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CAIXA POSTAL, 19

Decisões Eleitoraes
o Superior Tribunal E·

leitoral, respondendo a u

ma consulta, decidiu que
não haverá renovação pa
ra a votação anulada pa
ra as Carnaras Municipais.
Para o cargo de Prefei

to, somente haverá renova

ção se os votos anulados
perfazerem mais da meta
de dos eleitores que vo

taram na zona.

O Tribunal Regional de
Santa Catarina, por voto
de desempate de seu pre
sidente, decidiu que, as

economia interna, que no no exterior, as nossas certidões que instruem
seu entender, caracterizam produções, porque são qualificação eleitoral, quan
a triste realidade de nos- pagas aqui com moeda do não

. sejam especial
sa situação presente, aílr- desvalorizada que recebe mente pera esse fim, po
ma o ilustre economista libras esterlinas congela-I dem ser devolvidas as par
patrício: "Se estamos com' das' na razão fixa de Cr$ res, anotando o escrivão,
deficiencias visiveis de 74,50 por libra. E no meso nos autos, lugar, livro e

carne, de leite, de pão, é mo caminho, jà estão se- fls. do assento:

porque imprevidentemente guindo milhões de sacas.
vimos anos seguidos aba- de arroz embarcadas no

tendo, o gado, as vacas, Rio Gradde rumo á Àsia, PRooUÇAO 'DE fRIGO NO BRASIL
as vitelas, sern conta, pa- pagas em cambiais nesta
ra frigorificadas e indus- mesma moeda, nos obri- Constitui animadora re

trialtzadas, serem exporta- gando também, talvez, a alidade o incremento ha
das' Coblçadas que são I mais emissões. Se o pão vido no cultivo do trigo,

escasseia e se torna caro, durante o último biênio,
é ainda porque compra- no país. É o que se de

,Boicot Municipal mos o trigo e a' farinha, preende dos dados divul-
Dizem por ai que- o no- pagando: em �dólares, a gados no folheto "Produ

vo secretario da Prefei- Cr$ 18,50 e em pesos er- ção Agrícolá", publicado
de tura Municipal, deu or gentlnos, a Cr$ 4,50, há pouco pelo Instituto

Omunlcípío contribuiu qual jâ tem diversos
dens para que os Iorne- quando poderiamos estar Brasileiro de Geografia e

com mais um sacerdote seus filhos.
cimentos para essa re- pelo governo da nossa Estatística, como separa-

Ontem, sua revma. D.
partição sejam feitos ex- moeda, no caminho de ta enrecíoeda do "Anuário

; Pio Freitas, dignissimo clusivamente nos estabe- 'dólares a 15 cruzeiros e Estatístico do Brasil" re
Bispo Diocesano.ordenou lecimentos dos pessedís- peso a 2,50 cruzeiros, e Iarlvo a 1947, que deverá
o Diacono Hilario, qua tas. Jol naquela base de sacrí- ser entregue á publlcida
na .vida eívíl chamava-se lt 'I'ombem o sr. fiscal Iícíos que rransferlmos, de dentro de alguns meses.
Raulino Buzzareüo. "

geral anda no interior em dez meses de 1947, só Em 1946, foram produ-A cerimonia foi realí- 58 I ddo munícípío dando or- pera trigo e farinha, Cr$ zldas 248 O tone a as
sada na Matriz de Jara

dens, e o que ainda é 2.200000.000,00 (dois bí- de trigo, em nosso país,
guá, comparecendo gran- maís grave, falando em lhões e duzentos milhões consoante os dados, ali
de numero de fieis. d II;:. •

nome do sr Prefeito, pa- de cruzeiros). E o mesmo transcristos, o oerviço
O novo sac_erd?te, q�e ra que não se dê servi- racioeinio e identicos e- de Estatística da Produ

rezará �ua pnmeira mis- ço Das estadas aos que xernplos poderiamos rra- ;ão,. do �ini�tério da
sa no .dIa 28 do correu. estiveram em outros par- zer pera outras transfe- Agricultura, orgao perten
t�, _é Iílho do casal �-' tidos Não acreditamos que renelas de valores, traba-: cente a sistema do .I.B.G.
gIdI? Buzzarello-Ema PI- o sr. Prefeito Municipal lho nacional, duro trabe- E., havendo alcançado
collí B�zzare�o. . tenha autorizado tais me- lho nacional, duro trabe- aquêle volume o valer de
D. PIO,_ o .vI'rtuos� BIS- didas porque, ele deve lho do povo, trocado a 268,6 milhões de cruzei

po de JOlDvIlle, _aqUI ch�- lembrar-se como elas taxa vil de cambio para ros. No ano anterior, a

gou para esse fIm no dIa sã.o odiosas e como as compra de carvão, gôso- produção atingira, a 255

12.do corren��, tendo .a combateu, quando no Iina, lubrificantes, ma�ui- 298 tonela?a� no valor
nOlte,na .0casI!l0 da VIa tempo do integralismo nas, ferramentas, vagoes, de 241,8 mllhoes de cru

sa_cra, feIto brIlhante ser- foi ditado o boicot á sua caminhões e outars utili- zeiros, e, em 1944, 170
mao sobre o sacramento casa comercial deixan- dades e as vezes super- 586 toneladas, no montan
da ordem e .a ínsti�uiç�o do a sem uma' gota de fluar compras qu� devem te de 152,2 milhões de
do s3;cerdoclO na Igreja leite de 'um dia para o ser contingenciadas", Su- cruzerros.
catollca.

loutro- Esse é um pruces- gerindo. varias medidas Segundo as estimativas
-���-----------,__ so totalltario, e ele, no sentido de acrecer o feitas pelo 'Orgão a que

nunca foi totalitario a poder aquisitivo interno e incumbe o levantamento
não seI' que com a s�bi- externo de nossa unidade da estatísâca e agricola
da ao poder, tenha, em monetaria, p�oc.i.amando brasileira, a produção t'O-

e 14% de umidade. tão pouco tempo, muda- ser urgente e mdl_spensa- laI de trigo, em 1lJ47, se

O tipo 2, com pequenos do de 'Opinião. . .
vel a compreensao e o elevou a 287018 tonelada.

defeitos, maduro, são e Quanto a sindicancia auxilio de todos, a fim Não menos significati
isento .de impurezas, c_?m do fis{'al, sobre a opini- de que se evite. chegar- vos foram 'os progressos
o maxlmo de 5% de graos ão politica dos morado- mos a e�ta. fatah�ad�, a obtidos, no tocante ao

amarelos, 20% de verme- res do interior queremos que as leiS mcoerClvelS da melhor aproveitamento do
lhos � de 14% de umidade. aconselha-los' a que, economia e da moeda le- meio físico" quanto êsse

_O tipo 3,. arroz maduro I quando ele fôr pergun- vam os povos que usam jmportant� gênero de cul
e Isent? de Impurezas, com guntar-lhes a opinião po- meios ilegitimos de paga- tura. Tendo sido de 519 e

o .!_TIaxlmo de 10:/0 de litica, o peguem pela 0- mentos' pelas emissões, 759 quilos, em 1944 e

graos amarelos, 50 /0 d.e rellIa, apontem-lhe os que desperdiçam e abusam 1945, respectivamente, o

vermelhos e 14% de úml- buracos das estradas, dos creditos, das taxações rendimento médio por
dade. para que ele se lembre dos impostos, etc., assim hectare subiu a 826 quilos,
qualque.r. outro prod�to qual e a sua missão n8, conclue o Sénador An- em 1946, e, acôrdo com

sera claSSificado de baiXO Prefeitura. drade Raros o seu discur· a estimativa para 1947, a

padrão. Embora ninguem mor- so;-:"E para eS'3a boa ba- 874 quilos no ano recem

Para ��brir _ a de,spez� ra de amores, pelos tra- talha, de redução dos findo
de �Iasslfl�açao � fls�ah- balhos na prefeitura, que gastos e despesas, com 'O Da produção de 1946,
s.açao (�aJ,s funclonarlo�!) são pessimamente pagos, sentido universal do pro- 76,54% couberam ao Rio
ficam crlaúas as segum· lembramos ainda que, se jeto, é para o combale Grande do Sul e 15,98,%
tes taxas a se.rem cobra- houvesse uma represalia pela moeda sã, é pelo a Santa Catarina. _ Veri(i-
das por 10 qUIlos: dos moradores de Jara- crédito justo a baixo juro; ca·se, assim, que as ter-

Classificação guá, ela não teria din- é pela melhoria do indice ras do Sul, pelas peculia-
" ârr?Z C�,$ 0,08 heiro, no Um do mês, pa- de custo da vida; é para ridades do clima, são as

qUlrera 0,04 ra o feijão desses dois que, enfim, não se dilua o que melhor se prestam pa-
Inspeção arroz

..

0,04 indest'josos funcionarios. pouco que é bom pelo ra a triticultura. O trigo,
"

qu.irera" 0,02 Damos a palavra ao muito que é mau, que, com no entanto, tem sido tam-

Os comercIantes e ex- sr, Prefeito Municipal! destemor, oferecemos o bém cultivado no IParaná,
portadores ficam ainda su- projeto n°. 7, ao estudo ., em São Paulo e em Mi-

jeitos a uma serie de exi- Oficial do Estado, de 1- á cooperação dos pàl'ti- nas Geraís, sendo que,
gencias, constando todas do corrente, e para o qual dos e da devotada admi- nessa última Unidade Fe
elas do regulamento que chamamos a atenção dos nistração do eminente Sr. derada, com apreciável
esta publicado no Diario interessados. Presidente da Republica". rendimento. (DEE-124).

Diretor-Responsavel : PAULINO PEDRI TELEFONE N.
o 39Fundado em 1919
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fI Inflação o <3ongelamento de Salarios
��I���·������

o Senador Andrade
Ramos, eurer do projeto
de lei n.s 7, de janeiro do
corrente ano, que vtsa

congelar por um período
de trés anos os proven
tos em geral, públicos e

particulares e dispõe ain
da sôbre os coeficientes
limitativos de juros, divi
dendos, lucros, etc., de
ernprêsas, bancos, socie
dades e firmas comerciais
vem de ocupar, mels uma

vez, a tribuna do Senado
Federal, ne defesa daque
Je projeto. A matéria, já
por sua importancia intrln
seca, já pelos profundos
reflexos que terá sôbre a

nossa economia Interna. a
par das rnals sérias con

sequéncias, tem sido obie-
to de ampla apreciação e

comentario, por parre da
imprensa do pais. Procu
rando, preliminarmente,
.lustlücar a importância e,-

sobretudo, a oportunidade
da medida, assim se refe
riu o auror do projeto ao

fenômeno inflaeionista
de que temos sido vitimas;
"Projeto de emergência e,
'a meu ver, de alta neces

sidade na hora atual, no
embate aos meles devas
tadores e imprevisiveis de
uma moeda inflada, inte
riormente, e com injusto
poder aquisitivo externo
,em face de outras moedas,
continuarmos com tal
moeda e: dinda na contin
gencia de mais emissões,
pels crescimento das des
pesas publicas e particu
lares, julgamos que é pro

curar o abismo. As emis
sões não criam riquezas,
não dão produção, quan
do feitas para ftnanciamen
tos abusivos, quando fei
tas para compra de cam

biais de moedas congela,
das ou compensadas, ou

quando usadas para pa
gamento de deficits orça
mentários, pois criamos,
assim, meios ilegitimos e

artificiais de pagamentos",
E na mesma sequência

de pensamento, referindo
se particularmente á ur

gência da medida, dssim
se expressa o Senador
Andrade Ramos: "'O que
o meu discurso de 30 de
janeiro mostra á clarivi
dencía é a necessidade
premente de enfrentarmos
sincera e corajosamente a

batalha, no campo geral
da infiação e da moeda
desvalorizada, os efeitos
do cambio�vii,lque causam
as maiores devastações
internas e carreiam para o

exterior mercadorias, mão
de obra a preço infimo e

que tantas 'vezes tem sido
revendidas com lucro no

estrangeiro, em relação
as aquisições aqui feitas
aproveitando-se de com

prar em moeda congela-

da e vender em curso".
Assinalando que o pro-

jeto em apreço vlsa pre
cipuamente constituir um

grito de alerta, uma pa
rada no caminho errado e

faei I dos sucessivos au ..

rnentos de despesas e de

gastos, pelo qual não re

solvemos a nossa situa

ção inflatórla e, sim, a a

grevarernos em todos os
setores, afirma o euror do

projeto de congelamento
dos proventos, sem escon

der o seu pessimismo
quanto ao nosso futuro, se
não forem postas em prá
tica medidas urgentes e

eficientes, que grandes
países, de economia e fi
nança sólidas, como os
Estados Unidos, temem a

inflação emquanto nós a

descuramos'
Apreciando determina

dos fenómenos de nossa

-----�---------�.._.._.-----

Mais um SaC8r�ote ' Jaraguaense

D. Pio Freitas

para a Congregação do
Sagrado Coração, na

Fiscalisação do Ar..oz

A molde do que ja se

fez com u fumo, mandio
ca cebola e feijão, acaba
de ser determinado, pelo
governo estadual, o servi

ço de fiscalisação e clas
sificação do ârroz.
Em se tratando de uma

cultura de grande repre
sentação economica neste
municipio, vamos dar al
guns detalhes da classifi
cação desse cereal.
Consta de dois grupos

o produto a ser clasifica
do: o arroz beneficiado ou

descascado, e o em casca.

O beneficiado ou des
cascado divide-se em po
lido e sem polimento, es
tando catalogados em 9
tipos, conforme a perfei
ção dos grãos_
O arroz em casca será

classificado no estabele
cimento beneficiador, em
tres tipos.
O de numero 1, será

perfeito, maduro, são, lim
po e isent,o de grãos a

marelos, sendo tolerada
uma percentagem méixima
de 5%�de grãos vermelhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. RE�UERIMENTOS DESPACHADOS Assembléia geral ordinaria LIO'OIOft -O TDTftLv102-0svaldo OUo Klug-bras. transf, impost
. Pil

de uma bicicleta, edquirida de Alberto Voigt. Idem.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ...

101-0svaldo Niel-br.as. transf. imposto. de U· Pelo presente ficam convidados os se- PO'tm motl.·vo J-á COnhe"I--
ma bicicleta, edquerida qe Edmundo Emmendoer-

"A- "

fero Idem.
nhores Acionistas desta sociedade para ,

103-Guilherme Pradi-bras. transf. lmpost. de comp�rec9rem á �ssembleia geral ordinaria do a [ilCi) Fr,-°0 DruhnC
uma bicicleta. adquerida de Leo Paulo Plastwich. a. reahz.ar-se no dia 10 (dez) de abril pro.

� L L �

Idem. d
104-Alberto Rückert-bras. transf. de um ear-

Xl�O vin ouro, I_la sede �ocial, pelas 15 está :fazendo a

ro de lavoura, adquerido de Carlos Rückert. Idem. (quinze) horas, afim de deliberarem sobre

105-Afonso Mathias-bras. traust. imposto de
a seguinte.

um automovel de aluguel, adquerido de Vva. Oscar
Mathias. Idem.

106-Roberto Marquardt-bras. transf. imposto
10. Discusão e aprovação do Balanço

de um carro de mola de um animal, vendido aEr. e mais documentos referentes ao exercicio

vino Glassenapp. Idem. .. de 1947.

.107-Mathias Soheuer-transf. imposto terreno
20. Eleição do Conselho Fiscal.

vendido a Angelo Bortolotti. Idem. ao. Outros assuntos de interesse social .

. .

108-Cürlos Ramthum-tränsf. imposto de uma Acham-se à disposição dos senhores Jataguá do Sul, Rua CeI.Emílio Joutdan, 62
bicicleta, adquerida de Edmundo 'I'homsen. Idem. Acionistas os documentos a que se refere

109-Alberto Bauer-bras, traust. imposto de O artigo 99 do dec to Ieí 2 627 d S t
um carro de mola e um cemínhãoztnho. edquerido '

b d 1940
re O 81, e e em-

de Bauer & Schulze. Idem.
ro e .

.. .

Jaraguá do Sul 1 de Março de 1948

l�O:-NiColau Jagulski-bras. transf. imposto de
'

uma bicicleta, adquerida de Bertoldo Pofistein. HERTA GOSCR - Diretora Técnica
Idem.

.

43-Alberto O. Crútzmacher-bras. transf. im
posto de carro de mola vendido a Bruno Schroe-
der. Idem.

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

79-0svaldo Marquardt-bras. licença para au

mentar galpão sito fundös de SUa residencia á rua

CeI. Procopio Gomes de Oliveira n. 258. Idem.
89-Gustavo Strelow-bras. transf. de um car

ro. de lavoura, adquerido de Ricardo Strelow. Idem.
90-Angelo Benetta bras. transf. imposto de

seu botequim e garapeira, vendido a Guilherme
Pradi. Idem.

. 91-'Vitorio Rassweiler-bras. licença para' esta-
belecer-se como mercador ambulante de aves ·e ovos.

Idem.
92-Er�ino Steinert-bras. transf. imposto de

uma bicicleta adquerida de Erico Behllng. Idem.
93-Lothar Sonnenhohl bras. transí. imposto

sobre uma caminhonete, vendido a José Pamplona.
Idem. '

94-·João Dallari-bras. transf. imposto de um

carro de lavoura, adquerido de Grützmacher. Idem.
95-Vigando Erezinger-bras. traust. imposto

de automovel particular, adquerido de Marga Son
nenhohl Boss. Idem.

96-Basilio Sehiochet-bras. transf. imposto
sobre uma motocicleta, adquerida da Feeularia "Rio
Molha" S. A. Idem.

.

ORDEM DO DIA

liquida

ção :Final com grilndl!l
dl!leOnlol; tudo pelo

ilProDl!ill!mcusto;

,(

97-FranCisco Modrock-bras. transf. imposto
terreno vendido a Ewaldo Sehmidt. Idem.

110-Alberto Rabock-bras. transf. imposto de

uma bicicleta adquerida de Agostinho Vitkowski.
Idem.

ll1-Eugenio Ballock-bras, transt. imposto de
caminhão de carga, adquerido de Harry A. Grubba.
Idem'

112-Neme Antonio Tobias. ttansf. imposto de
uma bicicleta, vendida a Helmuth Beyer. Idem.

113-Raul Hefter-bras. transf. imposto de uma

bicicleta vendida a Oscar Eichsteadt. Idem.
114-0scar Boddenbert-bras. transf. imposto

de um terreno, adquerido Herbert e Frida Bodden

berg. Idem.
115-Emilio Meier bras. transf. imposto de

um carro de um animal, adquerido de Francisco
Gomes. Idem.

Levamos ao conhecimento da praça de Corupá,
que constíruimos nosso representante ali o sr. Hans
E. Roedl, o qual ficou assim autorisado a tratar de

todos os ramos da nossa atividade, inclusive a sub

agencia da Companhia Nacional de Seguros Ypíran
ga.

OTTILIA GOSCH· Diretora Comercial

Prafoitura Municipal da Jaraguá do Sul
EDITAL

Pedimos aos nossos clientes e amigos dispen
sar a esse nosso representante todas ae atenções
que sempre recebemos.

Iaregué do Sul, 3 de Março de 1948.
A COMEROIAL LTDA

TERRAS EM CUBATAO - JOINYILLEDe ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico
que até o dies 31 dê Março do corrente ano todo
os proprietarios ou ocupantes de terrenos sã� obrie
gados, de acordo com a Lei n. 53 de 24 de junho
de 1937 a:

1.- Roçar as testadas das vias públicas muni
cipais na distância minima de 15 metros em ambos
os lados, não sendo permitida capoeira em altura

superror a 1,50 metros.
2. - Limpar e carpir as valetas, drsnos, sar

gotas, corregos e ribeirões afim de darem escoa-

mento ás aguäs.
.

3.- Derrubar as arvores frutiferas, uma vez lr;i�li!!!!!!!!I_IE!!IIlIIBIlB5li�i�":
:I!

'I�I_que prejudiquem a projeção do sol nas estradas. O f
·

At· p.
· ·

II

.4.- Podar as cercas vivas em uma altura 1- r rancisco n onlo leClonl
máxima de 1,50 metros.

•

5.-
.

Lançr no mesmo dia, os detrites e vege- I-li MEDICO
taes da Iimpeza, para dentro do terrenos numa _q •.

distância nunca interior a 2 metros, 1-'
Formado pela.Faculdade _de Medlcina da I'"

.

A metragem fixa será de 600 metros, por 10-.. . .
Umverslda�e de Sa� .

Paulo.
o::

te sendo que a Prefeitura subvencionará por mo- m Ex-semi-interne do. H.OSPIt!l1 das
_

Clinicas e Santa Casa de m
tro exedente com 20 reis, quando de um ládo e 40 ...

Misencordia de Sao Paulo .

reis quando em ambos os lados. II CLINICA GERAL-CIRURGIA .1
Os infratores C!as disposições acima, serão iii Partos· Doenças_de Senhor�s. Hom!ns . Molé�tia5 inte!nas iii

multados na importancia de Cr$ 3000 a 5000 e Ui e externas: Pulmoes . ,ç?raçao - Estomago . Figado .

Rms'ld r d
...'.' . I Doenças nervosas . Sdills . Doenças venereas· Doenças da

uP_ lCa as em cada remCldenCla, alem da mdem-

I péle
em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

zaçao de que �rata o art. 5 da supra referida Lei. ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

Jaragua do Sul, 1 de Marça de 1948 = , ,
'
...

VERDI LENZI Fis al-G ]. I CONSULTAS DAS 8 AS 12 E DAS 2 AS,6 HORAS A Ic era
_

RUA MARECHi\L DEODORO,· 507 - JARAGUA DO SUL. .-

---------------�-;--- I AS 2AS, 4AS E 6AS. FE!IRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ I
ftll!rlíl JílrílgUill!ßll!l I �OH���SN�P���: :'';.�:'NH1; À T'RD�, DAS 4 ÀS I

A conhecida CASA REAL t
., ..

_ I� Residência: Rua Epilacio Pessôa 519 m
, nes a praça, Ja Im _.

.

...

cio� Sl,las vendas de chocolates para a Pascoa das II JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA m
ma!s afamadas Fabricas de Chocolates do Pajz i!=_.__._!lII!IS!!__ ".......u....'''''l!!!==m_ fI!!D

"SÖNKSEN" "FALCHI".
• .. i........-.i.......__,I_.iiiiiiili lliiiliiiiiiiiiiiili._,_I0 'ii.

.

A CASA REAL, vende por preços mais convi-
dativos.

CASA REAL NÃO TEM RIVAL.
Defronte Cine Buhr

28 Morgos
Vende-se ou troca-se, por terreno em Jara

guá do Sul.
Aceita-se tambem outras propostas.
Para melhores detalhes é favor dirigir-se aos

Snrs. Osny M. Ayroso- Jaraguâ 99 ou Luiz G.

Ayroso Sobro.-Itapocúzinho

i16-Arno KrÜger-bras. transf. imposto de um

carro de lavoura, adquerido de Emilio Meier. Idem.
117-Luiz Jarck·bras. transf. imp�sto terreno

sito á estrada Rib. Aurora. Idem.
'

118-Erich Borchardt-bras. transf. imposto ter

reno, vendido a Luiz Jarck. Idem.
119-Erich Borchardt-bras. transf· imposto ter

reno, vendido à Luiz Jarck, sito á estr: Aurora.
Idem.

120-Frederico Wachholz transf. imposto de
um càrro de lavoura, por ter transferido residencia

para outro Municipio. Idem.
121-Bruno Roeder-bras. transt. de imposto

hicicleta, adquerida de Teodoro Roeder. Idem.
122-Herbert Kopp-bras. tra'nsf. imposto de

uma bicicleta, adquerida de Hugo Küster. Idem.
123-Emilio Siewert-bra�i. transf. imposto ter- Rl!g'-110 dI! _ Rüd,-oreno, vendido a Werner Siewert. Idem. I124-0Uo Bast-bras. transf. imposto terreno

vendido a Werner e Ewaldo Bast., sito á estrada I O A t P t I T I f' dsr. gen e os a e egra ICO po e-nos tor-

Rib. Jararaca. Idem. _

nar público que termina no fim deste mês o prazo

125--0tilia Zapella-bras. transf. imposto terre- a revalidação do registo dos aparelhos do radio na-

no, adquirIdo de Antonio Tonon. Idem. quela repartição.
.

.

126-Ricardo Butteendorff-bras. transf. impos- -

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
--------

...

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

127-Walter Iansen-bras. baixa imposto sobre ......---------------.......

um automovt>l particular, vendido para fora do mu- "'CORREIO .00 POVO�
nicipio. Idem.

do Sul, 13 de fevereiro de 1948.

OS DEVElJES DOS ASSINANTES

:

S,...,
1-PAGAR a assinatura.

EXilml!l dI! molorillí11 !�::.:.; ,8O·. 23do��m�u�dsa:r:doe:nrraeeS��a.dÇea-1loc�q.au.�n-
'

Acha-se em Jaraguá uma comissão da Inspeto- �ria de veiculos de Florianopolis, que procederá él

exames para motoristas e ajudantes de motoristas. c. �'1.:..:.:.,:.:.:..�.:.;.::.:;.. ..:.:.:.:..._.�.:;...;..._ .:.:.:;.....:.:....:.:.:.:. ..:.:.:.:.:;,:. .

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LUMBRI·GUfIRA MINANCORA
Vermitugo 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 tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iemedios

Compre· hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

•

MIRARCORA para o seu tilhinho.

E um produto àos Laboratorios Minancora
- OINVILLE

AVISAMOS aos nosso� presados leitores que
estamos procedendo a cobrança das assinatu·

MANOEL LUIZ da SILVA �
ras para o corrente ano.

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDUSTRIA DE CALÇADOS
Gosch Irmãos 5. Av

mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI'OOOOOOOOOOOOOOOO�
00 Adolt Herm. Schultze

00
00 MARCENARIA EM GERAL 00
� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
� CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um

..
estoque �ermanente de todos (JS tipos 00

00 de MOblltaS, especialmente para escritório. 00
00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00
00 Dormitorios, Salas de Jantar 00
00 Copas, Escrítori JS, Movei" rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: m:2

00 Cadeiras zes

Procure seus Premies m:z
Poltronas tixas e giratorias 00

.

id I'
� Mesinhas de centro e para radio IRe�ultado da RIfa promovi � pela. greja 00 E entre muitos outros, a

Evangélica uterana de jaraguâ do Sul, de 00 Caixa Registradora marca- "RECORD"
acordo com a extração de 6 de março em cur- 00 Af�mada pela .sua eticie.Dcia, substitu 00
so, da Loteria Federal: 00 \

Indo as CaIxas Registradoras de
00

10. premio, nO 0203; 2· 1122; 3' 0481; .4' 083;5; � Toda a Mer:����1� �u;���t;-Entl'ega--- 00
5' 5303; 6' 0524: 7' 0202; 8' 0204; 9' 4216; 10' � RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00
2401; 11' 2025; 12' 2370; 13' 0349; 14' 4497; 15' 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
0024; 16' 2224; 17' 2562; 18' 2812: 19' 4692; OOOOOOOOOOOOOO�IOO000000000000000000
20' 5312', 21' 5609', 22' 0649,' 23' 0511', 24' 0094', :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

e 25' 0427. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O� portadores dos nume�os aciIl!a,. pode- Dr..Alvaro Batalha - MÉDI�O
rão procurar os seus respectivos prermos na

residencia do Pastor UJaiàner, nesta cidade. CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, ([

Iaraguá do Sul, 12 de março de 1948· DOENÇAS DA PÉLE.
.

HERTA GOSCH � Diretora Técnica

OTTILIA GOSCH � Dlretora Comercial

INDUSTRIA DE CALÇADO.S GOSCH IRMÃOS S. A.

Dernonsrração do "ATIVO E PASSIVO" em

31 de Dezembro de 1947.

A TIV O

AGRADECIMENTO
A Diretoria do Clube Atlético Baependi, Vem

por meio deste espressar Sf\U agradecimento a todos

que coperaram e ajudaram nos festejos que levaram
a efeito em sua séde no dia 7 de março do c. a. agra
decimentos sspeoiais as gentis senhoritas e aos jovens
rapazes que tanto se esforçaram em beneficio do

Clube, inclusive o Jaz Guanabara.
.

O nosso muito obrigado

RELATORIO DA DIRETORIA
.

SENHORES ACIONISTAS:

Atendendo as determinações estatuárias e prescri
ções lega�s. cumpre a esta Diretoria apresentar-vos
os documentos referentes ao exercício encerrado em

3 t de Dezembro de 1947: a Demonstração do Ativo
e Passivo, Demonsrração de Lucros e Perdas e Pa
recer do Conselho Fiscal.

Pelo estudo destes documentos, podeis verifi
car a situação desta sociedeade, que se apresenta
'solida, sendo o resultado do exercicio satisfatorio,
permitindo a distribuição de [dividendo compensador.

Este, senhores Aclcnlstes, 'D Relatório com que
vos apresentamos os documentos do exercicio de

1947, que serão submetidos a vossa apreciação na

proxima assembleia geral ordinaria.
jaraguá do Sul,' 15 de janeiro de 1948

A DIRETORIA

Imobilizado
Imoveis e Benfeitorias

Estavel
Moveis e Utensilios 14.203,70
Utensilios Diversos 55.209,90
Veículos e ôernoventes 287.620,00--,_,;;.;.........:,..;..;.

262.650,20 - Eletricidade Médica-
LnCAIS residente em Corupá e

••".,) 'Doris Bona.
Visita. Deu-nos o prazer - Ainda hontem o lo-

570.511,30 de sua visita o rev. Irmão vem Rodrigo Nícoluzzí,
Ernesfo, diretor do G. E. filho do snr. Veneneie

r::. 9 34 São Luiz, desta cidade. Nicolluzzi.
u. o , o '

gr:d:���t� t���i cFaO�!i��= FI'�no��s�:z�d���� i�duS:� ;�;;;;;;;;;;;;g;;{;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;gg;;;gg;;;;;;;;;;;;;;;;g;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
pos dada, da designação Irial neste múníclpio e

dos Irmãos para miselo- presidente da S. Acarai,
narios na Asia e bem as- o slmpatlco gremio esporo
sim as referencias que fi- tivo da cidade e o sr.

• zernos sobre a visita do Arnoldo Krueger, comer
i .244.443,90 Irmão Daniel Celestino. ciante e destacado mern

Com referencia aos Ir- bro do dlretorlo da UDN,
38.00000 mãos Missionarios pode-· neste municipio.

1 92130880 mos adiantar que os rnes- Hcje pas-a a data na-
. . "

mos já chegaram, no dia 9, talicia do snr. José Pas-
em Pariz. qualini. escrivão distrital
Na palestra que o rev. em Corupä.

Irmão E.rneslo teve com NASCIMENTO: No car
nosso dIretor,. ta�bem Io- torio do Registro Civil
ram trocad�s Ideias. so�re foram inscritos os seguín-

1.109.947,70 a construção do �Jnaslo" tes nascimentos: Maria
vara o qual se esta f�zen- de Lourdes, f. de Anto
d� uma campanha flnan- nio Anacleto; Alfonso, f. . c::I
-ceira, que tem dado bons de Ricardo Bachmann; A-

�_, m _"�-===

resultados.
. . na.t. de Max Briese; Zita,f. Souza; Josefa, f. Miguel Ia das -audlencles teve lu-

Gratos pela VISIta. de Alfredo Klekhoeíel; Kiatkowsky; Antonio, f. gar o casamento da se-

Aniversários Ema, f. de Henrique Ma- de Benjamin Vogel; A- nhorita Irmgard Enke.. fi-
773.361,10 __ No dia 8 do corren-[ noel Pereira; Rosalía, f genor, f. de Alfredo dos lha do sr. Alberto Enke

te festejaram seus aniver- i de Walter Marquardt: Sant?s; José, f. de João e dona Hulde Enke, com

sarios os snrs. Leopoldo I Oswaldo, f. de Alberto Avelino; Leandro, f. de o senhor Curt RicdrJo

Mey, diretor-gerente da Alves de Siqueira; Regi- Mano�l Domingos Vlcen- Paulo Kuehne, filho 'do sr.
, 38.00n,00

I
firma lndusrrla de Madei- ta Maria, f. de Francis- te Elsma, f. de Alfredo Guilherme Kuehne e dona

1.1:I�1.b08,80 ra Ianssen S.A., Erico co Fodí; Mercedes, f. de Marqu.ardt; Si�vino, f. de Maria Kuehne, residentes

. Blosfeldt, do alto comer- Laudelino D Amaceno; Angelíno Purim' Ondina, em Rio Cerro.

jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1948 cio local e Carlos Hass, Arlindo, f de Alex Toe- f. de Henrique,Tissi; Ju- Na, mesma data censor-
. , .

da Bebidas Boss Ltada. we; Haroldo, f. Alfredo ra�i, f. de Orlando Hintz; ciou-se a senhorlra WaHy
HERTA GOSÇH - Diretora Técnica _ Dia 10 o sr. Rober- Horst; Adolar, f. de 08- Enío. f. de João Krueger; Príebe com o sr. Antonio

OTTILIA GOSCH Diretora Comercial to Funke, industrial nesta car Laube; Anita, f. de Arno, f. de Victor' Bau- Beleganti.
cidade, e a menina Rosa Vitoldo Klowaski; Sieg- mann; Lins, f. de 'Erich

ANTONIO M. C. DA VEIGA Aidil, filha do sr. Vitorio frid, f. de Lauro Meier; Gutz; Targina Naime, f, Obitos. No cartório do

Contador Dipl. N. 119 Lazzaris. Maelis, f. de RoH Mar� de Jose Silvestre da Sil- registo civil foram inscri-

_ Dia 12, aniversari- quardt; Adernar f. de Gui I va; Waldir, f. de Zacarias tos os obitos do -

menino

INDUSTRIA DE CALÇADOS GOSCH IRMÃOS S.A. ou-se a exma. sra. Nicia lherme Menegotti; Ceza- Deretti; Margarida, f; de Enio Krueger; de 9. dias

Rubini, esposa do sr. Faus- rio, f de Paulo dos San� Afonso Siqueira; Ingo, f. de idade; Lino Bernd, de

Demonstração da CONTA DE "LUCROS E PERDAS" tino Rubini, industrial nes- tos; Bertolino, f. de Irineu de Carlos Frederico Va- 4 mezes; Friedrich Wilhem
em 31 de Dezembro de 1947 ta cidade, Hildegart Ar- Rengel; Vanildo, f. de seI; Geraldo, f. de João Moenighoff, de 75 anos

nold, Helmuth Neitzel a Wigando Zeefeldt; Eve- Raboch. de ídade, natural da Ale-

h
.

I d manha, residente nesta ci-
sen onta rmgar Bleich, raldo, f. de Quiliano de Casamentos.Ontem:na sa- dade.

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

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São Jose"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORAOisponivel
Caixa

Realizavel a Curto e Lonoo Prazo
Mercadorias 631.595,70
C/Correntes, saldo Deved. 62.876,20
Títulos a Receber:

em Carteiras 25.108,20
em Cobrança 1.799,60
em Caução 523.066,20

Contas de Compensação
Ações em Caução

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

�'ERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.

Principalmente Machados, Euchades Foices, etc.
•

--------����----
Clw.�mc

�-�--

Dr. f1,rquimedes Dantas
a_VeGABG

CrS

,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 543

P'A S S I V O

Mão fxigivel
Capital 800.000,00
Fundo de Reserva Legal 75.263,40
Fundo de Reserva Especial 94.329,00
fundo de Depreciações 140.555,30'

Exiuivel 8 Curto e Longo Praza

C/Correntes, salde credor 379.357,90
Títulos a Pagar 43.299,80
Gratlflcões a Pagar 20.000,00
Dividendos a Pagar 80.000,00
Contas Garantidas 250.703,40

-:» Coatas de Compensação
Deposito da Diretoria 20.000,00
Idem do Representantes 18.000,00

e-s

CREDITO
Mercadorias
Juros e Descontos
Alugueis

1.269.626,50
25.464,80

Cr$

D E BIT O

1.29����:�� Industria" de Calçados Gosch Irmãos S/A.

r�.g,'
••$�_�.,.PARECER DO CONSELHO FISCAL CALCADOS

OS abaixo assinados, membros do Conselho .

I R °G OFiscal da �ociedade anônima "Industria de Calçados

IG08ch Irmaos S. A., tendo examinado detidamente
o Balanço, demonstração de Lucros e Perdas, ReIa� •

'

tório da Diretoria e contas referentes ao exercicio

��t��!�ee�aC::r����e���oa�m ���I��a aOJ��a��,m��; (fi:' Qa-n nQ mOlhlnrOQ L ma'lS haratnQ,entenderem que o mesmo consulta os Interesses W O u U ü LJ II U LJ ü li U U Ü
156.556,80 sociais. ,.1.297.091,30 Em consequência, este Conselho é do parecer

• PRODUTO§) DA:
que as contas e documentos apreciados sejam apro- til 1TIDlAl1lJl�t1l"'TI "] Alp Ir"] � r'c1] AlI1l\�
vados pela assembléia geral dos senhores acionistas. li li �l w) li li@, �� \L@.ll�(QLI.illIlJlw)

Jaraguá do Sul, 20 de janeiro dê 1948 I (G(Ü)§c]hl llrmã(Ü)§ §: Ao
Carlos Leopoldo Mey k

CAIXA POSTAL, 11
•

Erico Blosfeld JARAGUÁ DO SUL - S. CatarIna

Edmundo Snlitter "'O "e�!iP ''24 " '!t 2
J:' a c...- Q W �"�I'Oo""''''

Despezas Gerais
Juros e Descontos

Lucros e Perdas
Fundo de DeJJreciações
Fundo de Reserva Legal 7.827,80
Fundo de Reserva Especial 48.729 00
Gratifkações a Pagar 20.000'00
Dividendos a Pagar 80.000:00

Cr$

1.003.904,80
90.750,40 1.094.655,20

8.848,10
37.031,20

jaraguá do Sul, 15 de Janeil'o de 1947

HERTA GOSCH - Diretora Tecnica
OTTILIA GOSCA· Diretora Comercial

ANTONIO M. C. VEICA
Contador Dip!. N. 1-19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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R.lane.,'e da RECHITA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Dezembro de 1947

Codigo IGeral TITULOS, ARRECADAÇÃO
TOTALDO MÊS

0.11.1
0.12.1
0·'7.,
0.r8.3
0.25.2
027.3

1.2 I.4
1.22·4
1.23.4
] .24- I

2 010
2.02.0

4.12.0
4.13.0

4.14.0

6 r2.0
6.21.0
6.23.0

RE'dEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TBRI'UTOIUAL
IMPOSTO PRBDIAL

Imposto sobre Indústrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e lridustrial
Imposto sobre Jogos 'e Diversões

b) Taxas '

Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
Renda Imobiliaria
Renda de Capítaes

RBCEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15, § 2. da Constituição
Federal (Combustivel e Lubrificantes)

Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituição
l-ederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

ADMINISTRAÇÃO Q-ERAL - LEGISLASIVO
Camara Municipal
Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de ,expediente, livros etc.

Serviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automovel
Custeio de veieulos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.
Diário do Pref. quando a sgrviço fora do Municipio

A�MI�ISTRAÇAO SUPERIOR .

Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço, telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do .expedisnte
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I ,

Aux. do Agente de Estatística (2) Padrão I á
Cr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funclonäríos ql em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idem
Padrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Tesoureiro - Padrão Q
Amanuensea (2) padrão J á 'Cr$ 7.800,00
Esoriturario -- Padrão I
,Quebra ao tesoureiro

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

Serviço de Fiscalização
Percentagem de Iiscaliaação

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão. M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assistien

cia Social. Assistiencia Policial
Carcereiro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço' de inspenção de veiculos
'.

Subvenções Contiribuições e

Auxilios
'

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

Assistiencia Social
Esmolas a tndigentes

215,00
. 100.784,10

�31,00

358,00
325,00
40,00

202,00

392,30
98,20

2.000,00
500,00

1.200,00

1.100,00
600.00
600.00

21300
100.784,10

431,00

358,00
325,00
40,00

precisa-se
De uma cozinheira,
e de uma empregada
para arrumar quar
tos, Paga-se bem.

HOTEL CENTRAL
Jaraguà do Sul.

FRACOS E AN MICOS!
Tomem:

VINHO CREOSOTADO
','SILVEIRA"

Impragada CO. iIits nas:

Tosse.
Resfriado.

Conva lescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

202,00 "..."..",...�....,..,....".,..__..

__ � Bitter A�uia Puro �
� abre o apetite e .

�
- -

�. ia;orece. a digestão �
����

392,30
_

98,20
Nova Constituição do

SOMA CR.$ 102.845J;o 102.845,60 Estado, Lei do Imposto
Saldo disponivel do Exercicio de : i:947 3201600

Sobre a Renda.

134 '861 '6 Sociedade Grafica AVENIDA LIda.
I _ • I· , O

Jaraguá do Sul, A. G. Vargas, 350

Pr�f�ltur3 MUnlGI�31 Ú� Jara�ua, U� �ul
80lancele �o Despezo Orcamenlorio, referente ao mês �e dezem�ro �e 1�41

·2.000,00
500,00

1.200,00

1.100,00
600,00
600,00

1.550.00 1.550,90

450,00 450,00
150.00 150,00

1.000,00 1.{Ioo,00

650,00 650,00
600,00 600,00
50,00 50,00

652,00 652;00

800,00 800,00

1.200,00 1.200,00
- -

450,00 450,00

150,00 150,00

- - -

-:

• Casa de Moveis

Vitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova '"
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

'I�,_,_;.,....,..,....". tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
� BITTER AGUIA � I Em estoque e sob encomendas.

� é um possante estorna- � Enfeites para Caixões Funerários.
_

�:J f.;de"0I�os'-õ;;'-n8ril, fiorUHotl
Dr. Arnlínio Tavai'es

fLIXIB u N06UflRß
O remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Emprega'do com êxito nas:

Feridas
Eczemas

..Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR!".

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDfCAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILlS".

Sementes Novas, ínporta
ção Americana, tem a

venda na Casa Real.

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied- Grafica Avenida LIda'

Dr. Waldemiro Mazureehen
e.IA DIE .A'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clínica geral �edico - cirurgia de. adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização.

- Raios Intra.vermelhos e azuis. • J
e -

e O' eIl • e e e e e �1f:C.. U c.. $,. :C.. o.. c.. c.. $.. $.. 1(0,. c

I fORRICO Df MO��S r CO,RPlnlßßIß
I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
IP, Rua Marechal Deodoro Fundes

.

'I Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

I
Dormitórios modernes e simples
Jogos pera sala
Jogos pera cosinha

_ Guarda roupas colonial
Guarda roupas para casal e solteiros

I Guarda comida e guarda louças .'
"

Bufes e pentiadeiras
Cadeiras-Mochos-Camiseiros

, Camas-Taboas de lavar roupa

til ]'Z?
n "O "'e "$
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ii PROPRIETARIO II AllO" Rua Marechal Deodoro, N. 158 II s li
s II, SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- "R"

HT
li SI�gM����I��I����S, II T II

li SÖRIOS, LUBRI� ii E ii

ii
O BAT��I�Ã� C�����Tg� DE. IIN II

PNEUS. H
.

ii
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Polesser Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe aios serviços cllnicos e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. na Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela Faculda�e de Med!cina da
Universidade do RIO de Janeiro

13 LU ME NAU -STA. CATARINA

Assistencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes,
Amparo á Maternidade e Inf�ncia ._

Educação Publ1c� Adm1n1stra·

. ção Superior
Aquisição de Moveis e utensilios
Material didático em geral
Reparos de predios escolares
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementar .

Vencimento de professores de escolas isoladas,
sendo os ." 'Ti tiulados" Normalistas Padrão
H á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á

Cr$ 450,00 e os "Não Titulados" Padrão D á

Cr$ 350,00. ,

Gratificação a professores que regem oe cursos
desdobrados sendo os "T i tulados" á Cr$
150,000. e os "Não Ti til,llados"á Cr$ 120,00
Idem a professores substitutos ou auxiliares

2,400,00 2.400,00

- - -

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 11 de Fevereiro de 1918
EDEGAR PIAZERA-Contador Visto WALDEMAR 'GRUBA Prefeito

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
F·� � E I R !\ 5,
ESPINHAS, ETC.

� M!811. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -,_,I�'r_ ..�lr-,I_,'-,'I!!!!!!!!!!II_II!!!!!!!!!!I!-'I!!!!!!!!!!I:====i�r��������� �---------_._---� 1���G���.�G���G���.�h�.�.��i Banco POpU�AgrícOla �) ii Corraio do Povo li Ic"r..r"'s (S���:'IU��!�as: I
.

�
li . ii ...

1-�U � Maleitas, Tremedeira ...

Do Vale do Itajaí - Matriz BLUMENAU 11 Rua MI. Deodoro N. 136 1� III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ II
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

�
li Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii 1'1'1' "C I A t"

. " 11Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul ii TARAGUÀ DO SUL �! _.. apsu as n Iseson Icas JI
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS II Santa Catarina filii M inancora" II

Oep�sitos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre . . . 5% �� 11 ASSINATURA ANUAL II III Em Todas as Boas Farmacias '. m
í dlsposiçiiu conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 }} ii Cr$ 35,00 ii 11'1 . Icom �e�ir�das semanais sem �viso até e-s 20:000,00 • . .. 6:/0 li

II --
'

�! ". É um produto dos Laboratórios MINANCORA
iiiDep. tnícíal Cr$50.000,00 cjretíradas sem. s/avIso Cr$ 20.000,00 . 5 /0 ii DIR. RESPDNSAVEL ii III J' '11 St C t

.

li-O", . :: P r Pd' :: -

t OlllVI e-a. a arma-

�
eposltos com aVlso-Ret. díarla ate Cr$ 1.000,00 4'/. P. rerlradas ii au mo. e ri H i=!Ci!�n�!!i:!=m;;3!!!=!!=il=!=n=m!=!!m=!!l!m_
m/aviso prévio de 50 dlas 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 7'/. )l� \.\ : �}
Oep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' [; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o }}

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

.. ..

� aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.

ii N .. IOd d ii Dr Renato W"altgp ii
Oep. populareS-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- oy I a e ii •

É· O o ii
radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/. Uma bôa caneta ii M I C ii
Oep: limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep.i lnicial e-s 20.000,00 com constitue um presente 11 CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA li
retiradas. �e D.OOO,OO cruzeiros semanais Sem aviso ..'.. 61/2'/. ideal. li Com cursos de aperfeiçoamento no li
Oep. ESpeClaIS-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com Adquire-a na Gra-

I ii
Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

retiradas sem avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/. fica Avenida LIda. H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
Faz todas as operações bancarias, corno 5eJarnl cobranças, descontos, i.i. Geral de Adultos e Crianças. ii
Passes d It d I d I t t Av. Getulio Vargas. 350 ..

' epos 09 em contas correntes, epos 1:0S e va o��s, e c. e c. �� Consultório e Residencia: _ ao lado da Prefeitura Municipal. H

� MANTEM CORRESPOND�NTES DIRET�S EM TODAS �S PRAÇAS DO PAIZ .!!. TELEfONE N.3. H

� ServIço atencIoso e rápIdo I��
ii Jalaguá do Sul � Sta. CalanDa

!!

�I��=����--------------------
.

��EEF�DJ}g,T�1A·��LN�gt �mf:a�c�a�l::: I AG�m�r�l'alaa. i��fd;����io����� ""D;�"·"·U-=t�··!!�·:�uz·i····"
� to na praça e oferece seus arti-

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 _ Tel. 34� gos á preços vantajesos,
De ordem do Sr. � Bitter Aguia Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

Prefeito Municipal �""""""'" ",..,...,..,,�.

Escrituração Mercan-
:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

de Jaraguá do Sul,
torrno público que, O 30

til - Contabilidade -

durante o corrente HM Registo de Firmas -

mês de Março, arre-

O N 11 O O O I
Defezas Fiscais-

cadação na Teseu- Contratos - Naturall-
raria da Prefeitura seções _ Cobranças-Municipal de Jara-:
guá do Sul e na op osn o Serviços Comerciais

Intendencia de Co- . laAvl�ad.!pu� � em gerel..
rupá, o imposto de __

sobre Indftstrias e Pro- eZ�nbBJd
fissiles, 1°. Semestre. "zapmed
Não satisfasendo O�g�UB'J

o pagamento no re- 9

ferido -mês, ficará o es,uIJBW
contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobra o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança jll
dícialments.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá doSu!. 3
de Março de 1948,

F. VOSGERAU
.

Tesoureiro
--------------�--

�����

� Grande número de pes- �
� soas se curaram do esto- �
� mago, usando �
� Bitter Aguia Puro ������

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

NUNCR EXISTIU JGURL

1---;;108 BohDer lia::
Germani� acaba de rece
ber a Casa fteal.

.

1 Boss Ltda.ll Emprêsa Sul Br�sileira deEleticidade S.A.
.:;.........�:':..........::.:.::.- ••• �,.........:.:.::....:.i:. Matriz: .JOINVILLE

a.Ll.Ltldd'V

ao VllVd VN

�®!@®Y®@!@@!@®Y@)@!@)@!@)®Y@@r®®f@)®r@)®'f@)l@@í@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

I TODA.§ A.I§ MOLE§'I!'U.§ DO ßPDRIlHO RfSPIRßIÓßIO �
(® Encontram alivio imediato. com (:) uso do ®
@. Incomparavel @j

I ��!�!!��t�I�!lIt��J;��l��� I
i\®@Ã®@M@@i®@)..@@).@�®i..®®i..®®i..®@;@@).@@l®@}ij

a����I��_I��������a P.�. a.ell••IS.IM� 1�leUIII.

BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CHAPINA s/A.I! Uma lit.na comp����!�!�s ��ona���S��:i!: de alta e baixa
Fundado em 23 de fevereiro de1935' ii rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIclos

----'-----, CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 11 I 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 �P, 470 rotações por minuto

OEPENOEHCIßS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00 H 220 Volts, 50 Ciclos.

�f:�:;auuá AGENCIA: Jaraguá do Sul' ii •••ltEl... 1)1 MI81�i.Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 iiCaça�or E d 'r I f' "INCa" ii
Canomhas n. e egra ICO .

ii
Concordia Caixa Postal, 10 - Telefone, 75 ii

���iff��a MATRIZ: I TA J A í H
Curitibanos Faz todc;xs as �perac::ões bancarias.no Paiz. co_mo cobrc;mcas. descontos. ii
'. emprestimos. finanCIamentos mediante cauçao de titulos comerciais. ::

flonanopohs passes. ete., aceitando documentos e valores em custodia, mediante 11
Gaspar taxas modicas ii
Ibira.ma abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
Indaial O'

. -
. .. !!

Ituporanga ISpOSlçaO, sem aVISO, com retiradas livres ii
Jaraguá do Sul

.
pera qualquer írnportancia 2°/G ii

Jo�ça�a Com VISO de DO dlas e retiradas livres 1l Anossa SEÇÃOjoinville de Cr$ 1.000,00 Dolo ii
t:���a Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M H
Mafra dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 g
Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ii
Píratuba

._ Com Aviso de 100 dlas 5<>/ 11
PortoUmao. 70 ::

Rio de janeiro Prazo F�xo de 6 meses 5% ii
Rio Negrinho Com AVISO de 120 dlas 5 1/2% H
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% 'ii
S. francisco do Sul iiOs juros são pagos ou capitalizados semestralmente
S. Joaquim ii
Taió A economia é a base da prosperidade g
Tijucas Deposite as suas economias no

ii
Tubarão Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA. ii
Urussanga Haftftl O . ii
Videira O: as 9!39 ás 11,30 e das 14 as 15 horas ii

os tJabados das 9 às 11 horas ::

a::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

CAÇÃO SECCO e diver
sos tipos de peixes em

conservas, V. S. encon

trará na

CASA REAL

(Sob Administração do Governo Federal)

BOMBAS para uso domestico e fins" industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monotasícos de 1/4 HP, Marca ßILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

Artlig(l)§ JE!etrli(Ç{D§ ID21fa o !21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
DE INSTALAÇOES atenderä com presteza a nualquor

pedido de instalação de luz e torça.

COIIRa CISPI,
OUEDI DOS CI-

.

BU�S E DEMAIS

aUCçOES DO

tD6RO CABELUDO.
'Witl J êd·'t'.� P IL"Á R

'�OR (ic�lí.N"CIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPORTES
Em disputa dos valiosos

prernlos oferecidos pelas
firmas Max Wilhelm, Se
me Martar, Bebidas Boss
e Editora Correio do Po

vo, iniciaram-se os jogos
dos quadros de "bocce"
do municipio.
Domingo ultimo, ne

cancha Rio Branco, de

rncipio, recebemos ÕJ se- frontaram-se seis equipes.
guinte comunlcação, que O primeiro jogo entre

muito agradecemos: Rio Branco x Retorcida,
Temas a súbida honra venceu aquele por 2 a O;

de comunicar á V. Excia., no segundo, entre Rio

que no dia 29 do mês Molha e Barra do Rio

próximo passado, realizou- Cerro, venceu este por 2

se nesta cidade a primei- a O; o terceiro jogo, entre
ra rzuníão para a forma- Brasil x Esrrade Nova,

Agora propoem-se o náutica muito dificilmente ção dos Ex-Combatentes houve empate de 1 a 1.

controle oficial do produ- se deixariam vencer por
do Brasil, Secção de Ja- A posição atual dos

to para acabar com o movimento de rua. Alem raguá do Sul, Estado de quadros é e seguinte:

comercio clandestino. disso, ha, em ambos, gru-
Santa Catarina. Rio Branco 2 pontos

-x- pos democrático suficien-
Acharam-se presentes a- Barra Cerro 2 "

Tendo pedido sua temente preparados para
lém da comissão organi- Brasil 1 ponto

transíerencía para a re- reagir, em caso os ver-
zadora, vários outros ex- Estr. Nova 1

"

serva o CeI. Cantidio rnelhos quisessem. fezet a
combatentes domunlclplo, Hoje, em Barra do Rio

Regis, Comandante da experiemecia dé um
e, bem assim, as autori- Cerro, encontrar-se-äo, em

Policia Militar de Santa "putsch". A Ação Ceroll-
dades loceis. disputa do torneio 7 equi-

Catarina, assumiu esse ca Italiana, por exemplo
Tratada a conveniência pes e no proximo dia 29

cargo o Ten. CeI. João
.

t d
. da formeção da Associa- em Retorcida, 8.

possue uma luven u e ati- f f d d Os quadros vencedores
Candido Alves Marinho, va, composta de mais de ção, oi a mesma un a a

que por sua vês foi tres milhões de membros
e eleita a seguinte direto- estavam assim constitui-

substituido no subco- h h"
ria: Presidente Haroldo dos: Ambrosio, Chiodini,

que em nen uma ípötese, S h d V P id Carlos Vasel, Demetrio
mando pelo Major An- caso isso se tornasse ne-

c nei er, ice resi en-

tonio Lara Ribas. cessarto, cederia a_"piezza'" de destaque na politica e te Jorge Ersching, secre-' Maiochi, jogaram pelo Rio

-x- aos partldarlos de Teglí- sociedade jaraguaense. tário Guilherme Humberto Branco; Luiz Voltolini,

Entre Matos Costa e aní. Em França, alem dos Essa auspiciosa dada Ernrnendoerter e Tesourei- Marcelo Dernarchi, C. Ru-

Porto União, desencar- correligíonarios do gene-
fará com qUR os seus i- 1'0 Walter Carlos Hertel. bini e F. Girola, pelo Bar

rilhou um trem de car- ral De Gaulle e dos mem-
numeros amigos levem ao Para delegado da Asso- ra do Rio Cerro. O Brasil

ga. O comboio vinha b d d' id ilustre aniversariante, que cíação no dtsrrito de Co- esteve constituiao por Pe-
ros os emers parti os '

B S h íb I refre 'I, Pereira II, Jose'
descendo a serra q d "T

.

F" também é um legitimo rupa runo c el e, e, lU

, uan- a erceire orça que I d d d N Gregório e Letore Lom-
do falharam os freios

. .

t t representante do povo na pare a loca i a e e e-
. se umrram pron amen e

C reu Ramos -V'enicio Cer- bardí e o Estrada .Nova

Depois de correr louca- pera repelir qualquer ten atuara Municipal, os a-

mente tres quilómetros, tativa revolucionaria dos braços de felicitações que Iinl, com os snrs, Ervino Me

a locomotiva e diversos vermelhos, ha o proprio bem merece. Esperamos de merecer negotto, Benedito Bissoni,

carros carregados de Exercito, muito cioso de O "Correio do Povo" o vosso apóio patriótico. �do Funke e Verbinen.

banha, trigo e feijão, pre- dignidade e de indepen- tambem o felicita efusi-l : Subscr.evemo-nós aten- Do rnonrante acima,
.

't b vamente CI'OS'emente, Pela essocí - b 'U
-

11 56 6
crpi aram se arranca a- dencia do país, para Iper- . cou eram a nlão 9,

baixo. Morreu o Ioguís- mitir que um grupo de ção: G. H. Emmendoefer- milhões (53,50'%); aos Es-

ta Levino dos Santos e aventureiros moscovitas, Ássociação dos Ex-combaten- Secretario. rados. 7 052,9 milhões

ficaram feridos mais 4 usando processos de inri- teso Da Associação dos (32,61%); ao Distrito Fe-

empregados, entre os rnldação e chantagem po- Ex-combatentes deste mu- deral, 1 396,0 milhões

quais o maquinista Ar- lítice, se apodere do go-
(6,46%); aos rnunlcipíos

mando Vaz. verno
das capitais, 758,0 milhões

-x- .Outra consideração que Ao Publ!-co (5,50%); e, aos Municipios

Exonerou-se do cargo não pode deixar de ser
do interior, 849,7 milhões

de Secretarioda Agrícul- feita no exame, das possi-
de cruzeiros (3,93%). Em-

tura de São Paulo o sr. bílidades de um golpe de Tornamos publico à todos, que ínterressar possa, bora alguns dêeses nume-

Ugo Borghí. violencia totalitaria, em que não nós responsabilisamos. por 'nenhuma e qual- ros estejam sugeltos a re-

-x- favor da Russia na França quer conta devedora do nosso ex-viajante, snr. José tificação, as alterações

-x- Foi confirmado no car- e na Italia, é a de o Exér- Pedro Hang, tanto as antigás e bem assim as novas porventureda aí lntroduzi-

Está novamente se go de leader da maio- cito Vermelho estar derna- que venha a fazer. Soubemos de comerciantes e de das não poderão de mo

agravando a situação do I ria na Camara Federalj siado distante para poder outras pessoas desta praça, que o mesmo està alegan- do algum modificar o pa

do porto de Santos, on o sr. Acurcio Torres, desempenhar o papel, que do de ter um el�vado credito com a nossa fJrma, di- norama da discriminação

de dezenas de navios que derrotou, assim, o i teve nosg vlpes da Ruma- zendo ainda que estávamos impossibilitados, ou não da tributária, do que res

aguardam espaço para seu colega paulista Ciri- nia, da Bulgaria, da Hun- queriamos pagar ésse seu haver. salta, ao mais breve, exa-

descarga de milhares lo Junior. gria e da Tchecoslovaquia Declaramos que tudo isso não passa de uma me, a extrema precarie·

de toneladas de merca- -x- enquanto muito mais per- mentira, pois que o mesmo nada tem a haver junto dade da situação reserva-

90rias entre as quais O Procurador Geral, to para impidir qualquer a nós, por motivo destas alegações mentirosas, já o do aos Municipios.

400.000 sacos de cimen- sr. Luiz Galloti, dando tentativa de intervenção, convidamos pessoalmente, isto com dia e hora cer- Convém notar que só

to, 70.000 de celulose, 800 parecer sobre o preen- partidél por exemplo no ca- ta, a se apresentar em nosso escritório, a -fim de mente o Distrito Federal

• automoveis, e 7.000 tri- chimento das vagas dos so da peninsula, da Jugos- prestar contas, o que até a presente data não o fez. arrecada mais do que to-

lhos. deputados comunista,s, 0- lavia, não faltaria a pre- Jaraguá do Sul,l1 de Março 1948. dos os Municípios do in-

Acusam":se os importa- pinou que o assunto sença bastante persuasi- ass. Kühn & Rengel terior, excluidos os das

dores da demora, os não é da alçada da IJus- va de forças americanas I capitais.
E se acrescen-

quais esperam alta para tiça Eleitoral, mas Rim e britâ.nicas. ' . � .
. farmos a renda dêstes ás

a descarga. do ParLamento. A intervenção soviética,
tos do gênero, sendo 449 pIrlto �an!o, RIO de

Janel-, daqueles, teremos 1 596,0

-x- -x-- relativamente á França 2
malrizes e 1 762 agéncias ro e !?Istr!to Federal) q�e milhões da renda da Ca-

Um tpcnico em radar, Em Taió, municipio de á Ualia, é de perturbar a
Esses e outros dados POSSUI maJor cenc�ntraçao pital Federal.

afirmou que dentro de Rio do Sul, fez aterris- vida de ambas, por meio
sôbre o movimento ban- de sedes ou matrlz�s.. -

A eloqüência dessas ci·

30 anos será construido sagem forçada um avião de greves, no mesmo es-
cário do país, há pouco Em 1947:_ a �I'lmelra fras dispensa maiores co-

Ih d
apresentados pelo Servi- dessas regloes figurava , .

-

..
'

um apare o capaz e particular. tilo dos movimentos recen ('0 de Estatística Econô com 1 050 estabelecimen- men�é!l'los .e, por. �I. so,

voar 50.000 milhas por Todos os passageiros temente encerrados. Os Y
t (131 t

.

e 809 exphca a lITIposslblhdade

hora, o qual poderia fa- sairam ilesos, embora o Partidos Comunistas, nos
mica e Financeira, do OSA .

ma I'lzes v

em que se vêem as admi-

zer uma vI'agem a lu Ih f'
Ministério da Fazemda, agencIas) e a segunda. _

...

a apare o lcasse grande- dois países, serão instru- com 989 (058 m'atr'lz"s e. mstraçoes mUllldclPals pa.-
dentro de 4 d'a Ad' t d 'f'

órgão perlencente ao sis- c. <- -

1 s. lan- men e am !Cado. mentos de ação indireta 731 A') S' t
ra a execuçao os servl-

tou ainda que dentro de _ x _ contra a execução do pla-
tema estatístico do IBGE., a_genclas . omen e

ços e obras sob '�sua al-

alguns anos poderiam O Vaticano fez um á. no Marshöll, masfalta-Ihes
permitem conhecertambém em Sao Paulo, no entan-

çada principal�ente os

t'd b b
as flutuações do número to, se encontravam 691 '

. .

'

ser cons rUI os om as pelo a todos os italianos a envergadura e não teem \ (107 matr'lzes e 584 ag'eAn- que. dl�em respel t� a ro-

d d 100 t I
de ,sedes bancárias e agén-

-

-
-

voa oras e one a- para que votem contra as "condições objetivas" cl'as) dos 1 O�O estabele- davl.açao, educaçao.e sau-

das'
cias pelas diferentes regi- U d I

. o partIdo comunista- nas de que tanto se fala na ões fisigráficas e Unida- cimentos existentes na re- tAe, ?e fundaImentad ImvPaolor-
-x- proximas eleições. literatura vermelha, para d d d

.- 'd' ai em outu
ancla no p ano e -

As eleições de Tere- O pleito para renova- repetir o golpe que aniqui-
es Fe, era as. glao mert IOn , É rização de nossas exten-

zina, capital do Piauhi, ção do Parlamento na lou a democracia na Tche- Os anos de 1945,
bro ��9 ano bPfs�ado. sas áreas interiores.

deram uma grande vito- Italia, terá lugar no dia coslovaquia. 1946 e 1947 acusaram su-
dos

._

esta � eCII11entos
\.) desequilíbrio não 'é

'

ria aos udenistas, que 18 de abril. -x- cessivos decréscimos,
da �eglao onenta! �258 de hoje - argumentar-se·

elegeram o prefeito e 8 -x- Segundo divulga o Ser- quan�o ás matrizes, ern �a�r�z'g'is�rit�5�e����I�I;�J ia; vem _de longe, pOdiS
vpeSrDead,cres, contra 2 do Afinal, a Finlandia aca- viço Informativo do IBGE relaçao a 1944, como se- (176 matrizes e 76 agên- que dse tr�t�, mesr:no, e

e 1 do PTB. ba de entregar-se com no periodo compreendido gue: em 1944, 663; em .

)
um os VICIOS maIs gra-

x- armllS e bagagens a Rus- entre 05 anos de 1942 e t 945, 509; em 1946, 477;
clas. ves de nossa historia

Está repercutindo for- sia, assinando, por pres- 1747 (considerado, êste e; em 1947; 449. Em 19421
-x- administrativa. Mél5, seus

temente no respetivo são desta, um pacto de último, até o mês de ou- e 1943, havia, respectiva-
. Segundo os dados exis- efeitos se acentuarem de

mercado, o escandalo do defeza mutua. tubro), o maior número mente 548 e 625 matrizes tentes na Contadoria Ge- tal maneira, ao longo do

cimento, que era vendi Quando virá a vez da de estabeleciméntos ban- de ba�cos em funciona- ral da República e no tempo, que as realidades

do no "cambio negro". Italia e da França? cário, no país, ocórreu em mento. Cabe á região me- Conselho Técnico de �' decor�entes e�tã? a ��igi.r,
As fabricas Votaram e Comentando essa 'pre- 1944, quando somaram ridional (São Paulo, San- conomia e Finanças, e dl- nos dIas atuaIS, tna�lavels

Perus, tinham os seus ocupação do mundo sobre 2.459, dos quais 663 ma- ta Catarina e Rio Grande vulgados p�la Secretaria medidas de correçao, por

distribuidores,. na maior esses dois paizes, escreve trizes e 1 796 agências. do Sul) o maior numero Geral do I.B.G.E., o total mei,o de uma distribuição

parte empresas subsidia- "o Jornal": , Durante o ano recém-fin- de estabelecimentos ban- da receita arrecadada, no mais equitativa dos tribu

rias daquelas, e estas Nas duas republicas la- do, até outubro, operaram, cários em geral, mas ,é a país em 1946, elevou-se a tos, provid�ncia, aliás� r�
fizeram as vendas no tinas, as forças armadas, em todo o território naci - regi'ão oriental (Sergipe, 21 626,:! milhões de cru- comenda ã na çonstltUl-
"cambio negro". Exercito, Marinha e Aero- onal, 2 211 estabelecimen- Bahia, Minas Gerais, Es- zeiros. ção em vigor.
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NOTAS It
NOTICIAS

Dr. luiz de Souza
Dia 16 passa a data

natalícia do Dr. Luiz de
Souza, advogado e pessoa

O Ministro da Agricul
tura prorogou por tempo
indeterminado a coloca
ção dos contadores' au

tomaticos .nos alambí
ques..

-x--r

A imprensa russa con

tinua a atacar violenta
mente' o sr. General Du
tra, Osvaldo Aranha e o

Ministro Pimentel Bran
dão, chamando-os de ser

viçaes do imperialismo
americano.

-x

Ante-ontem, João Mas
saríck, filho do fundador

, da republíca Checoslo
vaca, e ultimo ministro
do exterior do governo
democratico, suicidou-se,
jogando-se do 4° andar
de edifíciu onde estava
detido pelo governo co

munista daquele pais.
Em todos os meios di

plomatícos, diz-se que
se trata de mais um

crime dos soviete,
-,-x-

No Chile, naufragou
um pequeno navio fluvi
al, morrendo os seus 50
passageiros

-x-

O partido de Peron,
está vencendo as elei
ções realisadas no ulti
mo domingo na Argen
tina, numa proporção de
55,%.
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