbã(Ql (Marca RegJstrada)

Virgem Especialidade•

dl�l cnA� WIEJrZIEl liNJl))1U§1[�nAJL .. ](QlnmrvHne
TORNA A' ROUPA BRANQDISSIMA!

Sf>.ßÃ� yIRC(A,
; ...

ESPECIALIDADE,

� _ i ..
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