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. virtuoso vigario da Paro tarem encalhados 9 ca-

A oposição ".a maioria Os novos vereadores - lnaügu .. quia.
b' '. mínhões, inclusive o oní-

·.1 Para s catolícos e bus para Florianopolis.
ração de uma épôca de trabalho Não haverá renovação mesmo para todo� 08 Quinta-feira chegou a
_.

que aqui residem, e cer- Jaraguá o sr. José Bau-

Para as seções eleitorais anu ladas, taI?ente u�a da!a de '�le- er.vcompetente fiscal do

;:::::::;::::;:::::::;::::=============================================='fW}r�., g�la, de satisfação, pÚI.S o D.E.R., que vem encetar
, �Q �. digno sacerdote tem sído os serviços para conser-

incansavel nos seus ges- vacão.
tos caridosos e seu es- Também Já era tempo!
píríto progressista. Enlace Breitbuapt-Gellerl. Na re

sidencia dos pais da noi
va, arua CeI. Procopio Go
mes de Oliveira, nesta ci

. dade, foi celebrado ontem
o casamento da gentil
senhorita Olga Breithaupt
com o sr. Heinrich Geffert.
Ela é filha do sr. Wal

ter Breithaupt, industrial e
de sua esposa dona. Ida
Breithaupt, e ele comerci
ante, e filho do sr, Henri
que Geffert e de dona Ber
ta Gefferr, residente em
Rio ao Sul.
Ao jovem 'par nossos

votos de felicidade.

Os tecnicos policiais, -x- dorias essenciais, com
reunidos em Porto Ale- O cientista De .Marco, exeção da borracha.
gre, afirmaram que o píí- de Araraquara, São Pau- Os cereais apresentam ceu os comunistas como
paí e o pocker. são jogos lo, voando contra as nu- indicios de maior declí- organisadores e a Rus
de azar, e como tais de- vem" conseguio fazer nio. Por outro lado "a sia como mentora da re-'
vem ser combatidos. cair chuva de pedra ar- competição .está se tor- volução abortada no

-x- tificialmente. nando mais aguda em Chile.
-

O generalMontgomery -x- muitos artigos manuíatu- --x-

foi designado chefe mí- O Tribunal Superior rados'', disse a Associa-
.

Continua violenta a

litar da União europeia eleitoral, julgou-se ín- ção Nacional de Agentes luta eleitoral na Italia,
contra a expansão co- competente para delíbe- .de Compras, que salien- onde as eleições serão
munista. rar sobre o preenchi- tou "a crescente produ- realisadas em abril e que

-x- mento das vagas abertas; tividade dos trabalhado- será uma questão de ví-
Depois do Avião da no Parlamento pela caso res". Afirmou ainda que da ou morte para aquele

Cruzeiro do Sul, que sação dos mandatos co- as forças deflacionarias pais, pois os Estados U
caiu perto de São Paulo munistas. continuam a crescer e nidos já deixaram entre-

.
e levou a morte aos 5 Assim, o Congresso afetarão provavelmente ver que retirarão qual-
tripulantes e 2 passaget- deverá fazer uma lei es- a estatura geral dos pre- quer auxilio se os comu-

ros, novo desastre avia- pecial sobre o caso. ços, em futuro não mui- nistas vencerem.

torio registou se na In- -x- to distante. -x-

glaterra com um avião O presidente Trumann -x-,- O governador Rócha
militar, morrendo 6 tri- pronunciou no Congres- Esta semana foi Iírma- Furtado, do Piauhi, deu
pulantes. so, dia 17, alarmante dís- da a União Ocidental uma lição de democracia

-x- curso, denunciando a Europeia, entre a Ingla- 'ao Brasil, convidando o

Todas os arsenais e União Sovietica como terra, França" Belgíca, sr. Jacob Gaioso, que foi
fabricas de apetrechos de querendo tomar conta do Holanda e Luxenburgo. candidato do PSD ao

guerra do Canadá, que universo, implantando o A aliança desses cin- governo daquele estaCllo,
estavam adaptados as comunismo. co paizes tem por fim para o cargo de Secreta-
industrias da paz, rece. Pediu urgencia para a especial evitar a expan- rio da Fazenda. '

beram ordem de imedia- aprovação das leis de são do comunismo. -x-

tamente transformarem- recuperação da Europa -x- A politica mineira aca-

se em industrias de Guer- e serviço militar obriga- Parece mesmo que os ba de firmar-se das mãos
ra, como no ultimo con- torio. dois candidatos ao futu- da UDN 12 deputados es-

flito. Afirmando que os Es- ro governo americano tdduaes, 4 federaes e 1
-x- tados Unidos apor-se·ão serão Trumann e 06ene:- senador que constituiram

, Consta ,qqe o promo- á expansão russa econo·· ral Mac Arthur. a dissidencia do 'PSD
tor a, quem está afecta mica e militarmente. O atual presidente dis- passaram· se para aquele
a denuncia ·contra . Luiz Foi o discurso m�is putará as eleições pelo partido.
d,�rlos �;ré'stes;pedirá pa

violento já pronunciado Partido Democratíco e o -x-
ra' esse"a penade morte por um chefe de gover- General que vençeu o. Os autos do processo

D V I dOI..�,
-x- �� ��;��c�n�e���tr:n��= ��bt�'aE��o Partido Re- �e��t�aueLU�!v�%loSde�:;:= f. ��_.!1�L ...� �elraEm sua recente reuni- ver, que dentrq de pou- Embora ainda não recido, aca�aram .de apa-I

_. ., .

.

ão no Rio de Janeiro, os co, o mundo reso]verá tenham sido lançadas recer, depOIS de Instaura- Da nova geraçao cala- sua Intehgencla e capacl-chefes do serviço de fo- por uma paz duràdollra, oficialmente essas ,can- do o inquerito para apu- rinense destaca-se certa- dade feito destacada caro
mento agricola, procede- ainda que seja preciso didaturas, ambos já con- rar o culpado. mente o Dr. Volney de reira. Ainda agora, a
ram aos estudos para o fazer outra gu�r.ra. sentiram nas negocia- Uma bela manhã, o sr. Oliveira, residente no Rio U D N, que tem nele um
fornecimento de tratores -x- ções partidarias para Procurador Geral da Re- de Janeiro. ardoroso ,correliglonarioarados, semeadeiras. etc. A tendencia para no- esse fim. publica, ao sentar-se na Tendo 'com brilhantismo deve-lhe a anulação da
aos lavradores. vas baixas nos Estados -X-:- mesa de trabalho, verifi- terminado o curso juridico 23a• seção desta zona, po-Para Santa Catarina Unidos, foi denumciada Contra o protesto rus· cou que ali h�viam colo- estabeleceu se

.

na Capital is defendeu com empolgan-tambem foram previstos com 3i! quedas de pre- so, a Organisação das cado tão procurados au- 'federal com escritorio de tes razões juridicas Q ponD moinhos de trigo. ços dE! todas as merca- Nações Unidas,reconhe tos..
'

advocacia, tendo logo pela ot de vista desse partido

Reintegração. O sr. Governa
dor do Estado baixou
decreto reíntegrado Celta
Vilela Prefeito no cargo
de professora provisorla
a partir de abril de 1947.

Cena de sangue. Deu-se ha
dias uma deploravel cena

de sangue.
José Cassou alugara he

ternpos uma serraria de
_-----.---_

Germano Neubauer, donde
posteriormente surgiu
questionarem os dois. No
dia do crime, Neubauer
vinha guiando uma carro

ça quando encontrou-se
com<. :assou, havendo dis- I
cussão e a cena de san- I
gu� I
'Neubauer foi para o 1
hospital de Serra Alta, je- I
rido a bala e José Cassou :

para o São José, desla
cidade, ferido com faca.

Camara

Com a anulação da 21 a

e 23a secöes eleitoraisde
Corupá, iI oposição pas
sou a ter maioria na Ca
mara dós Vereadores,
constituindo-se de 4 ude
nlstas e dois perreplstes.
Como jà tivemos, opor

tunidade de notíciar, não
haverá eleições suplemen
tares para Vereadores, e

para prefeito, apenas se a

.enuleção atingir mais da
metade dos votos dados

a UDN e o PSD, passou
a ser de 189 votos pare
Prefeito e a 35 nas legen
das, a favor desse ultimo
partido.
Passando a oposlção a

constituir a maioria, es

pera-se que virá para a

Carnara uma época de
trabalhe proficuo em be
neficio do progresso do
municipio e do bem estar

público. .

Nestes quasi seis rnezes

de ditadura do pessedls
mo na Camara Munlcipal,
nada se tem feito.
É que o presidente da

Camara, que tambem o é
do PSD, procurou por to
dos os meios cercear o

trabalho dos outros parti
dos, deíxando o munlcipio
ao abandono.

Não faltam aos verea- são, ainda não apareceu
dores capacidade pare de- e um projeto de lei do ve
sempenharem suas mís- reador Tfssi e um pedido
sões de legisladores e fis- de informações do sr: Va
cais do povo

\

na adminis- seI, estão engavetados,
tração. não se lembrando os de-
Temos ali dois cultores tentores do poder, de que

do direito, Drs. Luiz de a Lei Organica, manda,
Souza e Arquimedes Dan- responsabilisar os pode
tas, que pelo saber e es- res por essas faltas.
pirito liberal, se lhes des- A Carnara dos Verea
sern liberdade de atuação, dores de Jaraguá vai sair
muito poderíam fazer, ren- da iuercia em que a colo
do o auxilio de seus co- cou seu presidente ê Irá
legas, todos homens pra- dar ao povo as leis que
ticos e bem intencionados. regulem a administração
Mas a direção local e afastem o ranço de di

partidaria do partido ma- tadura que ainda existe
joritario, é quem não dei- em muita gente.
xa que aCamara fundo- Espelhem-se os

.

deren-
ne e produza. rores do poder, nas

pala-,O relatório. do sr. Pr:e- vras que o general Dutra
feito, que deveria ser apre- dirigiu a nação na sua

sentado na primeira ses- ultínra mensagem.

no municipio.
Dai ter o PSD perdido

um Iuger e haver mudan
ça na representação do
PRP.' Para a Camara vi
rão o udenista João Lucio
da Costa e' o sr. Geraldo
Roeder, que substitue o

sr. Gessner,
A diferença atual, entre

NOTAS &
,e

NOTICIAS
.......................... __ . c:::I � .,�

Paralisia
Infantil

- --

Está grassando em La
ges, Curitibanos e Rio
do RuI a paralisia infan
til.
Neste u1timo municipio

já foram registados 4
casos mal.

VITOR HAnUERl. No dia 15
fez anos o sr. Vitor Ra
duenz, comerciario, e des
tacado elemento. politico
no município, a quem a

presentamos nossos cum-

primentos.
.

CURT VASEL No çli,g 18 -do
corrente fez anos o sr,

Curt Vasel, destacedo ele
mente da UDN e quê re

presenta esse partido na

Cantare dos Vereadores,
da qual é um dos rnals :

proeminentes membros.

Ai estão os colégios, o

hospítal e, salão' _
Cristo

Réi e tantas ontras-ebres
devidas ao seu trabalho.
Por isso, o "Correio do

do Povo", não tem duvi
das em afirmar que todo o

Jaraguaense desejou nes
se dia muitos anos de vi
da ao rev. Padre Alberto.

LOCAIS,
Primeira Missa. No proximo
domingo, o Padre Hilario
Buzzarello, recem-orde
nado, rezará na

.
Matriz

de Jaraguá, a sua pri
meira Santa Missa.

Casamentos. Ontem, ne sa

la das audíenclas, foram
celebrados os casamentos
do sr .. Geraldo Eskelsen
com a senhorita Hílda
Schuenke; do sr. Leopol
do Engelhardt com a sen

horita Hilda Behnke.

.Carrinhos para crían
ças da melhor fabrica
do paiz tipo Esporte e

berços. . I

v.' s.· encdínra' pelos
menores preços da ora
ca na.
.

CASA REAL

l..ja no!"a do

ap0ritívo, tome
Um Calice

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10. Discusão e aprovação do Balanço
e mais documentos referentes ao exercicio
de 1947.

20. Eleição do Conselho FiscaL
xo. Outros assuntos de interesse social. Jaraguá do Sul, Rua CeI. Emitio Joutdan, 62

ACiO!��:�-�� �oc�i���i�:oa ��� s�en;e���: , � t� I �T � � I � I L
o artigo 99 do decreto lei 2,627 de Setem- � Tl))lQ) �� � til� rro f[» rrlill)� " ,

bro de 1940.
• ffi 1[ 11\.& .ffi \lli� 'L li\ LU lf @. �rene ?e�rl, OhCl�1 .do

J .',
" Registro CIVIl do 10 Distrito

aragua do Sul, 1 de Março de 1948 Levamos ao conhecimento da praça de Corupa, da Comarca [araguá do Sul

HERTA GOSCR • D' . t T" que constituimos nosso representante ali o sr. Hans Estado de Santa Catarina
Ire ora ecmca E. Roedl, o qual ficou assim autorisado a tratar de Brasil.

OTTILIA GOSCH - Diretora Comercial todos os ramos da nossa atividade, inclusive a sub- Faz saber que comparE'ce-
agencia da Companhia Nacional de Seguros Yplran- ram no cartório exibindo os

ge. documentos exigidos pela lei
Pedimos aos nossos clientes e amigos dlspen- atim de se habilitarem par�

ser a esse nosso representante todas as atenções
que sempre recebemos.

Iaregué do Sul, 3 de Março de
A COMEROIAL LTOA

1948. Edital N.2554,de 15-5-1948
Antonio Alexandre Bas-
sani o Mafalda Stinghen Não sofra de indiges-
Ele brasileiro solteiro tões, use

�r=lD�-"=-f=lli!i!ll!!ll=:=ll!!!l!ll=Allti!i!ll!!!l�1 p.l=:ll-::-m ���f�:�:� �e�ftili�!��ri�o: BiUer Aguia, Puro
De ordem do sr. Prefeito Municipal faço publico iii r. rancisco n OnlO, l.eCIODI in em Riberião Molha, filho

:.- 1

quo até o dies 31 de Março do corrente .ano, todo- III ru de Pedro Bassani e de

�!d���PJ!e�c���oo�0�c�Pt:\e�.d:3teJ�e��S;eãOj���i� m MEDICO III Angelina �er�oli Bassa.ni.
d 1937

_.-

F d I F Id d d M di d
_.- Ela brasíleíra solteira

e a:
. iii orma o pe a acu a e e ,e terna a iii lavradora domiciliada e

. .

1.- R?ç�r �s te�t�das das VIas públicas muni- II! Universidade de São Paulo. II! residente neste distrito

eipais na d�stanCIa mmIm� _de 15 me�ros em ambos III Ex-semi-interno do. �ospit.al das_Clinicas e Santa Casa de III na Barra do Rio Cêrro'
os lados, nao sendo permitida capoeira em altura _

Mísericordía de Sao Paulo II
Iílh d EI'd' Stí h

•

.

1 5 t
' _.- iii I o e I 10 mg en

super�or a
.

' o me ros..' III C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A II e de Clara Giovanella
. LImpar e. ca:p!r as �aI9tas, drenes, sar- 'ro! Partos _ Doenças de Senhoras, Homens - MoléstiaS internas :::

.

getas, corregos e ribeirões aíim de darem escoa- I-Ii e externas: Pulmões - Coração � Estômago. fígado - Rins -III Edital n: 2355, de 15-5-48.

mento ás aguãs. g Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venéreas - Doenças da i!i Valdemiro Schmitz e

3.- Derrubar as arvores frutiferas, uma vez I::: péle
em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. iii Hildegard Leutprecht

que prejudiquem a projeção do sol nas estradas.::
ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. II! Ele, brasileiro, solteiro,

4.- Podar as cercas vivas em. uma altura RI CONSULTAS DAS 8 Às ]2 E DAS 2 Às 6 HORAS À III mecanico, domiciliado e

maxima de 1,50 metros. !li RUA MARECHA.L DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL. ::.. residente nesta cidade, á

5.-
.

Lançr no mesmo dia, os detrites e vege- I AS 2AS, 4As E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ I Rua Marecha� Deodoro

t�esA d� lImpeza,. para dentro do terrenos numa

ilii DO SUL NO PERIODO DA MANHÄ; À TARDE, DAS 4 Às UI'
da F?nseca, fIlho. de Jo-

distância nunca lllt�nor a ,2 metros, Ig7 HORAS EM NEREU RAMOS'. tI. s� RIcardo Sch�Itz e de

A metragem fixa sera de 600 metros, por 10- ,-"-, . A '.
., A 'Iii FIlomena

Schweltzer.

te sendo que a Prefeitura subvencionará por me-
' ·Resldenclél. Rua Eplracío I?essoa 519 _Q Ela, brasileira. soltei-

tro exedente com 20 reis, quando de um ládo e 40 fil'l- JARAGUA DO SUL STA. CATARINA 1-1'1- rá, domestica, domícílía- ,

reis quando em ambos os lados. II -

_,_ da e residente nesta cí-

O
.

f
...

'ii'i;!I!!!!!!!!!!!!!!II_L!_·U!!I!!!!I!!·_··_I'_II�I!!!!!!!I!!!!!I'_""""'I_II_I...
'

S m ratores . das disposições aCIma, serão m.........:._u;;;;;;;;;I._r=m__m;;;;;;;;;:_.;iiilõiõl:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=m;_;;;:;:; dade, á Rua Marechal

multados na importância de Cr$ 30,00 a 50,00' e
- K._ a ............_ Deodoro da Fonsecá, Ii-

duplicadas em cada reineidencia, alem da indeni- lha de Ignacio Leutpre-
zação de que trata o art. 5 da supra referida Lei. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A cht e de Eliza Gielow.

Jaraguá do Sul, 1 de Marça de 1948 LOMBHIGUEIRA MINAUCORA
.

'

VERDI LENZI Fiscal-Geral. 11 Ed�fc\�' 2���k�ea��5�48.
Wally Giesse

Ele. brasileiro, soltei
ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to. em Rio Cêrro, filho
de Reinaldo Volkmann e

de Annete Volkmann.

Ela. brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio Cêrro, filha de

Augusto Giese e de Ber
tha Konell GiesEl.

Inuú�tria tl� �al�au�� �u�cn rmã�� 1 Aten�ão AtenQão cla��q;�����!����t1et
LIDUID0i1í1-0 TDTOL' ��s �����i.�� ������:���

'='
-

.

• por mIm inventadas sao

. . ,. h.
mentiras e por meio des-

POP motIVO Ja COD eCI- ta folha quero retira-Ias e

do a [illi1 [rieD Bruhnl rá�J�i�����t��a�!' r���f-
,. .., d I"'·d Estrada ôchroeder II, 9 de ����

esta ....azen o a IqUI 8-
março de 1948 Cure seus males e poupe seu

grilnd0l"
HARTWIG ZILS bom dinheiro comprando na

ção final com a::oS FARMACIA NOVA

d
de ROBERTO M. HORST

OI'ßonlol'- tudo pelo a que dispõe de maior sortirnen-

a::oSL oS,
Bitte Aguia Puro to na praça e oferece seus arti-

,

_,
se encarrega de cuidar gos á preços vantajosos.

custo; ilprODl!1 I!m do seu estomago.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

�----------,------�
���

',Assembléia geral ordinai a
EDITAL DE CONVOOAÇÃO

Pelo presente ficam convidados os se

nhores Acionistas desta sociedade para
comparecerem á assembleia geral ordinaria
a realizar-se no dia 10 (dez) de abril pro
xirno vindouro, na sede social, pelas 15

(quinze) horas, afim de deliberarem sobre
a seguinte.

ORDEM DO DIA

'Prefeitura Municipal de' Jaraguá do Sul
EDITAL

Oll!rlil JilfílgUi1�nll!l
A conhecida CASA REAL, nesta praça, já ini,

.
ciou suas vendas de chocolates para a Pascoa das
mais afamadas Fabricas de Chocolates' do Paiz
"SÖNKSEN" "FALCHl".

A CASA REAL, vende por preços mais convio,dati'Vos. ,

CASA REAL NÄO TEM RIVAL.
Defronte Cíne Buhr

EXilm�l dI! molorillül
, Acha-se em Jaraguá uma, comissão da Inspeto

ria de veiculos de Florianopolis, que procederá a

exames para motoristas e ajudantes, de motoristas.

Radio
�@Y@)®Y@)®Y®@í'@)�®r@)@í'@)®'?@)®!@)®r@)®'!@)®r@(@@
� Tosse, Asma, Bronquite, �ouquidão, e Resfriados -

'@) TODAUlj A_§ MOLE§TIA§; DO ßPHftnH� RfSPlftHlÓRID �
@ Encontrarn alivio irnediato corn v uso do' �
� Incomparavel' @

� Pl!ilOfül 'd� . OOgieD, Pl!loll!nl� �
@ O PEITORAL MAI§;�ONDE�IDO .NO BRA\.§;IL

.
@)

!::11'n\ r.:\\! ta\r.:\\! rn\r.:\\! rn\r.:\\: ta\r.:\\: r.::\\t,:\\! rn\�!rn\r.:\\!rn\t,:\\! rn\r.:\\:ta\@)..@@.,;@@]i
;J.'&I����������1·

•

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

HOTEL CENTRAL

,Jaraguà do Sul.

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Impregado CIlI bit. nas:

Tosse,
Resfriado,

Bronquite.
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE,

O sr. Agente Postal Telegrafico pode-nos tor

nar público que termina no fim deste mês o prazo
a revalidação do registo dos aparelhos do radío na

qu�la repartição.

�ORREIO DO POVO'
I AVISAMOS aos nossos presados leitores que Iestamos procedendo a cobrança das assinatu-

�. ras para o corrente ano. A4

,

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúd,e de seus filbos t' a sua própria!
Evitará muitas' doenças e poupará dinheiro em

remedias

Cotllpre hoje mesmo uma l..OMBRIGUEIRA

•

MINANCORA para o Seu tilhinho.
E um produto :los Laboratorios Minancora

- IOINVJLLE

I��"."�"-::�'''� E para que chegue ao co-

� H�bl.díl·11 �� ��:;�;n�n��e��n��d��i.�tn���
f: b sera publtcado pela Impren-

I·
- .) t'

. d
'

:' : s'a e em car OrlO on e sera

: : afixado dU! ante 15 dias. Si

� Boss Ltda �1 alg�em souber de algum im-

f: .:� pealmento acuse-o para os

f� ;� tins legais -

����� IRENE PEDRI.oticial

fLIXIB Df B06UfIHA
O remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas,

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo

11l'.JZ>C.......'1f1 Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO I •••

SEM PRE O MELHOR! .••

ELlXJR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

MEDICAÇAO AUXILIAR
" NO TRATAMENTO

SIFILlS". !

I AGOm�rGial.Ua.
Escrituração Mercan

til » Contabilidade -

Registo de- Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

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

BITTER AGUIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E S P O R T -E S �ba�pLpÃJa�Uá
. do Sul, recebeu a amavel

===============:::.:::::::��OO� visita .
da embaixada do

Clube de Bolão, Rio Bran-
rr t))wn TI: rr n' �r ir � 11)) t1

o

')) d S Alta que a O Doutor Ary Peréira Oliveíra, Juiz de Direito

'Lcru��21§ Jf' o �o s. x., .&0 J.D)(dle�e[)ll.llili i:::J ��i V�iO ���a atender � da Comarca de Iaraguä do Sul, Estado Santa
j}J' convite do ßolí-Bolá des. Catarina" Brasíl, na Forma da Lei, E T C.

Na linha atacante, vimos ta cidade. A embaixada Faço Saber aos que o presente edital virem, que
um Alvaro bastante impe- visitant� chegou precisa- por êste Juizo foram arrecadados, arrolados e postos
tuoso, carregando bem, es- mente as 20 horas, sendo em adiministrnção os bens deixados por OUo Ru
tando porêrn infelz nos er r,:cebida n�, �are da esta-. mor, quê era natural da Alemanha e que faleceu sern

remates. çao .fer:ovlarla por_ uma herdeiros presentes, pelo que convida aos herdeiros
Balok, um bom meia, jo corrnssao de recepçao. sucessores do dito finado a virem habllítar-se no

gando com inteligência foi Em �eguida ru.maram prazo maximo do cento e oitenta(180)dias, e reque
o construtor <los ataques. em Onibus espe�lal ao rer o que fõr a bem de seus direitos. - e, pare que
Justino, no primeiro ternpo CI.ube �. Baependl, onde chegue, a noticia de todos, se passou Q presente
prendendo demeslademen- fOI servido o Jantar, to- édiral que será afixado no lugar de costume e publi
te a pelote, melhorou bas- mando parte �s compo - cado pelo jornal "Correio do Povo". - Dado e pas
tante no segundo, off-time. nen.tes dos dOl� quadros, sedo nesta cidade de Iareguà do Sul, aos vinte e

Ary e Velho não corres e ainda a convite de hon. um dias do mês de Agosto do ano de mil novecen

ponderam á expectativa, ra, <? Snr. Alfredo Krause, tos e quarenta e sete. - Eu Ney Franco, escrivão, o

justificando-se o primeiro preslden�e do Clube A. subscreví, - (assinado) Ary Pereira Oliveira. - Iuiz
por ter-se conservado Baependi. de Direito, - Está conforme o original, do que dou fé.
afastado dos gramados, Após o jantar, usou da

até que o clube dele pre- palavra em nome do Bo- laragué do Sul, 21 de agosto de 1947.-

cisou, sendo prontamente li-Bolá o ônr. Haroldo O Escrivão
atendido. Schneider, congratulando- NEY FRANCO
Velho, abuzando denteis se pejo valioso presente
do iôgo individual preiu que acabava de receber

dicou grendernente o ata- neste Instante das mãos
��s:R:<S:Z<s:R:<�s:R:<�s:g::(��,'��W�que.

do ônr. Angelo Zanluca, ��I:;:ô::S�l:a:'ím:sl:a:'í���� ,�������

presidente do Rio Branco, � Adolf Herrn. Schultze· 100Renda: A renda, con- dizendo entre outras pala- l:a:'ísiderada. bôa atíngiu a ca- vres, que esperava poder 00 MARCENARIA EM GERAL .

se dos C$ 1.200.00. retribuir as homenagens w
, das queis o Boli-Bolá foi � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos dá

JUIZ:Apitou a Partida o
alvo, quando de sua es- 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00

s�r. Iullo Ramos, sern, Ia-
tädía em Serra Alta. Usou 00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00vor algum so�be_ dese�- então da palavra, em no- 00 de MOb�lias, especialmente para escritorio. 00p�nhar sua.:mssao! reprI� me do Rio Branco, o snr. w INSTALAÇOES COMPLETAS DE: W

ml�do o Jogo VIolento
I Edegar do Amaral o qual zes �

?pltan�o com segurança os galha'rd"'mente aaradeceu 00 Dormitarias, Salas de lantar 00
d tUe. w Cópas, Escrit0fj JS, Moveis rusticos e outros. �Impe Imen os.

. as palavraR do presidente � �
Demonstrou ser u':?APerfOel- do B.B.,dizendo que trazia 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00to conhec,�dor do 0505 -

o abraço cordiêll dos es- W Cadeiras W
CIATION .

portistas de Boião Serra � Poltronas tixas e giratoriàs I�.Patrocinada por diversas Altense, palavras essas � Mesinhas de centro e para radio

firmas de nossa praça foi vivamente aplaudidas por 00 - E entre'muitos outros, a

a partida, na voz segura todos os presentes. 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
de Cicero Motta irradiada As 21,30 teve inicio o 00 Af�mada pela. sua etici�ncia, �ub�titu 00
pela caçulinha do Broad-, esperado enco.ntro,. que .00

Indo as
.

Oalxas ��eglstradoras _ de;cast Catarinense, Rádio transcorreu' num ambIente � eleva�o custo. -

Jaraguá LIda, como co de franca camaradagem � Toda ,a MereadOl'la ti proJlta Entrega
menlarista, Arruda Neto. até o final da peleja, ven- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

.

00
A noite, voltou a Join- cendo, por uma esmaga.,OO Jaraguá do Sul Sta. Catarrna 00

vile a delegaç�o do vi ce- dora contagem de 376 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOO�OOOOOOOO
campeão, que apezar de pontos, o Boli-Bolá local. .

.

vencidos, corresponderam Agradeceu, a seguir, pelos
á expectativa, demonstran- compomentes do R. Brdn-

1l)prrpii' tf1\ t1l n«ll = ')2
= ll((}) J1 �do acima oe tudo serem' co o snr. Haroldo Schneí- JlJ)�� \\"�\U) l.ille \LI) J) lLfr{J)fidalgos na derrota. der, que fez entrega de

uma medalha ao melhor
jogador do R. Branco,
Snr. Alvaro Kruegel', e um

premio de consolo ao snr.

Malon.

Respondendo as mani

festações do snr. Haroldo
do Schneider, tomou a

palavra o snr. ,Edegar do
Amaral que se congratu
lou com os componentes
do B.B. pela contagem
final, fazendo entrega de
duas lembranças. uma ao

sm. Alex Barg e outra ao

snr. Haroldo Schneider,
respectivo 1. e 2. coloca
dos do Boli�Bolá, e o

premio de consolo, óbra
finissima doado pelo 5�r

Fritz Vierheller, a qual
coube à nosso amigo Ivii
guel Schwartz.
Domingo a embaixada

rumou de volta a Serra
Alta, e nós os do Boli
Bolá desejamo-lhes mui
tas felicidades.

Como estava previsto, sern resultados satlsfctô
realizou-se domingo últi- rios.
mo no campo do clube Tiago o valoroso back
Atlético Baependy, o tão do vice-campeão, anulava
esperado encontro pebo- com segurança, as enves

listico entre os forres es- tidas azurras, limpando a

quadrões do Oaxias F. C. área.
de Iolnvlle, e o C. A. Bae- O primeiro goal da rar-

pendy desta cidade. de, surgiu quando menos

.Grande foi. o número -se esperava. Alvaro, nu

de Ians do bél esporte ma jogada toda pessoal,
bretão, que afluiu ao rape- livrando-se da marcação
re verde do simpático al- severa de João, passou
vi-celeste, afim de, não só bem por Tiago e, inape
levar o estimulo ao qua- lavelmente decretou a que
dro local, como tambem da da cidadela de Elpidio,
disposto a assistir um estava aberro o escore.
"rnatch" que muito pro- Não esmorece entretan-
metia. to o Caxias, indo em se-

'O Caxias F. O. pera o guída visitar a aree alvi
anunciado encontro, apre- celeste, salvando bem Nu
sentou seu quadro de as- nes, quando, Mezlee em

piranres reforçado de qua- bôa situação esteve pron
rro tirulares, perdendo pe- to pera finalizar.
lo score de 2 x 1. O quadro visitante que,
Chefiando a embaixada desde o início vinha se

élvl-negra, o sr. Francis- portando marevílhosamen
co Xavier Moreira e como te bem nos passes. de
técnico, Lange, ex-pivôr do monsrrando S2r um tearn
vice-campeão joinvilense. de conjunto, igualou o

Chegados a esta cida- placard, por intermédio de
de, foram os pupilos de seu ponteiro esquerdo
Lange concentrados na Gereine.
séde social do azurra. Bôas oportunidades per-

,
O JOGO deram os locais. Duas

Precisamente ás 16. hó- 'vezes Alvaro não poude
ras, trinhou o apito do flnalizar o mesmo aconte
árbitro sr. Julio Ramos, cendo com Balók que, de
chamando os dois quadros, pois de ter passado pelós
que entraram em campo dois zagueiros e até pelo
com a seguinte contituição: guardião Elpidio, finalizou
CAXIAS: Elpidio-Tiago mal, indo a pelóta perder

e Adernar depois (Pé de se pela linha de fundo.
Fer:ro)-Cirilo-João e Hen- Aos trinta minutos do
rique; Mazico-Macau-Alva- segundo tempo, aprovei':
renga-Maike e Gercino tando um "hands" balido
depois Ferrúgem. por Ramos, Justino vence
BAEPENDI: Antoninho- Tiago conquistando o 2°

Mahnke e Giróla; Baló- goal dö tarde, tento d�
ckinho-Ramos e Nunes; honra, que deu a vitória
Àry, Alvaro- Justino-Ba- ao alvi-celeste.
lóck e Velho. A partida equilibradís-
De inicio o esquadrão sima desde o início, as

visitante martelou a méta sim se manteve até o fj
defendida pelo garoto de nal.
ouro, tudo fazendo crer O quadro visitante bem
que estavam dispostos a articulado, passes rápidos
levar de vencida por lon- e certos, fez com que. a

ga margem seus conten- defeza local se desdobras�
dores. se para evitar um revês.
O "team" local, bastan- No quadro azurra, di

te descontrolado a princi- versas falhas houve, de
pio, devido a falla de trei� vido a falta· de treinos em
nos em conjunto, pouco conjunto, na linha bastan
a pouco foi se articulan- te empurrada pelo trio
do, conseguindo equilibrar médio, não finalizava, per
a partida. dendo ótimas oportunida-
Não fosse a defesa a- des de elevar o "placard."

zurra estar jogando bem, OS MELHORES: No
aparecendo em primeiro quadro visitante, vimos
plano a figura atlética de um bom conjunto, apre
seu "back" Mahnke o es: sentando um bom futebol,
córe seria bem diferente. sobresaindo na defesa
Os dois esquadrões em- Tiago, Cirilo e Henrique,

pregavam-se a fund.), pro- sendo este último um
curando caJa qual movi- médio de futuro.
mentar o placard, que, a- Na linha, um Macau
pezar dos pezares, mante- impetuoso, um �lJaike com
ve-se inalterado no primei- muito sangue, um AlvélJ'en
ro tempo, colhendo o a- ga muito bem ma! cado e

pito do cronometrista os um Gercino oportunista.
dois contendores no zero. Os locais não apresen-
No segundo tempo, os taram o que deles se es

dois quadros entraram em perava, sendo, entretanto,
campo, dispostos a brin- a defesa o seu ponto alto.
dar o numeroso público, Antoninho, o micro-guar
a essa altura ancioso por Qa-valél, vem demonstran
"goal", com um bom fu- do ser um dom' goleiro; o
teból. garôto de ouro praticou
No team local, houve ótimas defesas.

deslocélmento nà linha a- Mahnke e Girólá, uma
tacante. Alvaro que vinha parelha de "backs" que
fazendo multo bôa parti- muito promete, atuou bem,
da, deslocando-se bem, o· interceptando com segu
cupou o lugar de Justino, rança as investidas dos
passando este a atuar na alvi-negros.
meia. esquerda. Na linha média destacou-
Bastante animado pela se Nunes seguido de Ba

torcida, o onze local mar· lokinho, fazendo este últi
telava assiduamente a me· mo .sua reentré no esqua
ta defendia por Elpidio, drão local.

IE�nU21�\ �édlIr21' JH[édl�n�nt21çãl�
�e . IEr�enr�§

-x- o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

A Liga Atletica Norte
Catarinense,deliberou fa
zer em Jaraguá, no dia
28 do corrente e na sé
de do Baependi, uma

concentração esportiv3.
de jogos entre equipes
masculinas e femininas
de voley e basquet.

CONCEDER EXONERAÇÃO

De acôrdo com o art. 92, § 10., letra a, do
Decreto-lei n. 700, de 28 de outubro de 1942:

A José Pereira Lima do cargo de Secretário
Municipal, padrão R, do QUâdro Unico do Munici

pio.
EXONERAR

De acôrdo com o art. 92. § 10. do decreto-lei;.
n. 700, de 28 de' outubro de 1942.

-X-

o lORnlm Df "BUCel" Manoel Luiz da Silva, do cargo de Inspetor
Escolar Municipal, padrão N do Quadro Uni'co do.
Município, por ter sido nomeado para ouh'o: cargo..
público.

Como éra de esperar, o
torneio de "bocce" está
empolgando os amadores
desse jogo popular.
Domingo ultimo, ô dis

puta continuou em Barra
do Rio Cerro, onde reuni
ram-se seis quadros na
luta pejos valiosos premi
os.

Dos diversos jogos efe
tuados, a situação· até a

gora é a seguinte:
Olube Jogos Pontos
Rio Branco 5 8
Retorcida l' O
Rio Molha ·4 Õ
Barra Rio Cerro 5 6 _

Brasil 1) 6
Estrada Nova 5 7
Rio Cerro 1) O
Rib. Grande
Cidade

NOMEAR:

De acôrdo com o drt. 15, item UI, do Oecre-,

ta lei n. 700 de 28 de outubro de 19,42:

Manool Luiz da Silva, para exeFcer ci ca,rg.o.
de Seretário Municipal, padrão H, do Quadro Unl�
co do Municipio.

COMUNIQUE-SE
\VALDEMAR GRUBB.t\

Prefeitc Municipal
. Vistas da cidade Confere com o original, em 10-3-48.

Vende-se na Grafica MANOEL LUIZ DA SILVA
Avenida Ltda. Secretário

BE��S E DEMAIS

AHCÇOES 90
Na proxima semana serão "

expostos na vitrina da Ca
sa SemeMattar os premios
instituidos por essa firma,
Bebidas Max Wilhelm,
Bebidas Boss e Editora
Correio do Povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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l� 'CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ��
ii moderna e primorosamente instalada do' !�
11 DR. SADALLA AMIN-li
.. -

::

H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS ii
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
;! «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ·-ii

li - .Joinville - ii

Pr�f�itura MuniGi�al U� Jara�uá no �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 31 de .fevereiro de 1948.

MANOEL LUIZ da SILVA
Secretário

LEI N.3

ARSENIATO. VANADATO,
FÓSFORO, CALCJO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos Oepauperades, Esgo-
tados, AnêmiCOS. Mães quecriam

Magros, Crianças raquftiCas re.

ceberão a tonificação gerat do'" I
.organismo com O

SANGUENOL
Tesoureiro

- Eletricidade Médica-
Irldutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

'Raios Ultra Violetas e Il1fra Vermelho
-RAIOSX-

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::
. .,. � .
•••••••••• ., ••••••• 4 .

o sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
Iaraguä do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes deste Muni
cipio que a Câmara MUnicipal decreta e eu sancio
no a seguinte lei:

Art. l'-Fica aberto por conta da arrecadação
do corrente exercicio, e credito especial de quaren
ta e seis mil setecentos e cinquênta cruzeiros (CrS.
46.750,00), pera atender ao pagamento das remune

rações aos vereadores instituidas pela resolução n.
2' de 15 de dezembro de 1947, sendo dois mil sete
centos e cinquênra cruzeiros (Cr.$2.750,00) correspon
dente a cinco reuniões realizadas no ano de 1947 e,
quarente e quatro mil cruzeiros (44.000,00), pera pa
gamento da remuneração no corrente exercicio.

Art. 2'-Esta lei entrará em vígor na data de
sua públicação, revogadas as disposições em con-

trário.
.

Prefeitura Municipal de Iaraguä do Sul, 5 de
fevereiro de 1948.

-
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11011 PROPIUETA.RIO iI Ali
:: Ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 H S H

!ISII !i.:R!!:: ii
.. ..

11 ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-
ii II

!! H
SITO DE LUBRIFICANTES, ��

T
ii

ii

T
H

COMBUSTIVEL E ACES-

II
O

!I H�����' C����I-DE
"

E
!� H BATERIAS E CONCERTOS DE iiN ii
ii ii PNEUS. ii ii
�.�::::::::::::::�} �.�::::::::::::::�l

128-Manoel Marques-bras. baixa imposto so
bre bicicleta, vendida para tora do Municipio. Como
requer.

129-Fidelis Voltilini bras. traust. imposto de
uma bicicleta, vendida à Emanuel Hort. Idem.

130 -Guilherme Schiocbet bras. transf. impos
to de uma bicicleta, adquirida de Hilário Lombar
di. Idem.

131-Max Werch bras. transí, imposto de uma
bicicleta adquirida de Afonso Ballock. Idem'

13�-Hartwig Ramthum bras. transf. imposto
terreno, sito a estrada Itapocu Hansa. Idem.

135 R. F. Loos bras. transf. imposto terreno,
vendido á Oscar Hanssen. Idem.

134-Hilario Lombardi bras. transf. imposto
de uma bicicleta adquirida de Bertholdo Kanzler.
Idem.

135.-Antonio Schmidt bras. transf. imposto so
bre hotel, sito a rua Mal. Deodoro. vendido a Era
ching & Stinghen. Idem.

136---Haroldo Schneider bras. transí. imposto
de uma bicicleta adquirida de EmiIio Grutarnacher.
Idem.

137-A)fredo Lenz bras. transf. imposto terre
no adquirido de Roberto Baerwaldt. Idem

140--Max Wilhelm bras. licença construir uma
casa em alvenaria de tijolos, à rua Blumenau (pe
rimetro urbano). Idem.

141-Hartwig Ramthum bras. licença construir
casa de madeirá, á rua Abdon Batista (zona sub
urbana). Idem.

142-Francisco Winter bras, licença . construir
casa de madeira, em sua propriedade, sito fundo
rua' Blumenau. Idem.

36-João Karger bras. licença ampliar deposi
to para lenha e madeira nos fundos de sua casa,
sito a Rua Ce]. Procopio Gomes. Idem.'

144-João Holler bras. licença estabelecer-se
com botequim a estrada Säe João. Idem.

145-Geraldo G. Hermann bras. licença esta
belecer-se Empresa. Transporte a estrada Isabel.
Idem.

146-Pp,dro 'Domingos Pasa-bras. licença esta
belecer-se com Negocio de Generos allmentícios, a
rua Nereu Ramos Corupá. Idem.

147 - Francisco Schmauch-bras. licença estabe- •

lecer-se com Olaria a estrada Isabel Corupä. Idem.
148-Walter Kuhr bras. licença estabelecer-se

oficina mecânica a Avenida Getulio Vargas Coru
pá. Idem.

149-Augusto Eicbkoff bras. licença estabele
cer-se com fabrica de biscoítos a rua Cél. Fernan
do Machado CorupéÍ. Idem.

150-Jorge Buhr bras. transf. imp. terreno do
ado a seus genros e filhos. Idem.

152 - Ernesto Carlos Lothar Sonnenhohl bras.
transí. imp. terreno vendido a Faustino Policarpo
Rubini. Idem.

153-Edmundo Emmendoerfer bra s. licença
construir xiqueiro de sua propriedade. Idem.

154-0scar Bornhöldt bras. licença estabele
cer-se alfaiataria a rua Fernando Machado Corupá
Idem.

155-Guilherme Scbunkel bras. transí. imp.
terreno comprado de Carlos Schunkel. Idem.

156-Carlos Ber thelsen bras. transí. imp. ter
reno comprado de Leopoldo Muselskl. Idem.

157 - Antonio Lopes Santos bras. transf. imp.
terreno e casa adquirido de Reinoldo Rau. Idem.

15�-Joaquim Parrey bras. transf. imp. carro
de lavoura, adquirido de Carlos' Beechler. Idem.

159-Roberto Seidel bras. trenst. imposte bici
cleta vendida a Fermino Remter. Idem.

lSO-Manoel Corroa bras. treust. imp. estabe
lecimento comercial, vendido a Ulberto Sanoanella.
Idem.

161-Ewaldo Zellmer bras. licença construir
caSd para moradie a estrada Isabel Corupá Idem.

162-Sergio Thomsen bras. Requer baixa imp.
bicicleta por achar se a mesma inutílisada. Idem.

163-Artbur Bisoni bras. baixa imp. estabele
cimento comercial, sito a estrada Ilha da Figueira.
Idem.'

.

,lS4-Reinoldo Stein bras. Alvara deHabite se
de uma casa sita a rua CeI. Prcconio Gomee. Idem.

165-Emilío Frederico Dunke 'bras. transt. imp.
terreno-adquirido de W. Weege S:A. Idem.

166-Guilherme Finkbeiner alemão licença es
tabf'lecer-se oficina sapateiro, rua Mal. Floriano nes-
ta cidade.Idenl. ..-;aar.ftol.l.

1 S7- Alberto Meyer Jun ior transf. imp. terreno ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
vend ifg8�'X���:;o l\�;i�aI�� i�: eb��s. tran sf. im p.11

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

terrena vendido a Harry Marquardt. Idem. Dr Alvaro Batalha - lUÉDIC@
lS9-Alberto Meyr Junior bras. transf. imp.

•

terreno vendido a Fridolino Marqnardt. Idem.' CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
170-Alberto Baumgartel bras. licença estabe- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, :iI

lecer-se com botequim a estrada Rio Cerro, neste 'DOENÇAS DA PÉLE.
municipio Idem.

171-Angelo Benetta bras. licença estabele
cer-se com casa de negocio generos alimenticio� a
rua Benjamim Constant, nesta cidade. Idem.

WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal.

Nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de Ja
ragué do Sul, foi registrada e publicada a presente
Lei aos cinco dias do mês de fevereiro de mil no

vecenios e quarenta e oito.
JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário Municipal

,

f H 8 H I C ß Df M UU f I S f C ß R P I nIß � I ß 1!1!=!!=!I=II�l!=!!=!!�!I=�I�!i=ijEi!��!i5E11�I DE � Ir1- t=�bres (S�:�:'l��l��as, II Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

l'lt N I-�C�AM�E RAPID��;��;E ��;;.d.ira I
•

. Rua Marechal Deodoro �undos III "Capsulas Antisesonicas IIIEntrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss'
'1':1" 1::11'Dormitórios modernes e simples

I
' M inancora"

����� ���� ����nha iii Em Todas 3S Boas Farmaoias i�
roupas colonial III É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA iii
���i�� �a�u�:J:II�U��!teiros , l't=il=I!=I!I!i���li=!!�ii���:bll=l!=I�!!mili

Bufes e pentíedeiras di
Cadeiras-Mochos-Camiseiros 'I
Carnas-Teboes de lavar roupa

'rQj,�*�.l@Y_��f$",_;it'liIliliil1��!#;;�_Q;i"e_iêS;;
..f!tiili�&&JSi�0?a;jeLzi'®iêi'2. CALCADOS

a

-PR-E-F-E-I-T-U-R-A-J.\i-'lU-NICI- 'I I R G OPAL DE JGUÁ. DO SUL É facil fazer boa diges,
•

EDITAL tãBO: qUanAdO s: upsa
o

_ .'
itter guia uro

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jareguá do Sul,
torrno público 'que,
durante o corrente
mês de Março, arre

cadação na Tosou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto de
sobre Indilstri!!s e Pro
fissões, 10. Semestre.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a mUlta de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a. cobrança jll
dicialmente.
'I'esouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá doSuI. 3
de Março de J 948,

F. VOSGERAU

Dr. Waloemi.ro Mazureehen
��I. !iI S_1-81&

Rua Mal. Floriano n. 1·52 - JARAGUA
Clinica geral medicá - cirurgia de adultos e creanças
.;. Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização

- Rajo� Infra-vermelhos e azuIs. J
--------R---------'-

&Kühn Rengel
Jj-'ERRARIA

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

------------1---------------

Clinicä �e Olhos, OUViDOS, nariz, 6aruanto
Dr. Arlninio TavélW'es

Po[essor Caledratica de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex.Chef.. c:tos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospitai de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por. concurso. da Assisteneia Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUME:NAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura Mu�i�i�al �� Jara�uá �o �ul
8al Bocele do Despelo rCBmenlurio, referente ao mês de Janeiro de 1 041

�Banco Popular e Agrícola cU
Do Vale do Itajaí - Matriz BLUMENAU

jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

Orgãos Culturais
Aquigição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço '

,

Subvenções, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção' dos
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Corupä.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa

rá o Liceu Industrial de Santa Catarina,
Sáude Públ i ca
Assistenci�Hospitalar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a tun medico de Corupá

Serviços Diversos

Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Combustiveil para transporte de pessoal e material

Fomento

�omento da Produção Vegetal
Auxilios a Associação Rural'

.

Aquisição de sementes e transporte
Famento da Produção Animal

Aluguel do predio e agua para um servente de
laboratorio D. D. S. A. (Serviço Federal)
Compras de Remedles

Serviços Industriais
Industrias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Administração superior .

Gratific. a um engenheiro pl exame e aprovação
de plantas .

Construção e Conservação de
Logradouros Públicos

Operarios du serviço de ruas, praças e jardins
Para o serviço de ruas, praças e jardins
Combustivel para o transp. do pessoal e material

Construção e Conservação de
Rodovias

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

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

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

ENCARGOS DIVERSOS
Indeni,zações, Respos i çõe s e

Restituições
Restituição de impostos e. taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Para admissão de estra-numerarios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno
Salário-Familiar
Construção de Casas Populares

Premios de seguros e inden.

por acidente
Seguro COntra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Contrib.e Auxilios
Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I. A. P. I. e I. A. P. E. T. C.
ContribUições a L. B. A.
P.- custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas insti-·
tuições

DIVERSOS
Despezas imprevistas
Despezas policiais e [udiciarias
Aquisição de placas

850,00

465,00

8.995,00
60,00

213,50

. 450.00

'100,00

500,00

643,00
4.979,60

400,00
100,00

500,00

920,00

2.498,20

._-

643,00
4.�79,60 Anossa SEÇÃO

850,00

465,00

8.995,00
60,00

213,50

450,08

100,00

500,00

400,00
100,00

500,00

920,00

2.498,20

Díscrlrnlnação dos saldos

Tesouraria

37.776,30

94.710,10
Banco 2.375,20

--_�"'!'!"!!o__
,

97.085,30

37.776,30
97.085,30 I
134.861,60

EDEGAR PIAZERA -- Contador

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 11 de Fevereiro de 1948

Visto WALDEMAR GRUBA Prefeito

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Deposilos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
Á disposiçöo conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%
Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjreriradas sern, s/aviso Cr$ 20.000,00 5%

Depositos ,com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
.

mjavlso prévio de öO dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 días 7'/.
Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2' I.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

avíso prévio de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populares-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr evíso até Cr$ 1.000,00 5/12"/.
Dep. Iimitados·(Limife até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sern avíso até 5.000,00 cruzeíros semanais.. ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças"descontos, � �::�;-;�d��;;;;;;;:;;�;s;I��;��e��e;��I:;SA�ezz:De�c.p:;� em

====Serviço atencioso e rápido
'

�
��������

Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S.A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

pa.. a .8IS. 8IS.I... .ltleUEII.
.A.l1II1GI IM IS••GIE:

Oma lir.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

••••11••• 81 11181,i8
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

,
servindo até 50 metros de profundidade.

Artngij§ lE�etrncos jara o lar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIQAIS, LOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
DE INßTALAÇÕES atenderä com presteza a ruralquer

pedido de instalação de luz e força.

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F L AMP, ç Ô ES,
CCCEIRAS,

FRíE1RAS,1
ESPINHA.S, ETC.jNUNC� EXISTIU IGURL

,. rBANCO INDÚSTRIA EcoMtnclO DES. CATADINA S/A. !i
Fundado ern 23 de fevereiro de 1935 li

---.----... CA.PITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00

l::::.:l:::.�:DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�[�:::n;�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

i:::.· .:::!.Caçador End. Telegrafico "INCO"
g������f: Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
Cresciuma MA.TRIZ: I T A JAí!!
Curitiba.
Curitibanos
FlorianopoJis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporànga
jaraguá do Sul
joaçaba

.

joinville
Laguna
Lages
'Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.

passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante
.

.
taxas modicas

abona em C /Correntes os seguintes juros:
DispOSição, sem avise, com retiradas livres

pare qualquer ímportancia
Com viso de 30 dlas e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00 3°ío li
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 !!
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% ::

Com Aviso de 100 dlas 5% I!
Prazo Fixo de 6 meses 5% Il
Com Aviso de 120 dies 5 1/2% =::.!.':Prazo Fixo de 12 meses 6%

os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii
A econom ia é a base da prosperidade" II
Deposite as suas economias no ii

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina. SIA. !!
HOftRIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii

os l1ábados das 9 às 11 �oras ii
II

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOCAIS
Aniversarios

INDUSTRIA DE CALÇADOS
Gosch lrmãos S.A.

PAPEL CREPON
todas as cõres,
Na Graííca Avenida

Ltda.

A todos os meus amí
gos e fregueses que con

tinuo com minha 'oficina
de con sêrtos de bicicle
tas na Rua Rio Branco.

THEODORO JOSEWOLF
-x

Hierdurch teile, ich

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA meine Freunde '\ und

São convidados os sr. ôocíos quites dêste Ku�dschaft mit, dass ich

iUbe
a comparecerem á ASSEMBLEIA GERAL meIOe. Rep�raturwerks

RDINARIA, á realíser-se no dia 31 de Março do ta.tt wieder IO de� Rua

rrente ano, ás 8 horas da noite em sua séde s _ RI� Branco weiterbe-

ó;al, com a seguinte
' o treibe.

, Theodoro J. Wolf
i ORDEM DO DIA

Demonstração do "ATIVO E PASSIVO" em 31 de
Dezembro de 1947 ----------

All V O

- Dia 18 a menina zelozo contador da Prefei
Iolanda Nicoluzzi, filha tura Municipal.
do snr. Venancio Nico- O destacado esportista

Dia 15 aniversariou-se
luzzi do Baependl, foi muito e

à senhorita Adalzira Pia-
- Dia 18 festejou a justamente felicitado pela

zera.
data genetliaca o jovem sua data natalícíe.

_ Ainda dia 15 fez a-
José Claudio Giostrl, digno - Hoje faz anos o sr.

nos o sr. Max Eggert,
locutor da Radio Iereguà Frederico Ellinger, Iarma-
Lrda e pessoa muito bem ceulico em Blumeneu ecomerciante nesta praça,

e a senhoríre Etelvina quísra em nossos meios dona Laura Brugnetti, di-
Ferreira. sODci�iSl'9' J'

gna esposa do sr. Vícen-
_ Na mesma data aín-

ia o Jovem ose te Brugnetti, índustrlal em

da festejou sua data neta- Brune�. , ,
Corupá.

Heia o sr, Hermann Althoff,
- .DIa 19.? sr. �ose - Aniversaria dia 22

diretor da Empreza Trans I Martins auxiliar da FIrma
o sr, João Bruner. 10) - Leitura e aprovação do relatorio e

t
.

F I d ld
Janssen S. A. -- Dia 25, os srs. Her- tas da diretoria e parecer do Conselho Fiscal'

por es , renze, esta CI a-
_ Na data de 19 d c;:). h 2 ) EI d

'

de e pessoa altamente re- ..

o mann oc ulz, Alfredo Mo- o
- eição e nove Diretoria e Conselho

lecionada nos meios so-
corrente .amversarlO� o ser, residente em Rio do Fiscal, pera dirigir os destinos do Clube no execl-

ciais Ieragueenses.
Jovem �Ivaldo. Ma�tms. Sul, Max' Finkbeiner, a cio de 1/4/48 á 51-5-49;

Dia 18 fez anos a se-
- Aniversariou día 20 senhorita Luzia Fiedler, di 5°) - Assuntos diversos e de interesse do Clu-

nhorita Carmen Roessler a senhorita Cecilia Pans- leta filha do sr. Leopoldo I be.

.
dileta filhado sr. Albert� tain.

.

. Fiedler, e a exma senho-

Roessler, diretor da Em- - Dia 9,0 fez anos do- ra Helena Gumz, esposa

pr-esa Fren zel S. A. na Dororhea MoelIe�, vir- do sr. WaIdemar Gumz, e

.

_ Na da� sUPMaindalt�sa consorte,do Jndu� a exma. senho� Mar� �-----------�--�._-�._----------

fizeram anos os senhores I
tríal sr. Fred�nco Moeller, Pedri, esposa do sr. An

Alfredo Lange, residente e a.snra. Mana But,sch.a�dt, tonio Pedri, funcionario da

em Corupé e o jovem Re-, resldent�
em Guaré-Mlrlm. Prefeitura Municipal.

naro José Wunderlich.
- Ainda hontem fez ' - Dia 24 fazem ano

anos o sr. Edgar Plazera, o snrs João Emrnendörfer,
proprietarlo nesta cidade,
o sr. Alberto Roessler,
diretor 'da Empresa Fren
zel, o índusrríel Alfredo
Ienssen e a senhorita Elen
Andersen, dileta filha do
sr. Iocob Andersen.

262.650,20

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

Imobilizado
Imoveis e benfeitorias

Eslavel
Moveis e Lltencíllos ,14.203,70
Utencilios diversos 55.209,90
Veículos e semoventes 13.277;70
Maquinas e acessorios 287.620,00---�--_.;.

Disponivel
570.511,30

5.903,40

773.561,10
Contas de Compensaçãll

Depósito da Diretoria 20.000,00
Idem dos Representantes 18.000,00

.

e-s
58.000,00

1.921.308,80

Iaragué do Sul, 15 de Janeiro dea1948.
HERTA GOSCH - Diretora Teenlee

OTTILIA GOSCH - Diretora Comercial

ANTONIO M. C. DA VEIGA
,

Contador Dlpl. N. 119

(Reproduzido por ler saido com incorreções)

[Iub� H. Bíll!P�ndi
Convocação

AVISO-

corr' Gaitas Bohner Madi in
Germ:lDi� acaba de rece
ber a Casa Real.

BITTER AGUIA
PURO

é um aperitivo cientifico
Iaragué do Sul, 15 de Março de 1948

Alfredo Krause-Presidente

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sill

Am�rtizações de Fevereiro d� 1948No sorteIo de amortização relizado em 28 da Fevereiro foram so t das seguintes combinações:'
r ea as

Q O Z E 11 Y Y O C
E Y S

!odo� os titulas em vi9or, portodores d: UfIlO das �ombiftO�ões soorc, serõo
,,�ed,atamente omertlzodcs pelo capital garantido o que têm direito.
SEDe SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, .til-Esquina Quitanda (Eçlificio Sulacap)

. Inspetores e Agentes em todo o Brasil

G N Z u O C

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

Casa de Móveis IVit6rio Lazzaris .

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

se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÚES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

.

Enfeites para Caixões Funerários.

c,
,

§ al�21o §álo Matc1ill§
Fará realizar Sabado de

Aleluia, dia 27

Grande Baile
abrilhantado' por um ótimo Jazz e para o

qual estão convidados todos os dançarinos
Jaraguaenses.

Haverá CHURRASCO, BEBIDAS etc ..

Caixa
Realizavel a Curlo e Lango' Prazo

Mercadorias 631.593,70
C/Correntes, saldo devedor 62.876,20
Títulos a Receber:

em Carteira 25.108,20
em Cobrança 1.799,60
em Caução 523.066,20 1.244.443,90

Conlas de Compensação IAções em caução
__------�3�8.�0�0�0�,0�0 -----------------------\----------------

PAS sf�$o 1.921.308,80

�t--Rt1ENT:ONão Exigivel
Capital 800.000,00
Fundo de reserva legal 75.263,40

DEIRFundo de reserva especial 94.529,00 �r..' Dr�Fundo de deprecíaçêo 140.555,50 1.109.947,70 l�t- .;j
Exigivel a Curlo e Longo Prazo

C/Correntes, saldo credor 579.357,90
Titulos a Pagar 43.299,80
Gratificações a Pagar 20.000,00
Dividendos a Pagar 80.000,00
Contas Garantidas 250705,40

�

Dr. Renato 'W'alter i�
�; É o �::�::ii CIRURGIA G�RAl E

I

E��CIALIZADA ii
ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
li TELEFONE N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
.. ::

Socie�a�B Esportiva Guarani
BAILE SOCIAL

CONVITE
A Diretoria da Soc Esp. Guarani tem o pra

zer de convidar os seus sócios e suas exmas. fa

mílias para o BAILE no dia 28 e DOMINGUEIRA
no dia 29 do corrente, a realizar-se em sua Séde

Social "SALÃO SOHN". Bôa Música.

Jaraguá do Sul, 18 de Março de 1.948.

Secretário JOSÉ BRUNER

(()) sabäo (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CKA� WEilEl KN]Thl[J§iIKAl = jonlOnrnHe

:ECONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO .

s�SÃ� ylRCfAt
... .

ESPECIALIDADE.

....................._ _ � ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


