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Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI

4 de

do :darquardt; 20 dito,
Edgar Piazera; 1otesou.
reiro, Guilherme Neitzel;
20 dito, Antonio J. Zim·
mermann; orador: Dr.
Luiz dé Souza; conselho
fiscal: Guilherme Gumz,
João Emmendoerfer, Ney
Franco, Frederico Moel
ler, Eríco Blosíeld e WH
ly Mahnke, sendo a pro
clamação de cada nome

PI h
. recebida com estrondo-

U UU� �I �a�n�nUl sa�e���m:��ãO a palavra
Eduardo Dias, o "magico do P o sr. João Souza, que
píncel", é o titulo do Io-

Dia 31 de Março teve propoz um voto de lou-.
lheto que enfeixa a pa- lugar a eleição da díre-

vor a diretoria, a qual
lestra realisada no Ins-

toría do Clube Atletico
havia desempenhado seu

tituto Historico e Geo- mandato no ano social
gráfico de Santa Catarina Baependí, qu lí f' da o

O salão principal da-
e a In va, que

em 19 de Fevereiro de
quela associação, estava

foi aprovado por unani-
1948, pelo escritor Ilde-

I t d
. . midade.

fonso Juvenal. rep.e o e SOCIOS, p�)lS Em seguida, o sr. o sr.

O autor, membro da- havia grande espet�tI"yß Artur Müller declarou
quele instituto catarínen- em torno dessa

_

eleição. I que ia dar posse a nova

se, do Centro de Letras Aberta a sessao, pelo I diretoria, mas antes que
do Paraná e da Acade- sr. Alfredo Kra,u,se, e

I ria agradecer o cornpa
mia Sul-Riograndense de nos ter�o� dos estatutos, recimento dos senhores
Letras, pronunciou uma ess� solícítou a assem- associados á assembleia
brilhante conferencia so. blel.a que elegess�. um e trazer, em nome da
bre o grande pintor bar-

SOCIO para presidir a sociedade, o agradeci
riga-verde Eduardo Dias mesa. _Com a palavra o mento da mesma, pelos
de Oliveira, e a sua pu- �r, .Joao Emmendoe.rfer, serviços que a ela pres
blicação em folheto, vem

IndICOU pa�� esse Iim o taram os snrs. Francisco
contribuir para deixar sr: A.rt�r Muller, � 9ue Fischer e Dionisio Pereí
inesquecida e bem lemo

fOI aceito por nnalllID:lda-1 ra secretario e tesourei
brada a historia sobre de �e �otos. Assumindo

1'0, que haviam solicita
os nossos artistas. a dIreç�o dos trabal.hos, do a exclusão de seus

Gratos pela oferta com
o presidente convidou

nomes na reeleição, de
que fomos distinguidos.

os snrs. Ney Franco e vido seusmuitos afazeres
Geraldo.Marquardt par.a particulares.Informação Aoricoia. Do Ser- secretariarem os

.

servi Assumindo a presíden-'
viço de Documentação, ços (>, estando ali pre- cia o sr. Alfredo Krause,
do Ministerio da Agrt- sent� o sr. Seme Mattar, externou em seu nome
cultura,

.

·recebemos os preslden�e do Clube Ay. e dos demais companBoletins dos mezes de more, fOI o I?esmo sau- heiros da diretoria a
Julho a Desembro de dado e convidado a. to- I conííança que mais uma
de 1945, bem como di- mar parte na me.sa díre- vêz lhes era tributada
versos números do [or- tora, sendo recebido com

para dirigir por mais umnal "Informação Agríco- uma salva de palm�s. . ano aquele clube, preme-
la", publicado por aque- Passando-se a prímeí-] tendo tudo fazer pelole ministerio. ' r� par�e .

.da ordem do levantamento da vida so-
-. día fOI lído o balanço e .

1 t
.

Informaçao Argentma Remeti- 'tdi' ·CIa e o espor e no mum-

d I S
.

d P .

con a e ucros e per cipio encerrando-se aos peo .ervIço..e ro. das 00 ano que De.quela'.s"fss-'opaga-Iloa. UO MlDlst,erl� data Iíndava, e tendo o \.
a .

do ExterI�r da RepublI- sr. Francisco Fischer _

ca Ar�entIn,�, recebe�os feito ligeiro relatorio da
a revísta Informaçoes gestão anterior foram ß 't

-

P I· tArgent�nas" e diversos aprovados todos' os latos SI lacao HU IS ß
outos Interessantes fo- por ela praticados.lhetos. Passando-se a eleição Depois que o sr. Minis-

da diretoria, o sr. presí- tros da Guerra visitou
dente convidou os socí- São Paulo, conferenci
os João Marcatto e Ro- ando com o sr. Governa
dolío El9JIlendoerfer pa- dor Ademal' de Barros,
ra fiscaIs do pleito e es- a pressão politica dimi
erutinadores. nuiu. pois parece afasta-
Terminada a apuração da' a idéia da interven

verificou-se estarem elei- çãq.
10s por 90 votos, com E que, bRm pesada, o

divergencia apenas de�, governo federal achou
os seguintes membros: que a medida melindra
Presidente de honra: Ar- ria o povo paulista, mui-_
tur Müller; presidente, to cioso da sua autono
Alfredo Krause; vice-pre- mia e profundamente
sidente, dr. Alvaro Bata· -constitucionalista
lha; 10 secretario, Geral- Assim, se quizerem ti-

rar o sr. Ademar de Bar
ros do governo, tem que
ser procurado outro· ca
minho, ou seja, como é
pensamento daUDN, den
tro da lei.
Mas, a visita do sr.

General Canrobert, teve
por fim por um paradeiro
o namoro do governador
com o sr.Luiz CarlosPres
tes e o sr. Getulio Var
gas, que tambem queria
eurrar na marmita revo

lucionaria que se estava
preparando.
E dai para diante, os

comunistas que cam

peavam livremente, agi
tando o povo e prepa
rando o golpe, foram
trancafiados na xadres,
tendo dele es,capado o

chefe vermelho, Pres
tes, no encalço do qual
andam as autoridades
policiais.

Fundado em 1919 TELEFONE N.
o 39

Abril de 1948 - Sta. Oatarina N.1.482
'

Domingo,

�Dll!nl! [l!rimonii1 ftl!ligiOli1
Como haviamos alluncia-Ilau fuck, padrinhos do
do, rezou domingo ultí- celebrante.
mo sua primeira Santa O sermão foi feito pe
Missa o rev. Padre Rau- lo rev. P. Roque, que
Iíno H. Busarello, da Con- depois de consideração
gregação do Sagrado Co- sobre a Resureíçäo, falou
ração. O novo sacerdote sobre a vocação sacer

é. filhó de Jaraguá do dotal e a missão dos mí
Sul, sendo seus pais o nistros de Deus no mundo
sr. Egidio Busarello e As 12 horas, realísou-se
dona Cecilia Picoli Bu- o almoço que a familia
sarello, tendo ele feito Busarello ofereceu aos

os seus estudos no semi- parentes e amigos, em

nario Sagrado Coração, regosijo a tão magno
de Corupá, neste Muni- dia para ela.
cipio. A matriz da cída- A mesa tomaram assento,
de apli.ésentava um

aspe-,
alem de P. Raulíno, seus

to liStivo e estava reple- pais e padrinhos, os re-

.ta í:íe fieis. O coro a car- verendos Padres Mauro,
go do rev. Padre Alber- Vigario Alberto Jacobs,
to e assistentes na Santa Roque, Fidelis, Mario
Missa os reverendos Pa- Satler e Irmão Ernesto,
dres Mario Satler, Fíde- diretor do G.E, São Luiz,
Iís Tome.lin, Roque Sch- o sr. deputado Artur
mitt e Mauro. De Cano Müller e snrs. Pedro
inhas, de onde vieram Picolli e senhora Arnol
especialmente, o sr. e do Schmítt, João Franz
senhora Francisco Nico- ner, José Busarelo e

senhora, Ricardo Picolli
e senhora, João Busarel
lo e senhora, Valentim
Busarello e senhora, Se
raííno Busarello e se

nhora, Albano Picolli e

senhora. Ferdínando Bu
sarelo e senhora, Que
rino Picolli, Otavio Pico
li e senhora e dona
Maria Busarello Delagt
ustína:
A saudação foi proferi
da pelo rev. Padre l\1B.rio
Satler, tendo ainda pro
ferido brilhante discurso
a senhorita [Busarello,
professora em Rio Cerro
e irmã do homenageado.
Respondeu, profunda
mente emociona ..lo, o

rev. Padre Raulíno. que
proferiu uma brilhante
oração.
Ao rev. Padre Raulino e

a familia Busarelo, as

felicitações do "Correio
do Povo".

Recursos federais para Construção LOCAIS
d E I S C·

Aoenceia de Estatistica. Ha me-

e seu as em anta atanna �:e��i� �f��ict;�fad�aEs�
tarlsrtce deste, municipio,

de ser encarado de for- sern que possernos com

ma restríta; Recebeu, apreender Q morívc
.

"

unidade sulina, em três Quando 110 Estado Inau
diferentes distribuições guram-se agencias rnode

o auxilio financeiro para
los dessa seção da adminis

predios escolares, todos tração publica, relega-se
localizados em zonas ru-

ao abandono a repartição
rais, zona de fronteiras mestre de um dos impor

� de colonização. tantes municipios de San

Esses predios disporão ta Catarina, com preluizo
de confortavel resíden- de todos.

era para o professor. Interessante e Que nin

O Instituto Nacional de guem pode informar o que

Estudos Pedagogicos, or- ha com â estatistica local.

gão técnico incumbido da O sr. Emilio Silv�,.que
execução do plano, des- er� o agente mUnIcIpal,
tinou inicialmente a San- fOI. afasta?o do cargo e

ta Catarina os recursos' daI em dIante, d�s�e No

necessários para a cons- vembro, a repartlçao cer

trução de 28 escolas, cu- rou suas_ portas.
jas obras se acham em _ Q�e nao venham aman

fase de acabamento e
ha VIolentar o comercio

logo em seguida, mais' 40: e indust�a pOl' falta de

distribuidos pela zona declaraçoes.
rural, onde mais se fazi- S

.

M' E
am sentir as deficiências uperlOres 8ns18S. stamos

informados de que den
da rêde de ensino primá- tI'O de poucos dias visi-
rio. taJ'ão esta cidade os )1'-E agora, mais recen- mãos Mario Cristovão e
temente, o Presidente da Exuperancio, da CongreRepública autorizounova gação Marista.
distribuição de auxilios O primeiro é o atual
sob o critério das maio- Provincial e o segundo,
res necessidades das zoo J'á conhecido néste munas de fronteira e de nicipio, exerceu até puu-colonização, caben· co esse elevado cargo.do a Santa Catarina, des- A visita prende-se ao
ta .vez, 56 no�as escolas, estudo sobre a instala
cUJa. cODstruçao deverá. ção do ginasio local, ve
em breve ser

.
assegura- Ilha aspiração da popula

da, com � assmatura de ção.
u� .

acordo entre o Aos ilustres visitantes
MInIstro Cle�ente Ma· desde já apr{}sentamosrianí e

\
o Governo do os votos de boas vindas.

Estado.

. \

Santa Catarina é o Esta
do �a União -ende o &113-
tema escolar primário se
encontra mais díssemí
nado, não obstante mani
feste, também, certa
falta de predios adequa
dos para ampliar a sua

eêde, acómpanhando o

desenvolvimento natural
do ensino. Apresenta o
menor "defioit" absoluto
de matricu1as em todo o

pais, 'em consequência
do constante desenvolvi·
mento do seu sistema
educacional' primario.
É fato verificado, porem,
Que o simpl�s esforço
de cada uma das unida
de não tem sido sufici
ente para reaparelhar a
rêde escolar primaria
brasileira, tais os indices
de carencia educacional
que se observam espe
cialmente nàs zonas ru
rais nem sempre atingi.
das pela ação oficial.
Esta é, sem duvida, uma
das razões que levaram
o Governo Federal a
elaborar um plano geral
de ação supletiva;visan
do contribuir com recur
sos pará ampliar e me
Illorar as organizações
de ensino das várias uni
dades. Êsse plano de
ação, como é natural,
não poderia deixar de
beneficiar, também, o Es
tado de Santa Catarina,
uma vez que tráz vínculo
e âmbito nacionais e o

problema em si não po-

ß�'�fM8lfIß" l(fil�fIIUß prazer levar cbnhecimento
UU U v. excia. que, em sessão

26 corrente, Comissão
No dia 26 passou o Permanente desta Assem

primeiro ano da data da bléia proposta deputado
install!ção da Assembléia Biase Faraco, aprovou
Legislativa. por unanimidade voto
Por essa ocasião, o sr. congratulatório passagem

deputado Artur Müller re- primeiro aniversario nos
ceb�u o seguinte telegra- so mandato. Saudações
ma: Deputado Artur MüHer I Lopes Vieira Presidente
Jaraguá. Tenho grato Comissão Permanente".

Vioor. Da firma· Müller &
Zahler, desta praça, rece
bemos um litro da aguar
dente "Vigor", de seu

engarrafamento.
Tanto a apresentação co

mo o conteudo, são re

comendaveis ao público.
Gratos pelo bom. ape

ritivo.

Bar Ferroviario. A firma Pro
copio & J. Pereira, aca
bam de estabelecer um

lerra de atarias! Depois das
arapucas "Industrias Pe
sadas", "Ferro. e 'Aço",
"Herança do Comendador
Correa" e outras que por
aqui andaram exercendo
suas atividades i1icitas,
parece que a lJolicia tem

que chamar ás falas os es

pertalhões
.

de vendas de
terras da "Cidade de Du
montina" .

Era de se pensar que,
depois daqueles prejuizos
e a publicidade que esta
folha fez, chamando a

atenção da população pa- Clube Hipico Jaraguá. Hoje
ra os espertalhões que haverá uma tarde turfis
para aqui vem vender tica no Clube Hipico, es
ações e terras de empre- tando marcadas, entre
sas e lugares· distantes, outras, uma corrida entre
deixassemos de ser ota-' o cavalo lageano do sr.

rios, ,melhor cuidando do Heleodoro Bernardo e o

dinheiro ganho com tanto do sr. Batista Olinger,
suor, aplicando-o aqui de Guará-Mirim.
mesmo, em comercio, ou Correrá onibus do Pos
industrias já conhecidas, to Karsten e haverá
ou colocando-o nos ban- grande churrascada.

------.----

cos, para que estejam a Dia 2 de Maio corre

salvo de perdas e seja rá o animal de proprie
posto em circulação e daije do sr. SChlota, de
proveito ao municipio. Curitib&., com um' do sr.

Mas assim não lIconte· João Emmendorfer, numa
ceu. Ainda agora nos che- distancia de 700 metros.

Livros e Revistas

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualidades estomacaes.

novo bar nesta cidade
O novo estabelecimen

to, funciona na estação
ferroviaria, sendo mon

tado a capricho e apa
relhado. para atender tan·
to da parte interna como

externa do edifício, oom

a maior atenção e con

forto.
Tem um serviço de

café e restaurante, que
atenderá todo o dia e

até a chegada dos trens.

,

garn rumores de que ines
crepulosos malandros por
ai andam vendendo terras
da "Cidade de Dumontina",
uma empresa suspeita e

cujos agenciadores já es

tão sendo chamados a

prestar contas de suas ati
vidades, na policia.
Infelizmente, a policia

tambem ja veio tarde ...
pois o prejuizo já foi dado.
Que sirva mais uma

vês de lição.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

4

Rua Marechal Deodoro Fundos
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

ii

':1:.':.;:1
Dr. R�n:�� c�alter i:li:� Casa de Moveis ICIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA Vitõrio Lazzaris

'

ii Com cursos de ap�rfeiçoame�to no
_ . II tê' Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Novã

•

I
ii RIO de janeiro - Sao Paulo e Buenos Aires. ii � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii se Vidros. Molduras para Quadros qualquer
ii Geral de Adultos e Crianças. ii tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !1

I
- Em estoque e sob encomendas.

ii TELEFONE N. 3 ii Enfeites para Caixões Funerários.

,ii
'

Jaraguá do Sul - Sta. Catarina ii
:: :: ------------------

Dormitórios modernes e simples
Jogos para sala
Jogos para cosinha

• Guarda roupas colonial Carrinhos para crían-
Guarda roupas para casal e solteiros ças da melhor fabrica
Guarda comida e guarda louças do paiz tipo Esporte e

Bufes e pennedelras berços.
Cadeiras-Mochos-Camiseiros IV. S. encontra pelos
Camas-Tabces de lavar roupa !B I menores preços da ora

'1\ ça na.

.........�iI_)' "'3ä@IíiP;i2'iiJ'ft. CASA REAL

f L I X I B O f N � 6 U f I R A OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOU�OOOOOO�OOOOOOOO

Oremédioquetem depurado ; Adolf Herrn. Schultze
d t

-

r w MARCENARIA EM GERAL
�;;�:�:dO

ri

c:�sê:�;Ç::: : 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da
Feridas 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS
Eczemas 00 Mantem um. ,estoque :permanente de tod�s (JS tipos
Úlceras w de MObl_has, especialmente para escritorio. W

Manchas zes zes

rI rI
rt 00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:

'Iten�a-O ten f'fa-O�--<!J� Da ros

m
Dormitorios, Salas de Iantar

,

� .., \J Cure seus males e poupe seu �������mo Cópas, Escrítori os, Moveis rusticos e outros.

, bom dinheiro comprando na S CO

FARMACIA NOVA
Escrófulas 00 MOVEI AVULSOS MO:

. LIßUIOOCIiD TDTOL . qU� 1:,u:.!RJ.Om�io,B�!r..,n. '.::::.� :�;�"���as � C'$��i�h,;iX� :.�:�to:i��" radio
II

POP motivo J-á conheci- to na p�aça e oferece ,seus artí- ELIXIR DE NOGUEIRA 00 E entre muitos outros. a 00
gos a preços vantajosos. . 00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00

d ' [ill'iI Fr,-00 Bruhnl' Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua"
Grande Depurativo do sangue

00 Af�mada pela, sua etici�ncia, substitu

IO a .I L L.I MEDICAÇAO AUXILIAR 00
indo as CaIxas Registradoras de

NO TRATAMENTO ,elevado custo.---------

está fazendo a liquida- SIFILIS". � Toda a Mereadoria á pronta Ent"ega

dOO
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

- .... I grilß OI' FRACOS E ANÊMICOS I W w

V80 .AIDa com 1:.1 Tomem: 62itas Bobner ltladi in zes Jaraguá do Sul Sta. Catarina �

d
VINHO CREOSOTADO Germ:mi. acaba de rece- 00000000000000000000'00000000000000000000

01'°0010",. tudo pelo
.. S I LV E I R A" ber a Casa Real.

I:.IL .I Empregado eDil bita 148: �_'

i1proD�ill!m !:::�:do�
Bronquites
EscroFulos. '

-

custo;
No"idade

RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER
Sabe .00' qu

e vive sem ,o,ogem. sempre ,.rwl
'".,

indolente e sem força? Scibe a causa do �
ccnçcço e da fra"queza? A anemia in-

1I.c-vadiu o. seu. organismo. Se quer ter força

E:"e eners,a alude seu corpo com
,

(1'
VÁNADIOL __

.:.

, Jalaguá do Sul,Rua CeI. Emilio Jeurdaa, 62 Convalescenças
VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE,

Uma bôa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

"",-----.---'"'!. fica' Avenida Ltda.
BITTERAGUIADURO

é a vida do seu es-

tornage.

--------------.--------------

Kühn & Rengel
FERRARIA'

Fabrica de ferramentas egrlcoles. '

Principalmente Machados. Euchades Foices, etc.

----1,----
�®Y@)@Y@)®Y@)®Y@)®Y@)@!@)®Y@)@Y@)®r®®Y@)®f®®Y@)® Ao(

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

� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
� TODlUl AS MOlLE§TIU DO ßPBRUHO Rl8PIRftlÓRIO �
@, ' Encontram alivio imediato com c uso do �
@5 Inco:mpsr8vel· @5

l[!!!!��!!��!�j

Av. Getulio Vorgas. 350

PARA FERIDAS,
EC7r..:MAC'- •• ;; I

I N F L AMP. ç Ô ES.
CCCCIRAS,

FR�EIRAS,I
ESPINHAS, ETÇ.JNUNCR EXISTIU JGURl

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

��.==========

�
.

.

�. Atenção!
llNill) rs 1[IRllA§

• COLONOS •

COMPRAM QUALQUER QUANTIDADE DE

T�I\�N�G�E�R� I eN�I\�S
i1D prl!Co dI! [ri 150,00 ii 'IORI!Iüdü pOlIo ßU11íl. filbrieü

,

Tangerinencosomsren Wir Kaufen jenes ijüantum
llUlID JP>reR§e V(())]ill Cr$ 1S)((D9(())(()) íner n(())(())(()) ][nli((})§ jesto fabrnk

tndustrtas Reu'1idas daraguá s. A.
FIDNDAÇA.O DE ROD .. IIIDFENIDE§§LER

���������������������_�2����,,���������1�
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previamente convocadas pela Diretoria ou pordois terços dos sócios en;t atividade, especicandoem ambos os casos, os fms de sua convocação.§ üníco, As eleições de novas Diretorias serão realizadas em reuniões de assembléa geral215 - Fabrica de Calçados Yara S. A., por extraordinária, especialmente convocada.seu procurador Walter Müller, licença substituir torcida, mUD,icipio de Ja,raguá de Sul CAPIl'OLO Vmadeira por tijolos, do puxado nos fundos do Art. 1õ·. A administração da sociedade com-prédio, onde funciona a fabrica. Idem. pete á Diretoria que se comporá de:216 - Alvino Bayer-bras. licença construir CAPITULO I a) um presidente e um vice-presidente,casa material SUa propriedade a estrada Rio Pau- Da denominação, séde, duração da sociedade b) um primeiro e um segundo secretârio,lo Corupä. Idem. Art. 10 Sob a denominação de Sociedade Es- c] um primeiro e um segundo tesoureiro,217 - Faustino P. Rubini-bras. Alvará de colar de Estrada Nova de Retorcida fica constí- d] um conselho fiscal composto de três men-Habite-se afim de alugar quarto sua casa sito a tuida, nesta data, uma sociedade civil de ação bros. �
.

rua Mal. Deodoro, nesta cidade. Idem. educacional em sucessão á antiga sociedade es- Ärt. 14·. A gestão de cada Diretoria será de218 - João Rodolfo Hauck-bras. liceuça cons- colar, existente a titulo precário até a presente cinco .a�os e no decorrer dêsse periodo só havetruír uma casa de madeira para moradia, a estra- data na mesma localidade. rä eleição para sucessão do presidente dêsde queda Rio Novo-Corupä. Como requer Art. 2· A sociedade terá como séde o lugar ê�te .e o vice-presidente faltem por morte ou re-219 - Walter Oestereioh-bras. licença estabe- denominado Estrada Nova de Retorcida, do pri- nuncia,lecer-se com sapataria, a Estrada Isabel, Oorupä. meiro distrito do municipio de Jaraguá do Sul, § .úníco. Os demais cargos que por venturaIdem.
Estado de Santa Catarina, como fôro a cidade de v�gare� serão preenchidos por designação da220 - João Bankhardt-bras. licença estabele- Jaraguá do Sul, e funcionará na casa da escola Díretoría.

cer com casa comercial a estrada São João-Coru- estadual. Art. 15· - Ao presidente em exercicio compepá. Idem. Art 30. ° fim da sociedade será (I de cola- te o desempenho das funções que lhe cabem re-221 - Maximiliano Baggio-bras. transf. ímp. borar com o Governo do Estado no desenvolvi- gularmente e representar a sociedade ativa e passobre uma motocicleta, vendida a Hatty Sohmidt. mento do plano educacional da zona rural em tu- sívämente em todos os assuntos de interesse so-ldem. do e por tudo que se relacione com o ensino pri- cial.
'

222 - Albrecht Schunke-bras. transf. imp. mário da infância local. § único. Aos demais membros de Diretoriasobre uma bicicleta, vendida a Erich Schunke. Idem. Art. 4°. A duração da sociedade' será por compete o desempenho de suas funções na forma223 - Frederico Koehler-bras. transf. ímp. tempo indeterminado. da praxe legal.engenho de açúcar, a estrada Itapocuzinho, vendi- Art. 16·. Os membros da Diretoria serãodo a Bertoldo Bartel. Idem. CAPITULO II pessoalmente responsaveis perante a assembléa224 - Harry Hindelmeyer-bras. baixa imp. Art. 5·. Do patrimônio social e seu financia- geral pelos atos que praticarem não especifida-sobre uma bicicleta, vendida para fora do Município. mento. dos no presente estatuto, mesmo que previamente225 -'-- Alberto Harbs-bras. transf. imp. sobre Art. 5·. O patrimônio social será constituido registados em reunião da mesma Diretoria.uma bicicleta adquirida de Bauer & Schulze. Idem. pelos bens moveis e imoveis que a sociedade Art. 17·. A Diretoria deverá rever anualmen-226 - Julio Karsten-bras. transf. imp. terreno, vier a possuir para os fins a que se destina. te o quadro de söcíos e poderá excluir aquiessito a Estrada Nova-Retorcida, vendido a Socieda Art· 6·. O financiamento da sociedade, para que deixarem de atender suas obrigações e de-de Escolar da Estrada Nova Retorcida. Idem. preenchimento de seus fins, será feito por meio de veres especificados nêste estatuto.227 - Rosa Teixeira- bras. licença anexar sec- donativos, auxílios, aluguel, anuidade dos sócios CAPITULO VIção de generos alimenticios em seu botequim, sito contribuintes o produto de festas de carater e- Disposições geraisne prolongamento da Avenida Getulio Vargas. Idem. conômico, organisadas pela diretoria. Art. 18·. Para efeitos de sua legalização o228 - Angelo Vieenai-bras. licença estabele- Art. 7·. Os béns imoveis da sociedade só se- presente estatuto será assinado pela Diretoria e-cer-se com alfaiataria a estrada Itapocuzinh. Idem. rão alienaveis ao Governo do Estado ou do Mu- leita em reuniões de 17 de junho e 22 de julho229 ..:.. José Facciolla-bras. requer' averbação nicipio desde que um destes avoque íntegralmen- coerente.nos nos registro de lançamento da firma Social te os fins a que se destina a mesma sociedade, Art. 19'. Sempre que houver necessidade deCerealista Bandeirante Ltda. para a firma individu- que, então, deixará de existir. uma assembléa geral extraordinária, sua convo-al JOsé Facciolla. Idem.
' '

cação será feita por edital afixado no lado exter-230 - Georg Wiest-bras. transf. imp. sobre ' CAPITUEO III no da porta da .escola e em lugares públicos dauma bicicleta, adquirida de Erna G. Kumschliess.
D ,. localidade, com especicação dos assuntos a, se-Idem.

_

os SOCIO.S ,

rem discutidos s solucionados.231 - Rsinoldo Wiest bras. baixa imp. sobre .

Art. S·. Pod�rao ser SOCIOS
.

todas pessoas I Art. 20·. A Diretoria eleita poderá. por meiouma bicicleta. vendida para fora do município. n;taI?reS de dezoito �nos,. que o quizerem, se� .dIS- de ajuste razoável, encampar o patrimônio daIdem. � tmçao de. sexo, �aclOnalIdade ou crenç� relíglosa sociedade irregular que orientou a construção do
,

232 -- Luiz Schaff bras: traust. imp. terreno eque assinarem a presente ata de eonstítuíção so- antigo prédio em que funciona a escola estadualvendido para Ary Fiedler. Idem. ,CIal ?u. as que postefl()rmen�e s� ��sc.reverem. desta localidade.233 - Neme Antonio Tobias-bras. requer a- § umco: .0 nu�e�o de so��o� e IhmIt�do. § único, Na falta de ajuste, poderão os atuaisnotação nos impostos de Industria e Profissões, de Art. 9 qs �OCIOS classIfICam-s.e e!D' proprietários da casa da escola e após terminadasua firma, por ter mudado de domicilio' Idem. .
a) contribulllte�, os que contríbuírem com 1:\ o construção da nova sala das aulas retirar a a-234 - Vicente Jesuíno de Souza-bras. transf. anuidade estabelecída

. tual, cabendo-lhes, nêste ínterín, receber o aluguélimp. terreno sito a rua CeI. Procópio. Gomes, b) fundado�es, os que assinarem a presente ata, pago pelo Estado e os encargos de reparação ne-adquirido de Viuva Luiz Doubrawa. Idem.
.
c) honor�rIos os que prestarem relevante cessária. -

235 - Alvino Fischer-bras. trans!. imp. terre- serviço a sOCIda.de,
. . Estrada Nova de Retorcida, municipio de Ja-no sito a estrada Ribeirão Aurora, vendido a Willi d) beneméritos, os que contribuírem para a raguá do Sul em 22 de julho de 1945F. A. Flohr. Idem. socie�ade com valo� em dinheiro ou em serviço, WALDEMAR' RAU - Presidente

.

- I236 - Carlos Heinzle-alemão licença constru- de quinhentos cruzerros (cr$ 500,00). JOÃO DIONISIO HENRIQUE - Vice-Presidenteir mausoléo na sepultura de Otto Rumor, inhuma- § 1· Todos os sóci?s acima especi!icad�s. e HERMES ROTERS - 1. Secretáriodo no cemitério municipal desta cidade. Idem. os C?m,:!nR que
..

se ms<>�everc::m serao SOCIOS ALVJNA -KARSTEN SCHWEDLER - 2. Secretário237 Ervino Wachholz-bras. licença estabelecer- contríbuíntes, a JUIZ? da DI�e�oria. PAULO KLITZKE - 1. Tesoureirose com loja de fazendas a estrada Itapocü. Idem. § 2:_ A cateç-oria .dos SOcIOS c.onstará de
.

ata CONRADO EB,DMANN - '2. Tesoureiro238 - Rudolfo Kreis-bras. licença estabele- de re,:!lllao da, plret<?rIa e de registro em livro ALVARO A. VERBINNEN - Membro do Cons. Fiscalcer-se com sapataria, a estrada Itapocü. Idem. especial para esse üm, GUILHERME BUTZKE ,- Idem239 - Alfonso Becker-bras. licença estabele- �rt. 10. Os deveres e direitos dos sócios são PEDRO FREJBERGER - Idemcer-se com alfaiataria a rua CeI. Procopio Gomes, especialmente :
. Reconheço verdedeíres firmas supra de Waldeuesta cidade. Idem.

.
a) manter em día com o pagamento das a-

mar Rau, João Dionlslo Henrique, Hermes Roters,240 - Carlos Heinzle-alemão licença constru nuídades,
..

.
. Alvina Karsten ôchwedler, Paulo Klitzke, Conradoir mausoléo na. sepultura de Wilhelm Friedel, inhu- b) aUXIlIar os trabalhos de lpteresse SOCial, Erdmann, Alvaro Alfredo Verbinnen, Guilherme Butz-mado no cemiterio desta cidade. Idem. c). comparecer ás assembleas convocadas ke, Pedro Freiberger do que dou fé.

,
241 - Alfredo Flohr-bras. trans!. imp. terre- pela DIretorIa, Em testemunho da verJade.

,

no sií.o a estrada Ribeirão Aurora, vendído a Willi d) v?tar em assuntos que demandem de Jaraguá do Sul - 31 de Agosto de 1945.F. A. Flohr. Idem.
c

assembleIa geral, '

242 - Carlos Heinzle-alemão licença constru- e) tomar posse dos cargos para os quais fo- MARIO TAVARES DA CUNHA MELLOir mausoléo na sepultura de Bruno Schuster, inhu. ram eleitos e os desempenhar com dedicação e Tabeliãomado no cemitério desta cidade. Idem. eficiencia,
.

243 - Henrique Purnhagen-alemão baixa •
f) pugnar pelo bom nome e interesse da so

lmp. sobre uma bicicleta por ter mudado de domi- CIedade prestando seu conCUrso em aBsun,tos decHio. Idem.'
I
terminados pela Diretoria,.

244 - Rolando Dornbusch-bras. transf. imp. g) dese�volver ao maximo sua atividade eI? O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito dasobre uma bicicleta vendida a Arthur Emmendo- favor do ensmo dos alunos da escola que constI- Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santaerfer. Idem. tue a finalidade social, ' Catarina, Brasil na forma da lei etc.245 - 4�fredo Ceccato-bras. licença estabele- h) r.epresentar á �iretoria para que esta in- Faz Saber a0S que o presente edital virem ou de-cer-se com �lhal em Santa Luzia (Itapocuzinho) [I terceda Junto a� auto!Idades escolares sempre Ie noticia tiverem que o testamento cerrado compara comerCIar com generos alimenticios. Idem. ,que a escola nao funCIone regulamentarmente. que faleceu Otto Rumor levou o seguinte despa-246 - Antonio Tobias sírio licença encutar I C}lO:- "Nego cumprimento ao testamento de Ottodiversos reparos na casa de aluguel e fazer puxa-I I CAPITULO IV Rumor.- Assim decido porque, como já decidiu odo nos fundos de sua casa propria, Idem. I Egrégio Tribunal de Apelação do Estado, em a'
.

247 - Leopoldo Karsten-�ras. requer transf. Da ass�!_l1bléia geral cordam publicado em Jurisprudencia, vol. de 1944lmp. I?ara seu nOJ;lle de um cammhão de carga, que Art. 11· As reUnIoes em assembléa geral se- pagina 262, os suditos do eixo estão impedidos depOSSUI em companhia com Arthur Gunther. Idem. rão, soberanas para resolver assuntos de interes- fazer legados e doações, por força do dec. 4.166 de248 - Paulo Plastwich-alemão requer alvará se social,dêsde que á primeira reunião convoca- 11.õ.42.� Em,16 de agôsto de 1947.- (assinado) Aryde Hapite-se, para alugar duas salas de sua casa da compareçam dois terços dos secios em ativi- Pereira Oliveira". E para que chegue à noticia desita a rua Mal. Deodoro. Idem. dade. todos, mandou expedir o presente edital, qUe se-249 - Nivardo Pereira-bras. licença estabele- § único Em segunda convocação, dêsde que rá afixado ás portas do Forum no lugar de cos-cer-se com casa de generos alimenticios e botequim; á primeir.a não compareça número legal de sóci- turne e publicado na forma da lei.a rua Abdon Batista, nesta cidade; Idem. os, 08 assuntos da competência da assembléia ge- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul250 - Sociedade Sul Pecuaria IUda. licença ral serão resolvidos com a metade dos socios em aos dezeseis dias do mes de março de mil nove·estabelecer-se neste municipio como mercador de atividade. centos e quarenta e oito,- Eu.- Ney Franco,Gado. Idem. Art. 12'. Anualmente haverá uma assembléia escrivão, o subscrevi-Secretario da Prefeitura Municipal de Jaraguá geral ordinária no último domingo do mês de no- (assinado) Ary Pereira Oliveira, ·Juiz de Direito-do Sul, em 19 de Março de 1948 vembro, para prestação de contas, leitura a apro- Esta conforme o original, do que dou fé.-'MANOEL LUIZ DA SILVA vação de relatório e haverá tantas extraordiná- Jaraguá do Sul, 16 de março de 1948.-Secretário rias quantas se fizerem necessárias, desde que O Escrivão NEY FRANCO

rr�f�itllra Mll�iGi�al Ú� Jara�llá U� �� Estatuto da Sociedade Esco-
REQUERIMENTOS DESPACHADOS lar de Estrada Nova de Re-

EDITAL
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AVISOIE�nt2l� �e lPJrumenf21lPrcalCal
o

O' Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

da Comarca de Ieragué do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil, Na Forma da Lei Etc.
Faz saber a todos os que o presente edital de

primeira praça, com o prazo de vinte

dies virem, ou dele conhecimento tiverem ou Inferes

ser possa, que findo êsse prazo, hão de ser arre

matados por quem rnals dér e maior lance oferecer,
em frente ás portas do Edíflcio do Forum, no dia

20 de abril proximo Vindouro, ás .10 horas da manhã,
os bens penhorados a Carlos Zehnder, na ção
executlva que lhe move Alfredo Feiler, abaixo des

crimínedos:
(1') -Um terreno sito a Estrada Izabel distrito

de Hansa, fazendo frente com 100 rnerros, com o

caminho do Seminário, fundös com 100 metros com

terras dos outorgantes, extremando por' um lade com

o lote rr 75, com 625 metros e pelo outro lado com

625 rnerros, com terras de Gerardo Hermann Seidel:

Edemundo Erich Seidel e Oscar Max Seidel, com a

área' de 62500 rnetros quadrados, registrado a fls. CII'nl'C� de Olhos,' OUVI'dOu!, n!lrl'Z,' r.!lrO!lnt!l286 do livro rr 5 sob rr 1.123, talão n'7, 1,265, do 0- U U II U u U Uu IJ U

ficlal do Registro Geral da 1 a. Círcurnscripçao de
1====================='=====

[oinvelle, sr. Rodrigo de Oliveira lobo, aos 15 de

junho de 1931, avaliado em ,cr$8.000,00. Pofessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis

2')-Uma casa edificada no terreno descrito no

item 1', avaliada em Cr$ 500,00.
Cujos bens constantes do euro ele penhora e

euro de a valieçêo de folhas' dos euros da referida

ação executiva, serão levados em hasta pública de

venda e arrematação em primeira praça, pela preço
da avaliação, isto é, crS 9.500,00 (novemil e quinhen
tos cruzeiros).-Assim serão os referidos bens arre

matados por quem mais dér e maior lance oferecer,
no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo
os mesmos serem examinados por quem interesse -1111 1111-tiver, no lugar Estrada Izabel, distrito de Corupá. -

1=================1 Seguros

��;;a�:F�:�;.
a

�����:r :�t�:���;�eát���l�1i fp] uO�O IUO �arst�n ÚK"� FO&�'YP��!�!A
"

11::.··i:.i:·:::::C;:::o::::r::r:::e:::I::O::::::d:::o::::::P·:::O::::Y:::O::::::,i::.;i::.·pelo jornal local "Correio do Pvo digo Povo" .-Da· H �\ H A!ldo e passado nesta cidade de Iaregué do Sul, aos ii
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ua arec a eo oro, . (J ii

R
ii
ii ._", ii ' ii

'-:
ii ii ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 H

crívão, O subscrevi.- (assinado) Ary Pereira Oliveira ii ii
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gtnal, do que don fe. ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- B b-d 1: II ant;l atanna ii
Ieregué do Sul, 19 de março de 1948 !!. H SITO DE LUBRIFICANTES, T

. I! I iii : i
ASSINATURA ANUAL 11

NEYOF�A��� I.J.T I.J.: COMBUSTIVEL E ACES-
• II II .• ; CrS 35,00 II
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._. III ii!!

SORJOS, LUBRI- ii E !! Boss' Ltda.�.: o,,,. "ESPONSAVEL ::I.:'!::1m�;;_I!lSIl;�:I!I!IiE.II!!E!l._�IIII!!I�'IEEllmli_.=ii II ii FICAÇÃO CARGA DE g 11 Paulino Pedrí

I Dr. francisco Antonio Piccioni Ill�JJ BATERIAS �NCE��?ERTOS DE t�J ===:n .......,."..=.....i...�''''�"�='"===,==="=.",,d)

I MEDICO
..
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III Formado pela Faculdade de Med I cma da I
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

III Un iversidade de São Paulo.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::

I=- Ex-semi-Interno do. �ospit.al das
_

Clinicas e Santa Casa de 1·- Dr Alva·ro'Batalha
.

_

. Mlsencordla de Sao Paulo
- MEDlfJG

I C LI N J C A G E R A l-C J R U � � J � I CIRU;GIA PARTOS MOLESTIAS DE SENHORAS

-I"
Partos· Doenças de Senhoras, Homens » Moleshai internas

iii
'

�

e externas: Pulmões - Coração. Estômago. figado - Rins -

H CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, [ii

iii D5lenças nervosas • �ífilis - Doenças venéreas - Doenças da i� DOENÇAS DA PÉLE,

iii pele em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. 111
III ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

. UI - Eletricidade Médica-

I CONSULTAS DA.S 8 Às 12 B DAS 2 Às 6 HORAS À 1-1'1:
_

RUA MARECHII.L DEODORO, 507 - JARAGUÁ DO SUL.
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

IR I Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

"AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATE�DBRÁ EM JARAG�Á .

_ R. A lOS X _

.. DO SUL NO PERIODO DA. MANHÃ; A TARDE, DAS 4 AS UI Diretor Médico do Hospital "São José" I
1117 HORAS BM NEREU RAMOS. II ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA _

•- Resl'dênCI'a'. Rua Ep I' racío Pessôa 5191'� --.............................
-----------!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

-

'
.

........................................

u.................................................................................

..

�il·_· JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA ii,'I:_
� H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii

� II li moderna e prl'morosamente instalada do i.1.
milll!llEEF.�E!i!!lI�i�l!!!!illil!EliEi!!1l!!!!!iiii!E!!!!!!!i�!m

r4#J:C.PQ!' cytt#J:c.. \ztnaftc,.� I! DR. SADALLA AMIN II
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« Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» 1:::�::::=11 "r"s Impaludismo III I ii HORARIO: 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2-4
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Maleitas, Tremedeira!ll . II • .Joinville - li

m ' ,,-
CURAM-SE RAPIDA�ENTE C�M
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I Oapsutas Antlseso.nlcas III �a� �� m�I��r�� n mal� �arat�� !llrt:········��·
..··��· ..· ..· ..··,,· ..··�· ..· ..· ..·." :
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I .

Minancora" m J �.' os DEVERES DOS ASSINANTES

I Em Todas as Boas Farmacias m. li � p;m!D�TO§�f: � ,.", 1 IW l-PAGAR a assinatura.

m É um produto dos Laboratorios MINANCORA �I �\ill1Ul§l!..rn21 \ille� �21Jlç21.\ill(Ü)§ : I
1

•
2-LÊR o Jornal.

B-A VISAR a redação quan-

JARAGU DO SUL _ S. Catarina
do mudar de residencia.

.

vJ& ". "@!sl'Phe!,e e fi!I e e
: �...:.:.:;. �-:.:. ..x ,:.;:.:. .::. .:,:. ��

_ e-c .,-., �"1Ii3'. -viIIT,rf"'A,...,.

A todos os meus ami

gos e fregueses que eon

tinuo com minha oficina
de consêrtos de bicicle
tas na Rua Rio Branco.

THEODORO JOSEWOLF
-x-

Hierdurch teile ich
meine Freunde und
Kundschaft mit, dass ich
meine Reparaturwerks
tatt wieder in der Rua
Rio Branco weiterbe
treibe.

Theodoro J. Wolf

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Si}]

A�ortizações de Março de 1948
No sorteio de amortização relizado em 31 da Março foram s t d

as seguintes combinações:'
or ea as

c V L

F I I

J M Y

B S K

R S Q
E J M

Todos os titulos em vigor, portadores de uma des combinações supra serõo

imediatamente omcrtlzcdos pelo capital garantido a que têm direito.
SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio SUICKOp)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil .

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

UR 5 Q" Titulo sorteado nesta Praça.

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafíca
Avenida Ltda.I A�om�r�ial fia.
Vende-se

Dr. ArDlinio Tavail'e&
Escrituração Mercan
til « Contabilidade -Ex·Chefe aios serviços cllnlcos e clrurglcos da especlolidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
.

Assistente do professor Dovld Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex.lnter�o por, concurso, da Assistencio Ptibllca do Rio de Janeiro
,

Um terreno com 44
margas de terra, conten
do arrozeiras, sendo boa

para qualquer plantação,
inclusive 2 casas de ma

deiras e 2 ranchos, sito
em Sta. Luzla-Itapocusí
nho.
Tratar com IGNACIO

SATLER.

Registo de Firmas -

'

Defezas Flscals >

Contratos - Naturall-formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

BL U MENAU 'STA. CATARINA
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS ·É A

LOMBHIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

Prateja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA

•

MINANCORA para o seu tilhinho.

E um praduto dos Laboratórios Minancora
- J O I N V_I_L_L_E_' _
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Dr. Waldemiro Mazurec�en E:3�---------------------

Dr. Arquimedes Dantas
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t:a.A 81 laU81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

I
-

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

I-Raios .Infra.vermelhos e azuis.
------------------------.1

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

,
Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura Muni�i�al de Jara�llá do �ul
BalanceIe �o Desoezo rcomenlorio, Preferente DO mês �e fe�ereirß �e 1!4�

Orgãos Cul�urais
Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão N 850,00
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Con�ribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção dos
cursos complementares anexos aos gruposAbdon
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,
S,áude Públ i ca
Assis�enciaHospi�alar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a mm medico de Corupá

Serviços Diversos

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

Fomen�o
'

Fomen�o da Produção Vege�al
Auxilias a Associação Rural
Aquisição de sementes e transporte

Famen�o da Produção Animal

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

,

300,00
Compras de Remedias' - -

Serviços Indus�r1ais
Indus�rias Fabris e Manufa�u-

1.700,00

200,00 200,00

3.654,30 4.099,30
5.893,50 5.893,50
- - 8.995,00
1.249,50 1.309,50

300,00

reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do éerviso de cemiterios

, Serviço de U�ilidade Pública
Adminis�ração superior

Gratific. a um engenheiro p/ exame e aprovação
da plantas

'

Cons�rução e Conservação de
Logradouros Públicos

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

Cons�rução e Conservação de
Rodovias

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

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

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

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Resposições e

Res�i�ui9ões
Restituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transi�orios
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 a.c Ld.errte
Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Con�rib.e Auxilios
Departamento das Municipalidades
Contribuições ao lo 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 800,00 800,00

400,00 400,00
_
_'

- -

92.737,50 130.513,80
gß.385,50
226.899,30

213,50

450,00
800,00

900,00
800,00

100,00 ,200,00

1.288,00
170,00

1.788,00
170,00

27.881,10
8 i\73,20
703,50

28.524,10
13.352.80

703,50

,400,00
100,00

1.359,50
457,40
75,30
389,30

1.359,50
457,40
75,30
589,30

500,00 1.000,00

2.920,00 3.840.00'

2.498,20

92,70
4,20

92,70
4,20

DIVERSOS
Despezas imprevistas
Despezas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

Descrimlnação do Saldos:

Na Tesouraria 94.010,30
Ne Banco 2.375,20

96.385,50

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

EDEGAR PIAZERA-Confador Visto WALDEMAR GRUBA Prefeito

a--------------·..----------------rBANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CATADINA S/A. ,.

Fundado em 23 de fevereIro de 1935
::

BB��rrUU�mS�q��u�ge��IAS
Eit AGeNC,A��i::�:;G�:'z;: �:: �:���:���:�� 1:::::;Rua Oel. Emílio Iourdan, 115

�:��1�has End. Telegraflee "INCa" !::.:i::�Concordia Caixa Postal, 10 -Telefone, 73
Cresciuma MATR1LZ: I TA JAí!!
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. li
Curitibanos emprestimos. fina�ciamentoB mediante caução de ülulos comerciais. !.i.Florianopolis passes. ete., aceltando documentos e valores em custodia, mediante ::

G:�ald.rs:Pi�alra
taxas modicas

':::.i::·::::.i:Abona em C /Correntes os seguintes juros:
Disposição, sem aviso, com retiradas livres

Ituporanga
jaraguá do Sul pera qualquer Importeneta 2° / Cl ii
joaçaba Com viso de 00 días e retiradas livres !!
joinville de Cr$ 1.000,00 ooto ::

f��D"O ::�s:::or�:I:: i�b!�����:e� ���:��:��i.�o:� :::!:::!Rio de janeiro
Prazo Fixo de 6 meses 5%

Rio Negrinho Com Aviso de 120 dies 5 1/2% ii
Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% i::'i::S. Francisco do Sul Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

i'algaquim A economia é a base da prosperidade I!Tijucas Deposite as suas economias no ii
Tubarão Banco Inc/ustria e Comercio ele Santa Catarina SIA. ii

�í3:tr�nga HORRIO: Da�s �Ói�d�� 1��09 :s ��ShO�!Sás 15 horas. II
a:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

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

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

pa•• ".8ISA DIS5t... IRlelllla
••IHII1I81 III 11•••11:

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.

•••aI1••S 81 .181,i.
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 mstros de profundidade.

Artligo§ lE�etrlico§ jara o lar
Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE' INSTALAÇÕES atenderá' com presteza a '1ualquer

pedido de instalação de luz e força.

Oma

I

�����--������

Ii� Banco Popular e l�grícola
Do Vale do Itajaí - Matriz ELUMENAU

�
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

}
jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio de!) Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ti dispos1ção-(sem limite) retirada livre

A disposiçiio conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sern avlso até Cr$ '20.000,00 . . . .

Dep. inicial Cr$50.000,00 cjretiradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00
Deposilos com aviso-ReI. dlarla até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
mjaviso prévio de 00 dias 5'/.; 60 días 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo lixo-Por 6 mesea 61/2' [; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

avíso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populares-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr aviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. Iimilados·(LimHe até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 3.000,00 cruzeíros semanais sern
'

avíso .... 61/2'[.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,(0). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem avise até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... '7'/.
Faz todas as operações bancarIas, corno sejam: cobranças, descontos,
passes, deposltos em conta,s correntes, deposItas de valores, etc. etc.

COIIRI CISPa, ,

,

QUEDa DOS ca·

BU§S f DEMAIS

AfECeOU DO

CO�ftO CABELUDO.
�O'Nlêó�0ÄPliAR,
"�o� '�iE�âN'C'A

. ...
- �
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�l Na hora do

aperitivo. tome
lIm Calice -

de
CAIXA POSTU, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
ANO XXVIII - JARAGUA DO SUL Domingo, 4 de Abril de 1948 SANTA CATARINA - N°. 1.482

por que os Argentinos
ram com medo!

fica- Locais
___________p�OR. E.. JE..

t�;���!�re�\�fi�������!��������:
ge Nachricht mit, dass meine liebe Frau, un
sere gute Mutter, Schwieger und Grossmutter,

, Emilia GrützJ11acher
nach langem Leiden von 22 Jahren am 19 ten.
März ds. Jahres, im Alter von 58 Jahren, ges
torben ist, welche 11 Kinder und 15 Enkel
hinterliess.

Zugleich danken wir fuer die reichen
Blumenspenden und allen denen, die der Verlil
torbenen das letzte Geleit gaben.

Wilhelm Grützmacher

ANIVERSARIOS

t DOIor�!��edc��!?��?t�la ír.
reparavel perda de nossa querida

mãe; sogra e avo,

Ema Ladevig Pah/a
falecida no día 29-5-48, com a idade de 75
anos 11 meses e 2 dias, as familias epluta
das vem externar, por este meio, os seus
sinceros agradecimentos e manííestar o seu
reconhecimento as pessoas amigas e de
suas relações que as confortaram durante o
transe por que passaram e tambem a todas
as pessoas que enviaram coroas e flores e

acompanharam os restos mortais a sua ul
tima morada.

E agradecem especialmente ao Rev.
Pastor Waidner pelas consoladoras pala
vras proferidas no enterramento.

Jaraguâ do Sul, 2-4-48

Oscar Paiva e família
Frida Paiva
Ema P. Ziemarm e familia

{tRHENTo
\,\Ç.tlEIROS·

DIRER AGUIA
Purocidade. nino que receberá o no-

- Na mesma data fez me de LUIZ CARLOS
anos o nosso amigo Lou- Da. Maria Batista. A data de :äI •
renço Gressinger, destaca- 1 ° de Abril foi festiva peDia 1 ° fez anos o do elemento :do diretorio ra o lar da senhora Da.A politica sul-amerlca- um empate por 1 pon- s�. Freder�co �itt, índus- d? U D N, nest� rnunici- Maria Batista, pois neste os seguintes casamentos:na do futebol tende a mo- to no prelio com a sele- triel em Canoinhas onde pIO, ao qual enviamos um dia festejou seus 60 Antonio Alexandre Ba-dificar-se, ante os ultimos ção bandeirante (São possue u!ll recome�dado ab�a.ço com os votos de an os. sani com a senhorítaresultados proporcionados Paulo- Corrintians-Palmei-I estabel�clmento graflco.. fehclda�e. Casamentos .

. Mafalda Stinghen.pelos confrontos Interna- ras) A temporada do Bo- - I?la 2 a senhorlta - DI� 6 a senhora Ana

I Ontem na sala das au-I Vitor Volkmann com acíonais entre quadros do ca Juniors ofereceu um I HedwJ� Meye�. I Bona! vl.rtuosa esposa do diencias foram realísados senhorita Walli Giese.Brasil, Chile, Argentina e empate de 1 ponto com o
- Amda die 2 o snr. sr. Hllar�o Bona. .

Uruguai. Corintians, a derrota por
Arrhur .Kanzler. - HOle passa a data --------------------

O estudo do panorama 1 XO do São Peulo e a
- DIa ?, a exma. se- natalícia da exma senho-

F t E Idu atualidade futebolistica vitorie do Palmeiras por nhora Mana da Costa E�- ra
'

Iulía Strazalkows�i, di-
.

" 5 a .5 I"l o a rdo continente começa por 2X1. Numericamente não mend.orfer, esposa do 10- gne espose do sr. ôllves- � \.Iocasião do campeonato houve supertorídade, por- dusrrlal Jaco Alfredo E�- tre ôtrezalkowski.
sul-americano que o E- que os argentinos con- mendorfer, e a 8enho�lta BEBE: O lar �o casal E�quador promoveu em fins quistaram duas vitorias, Wal!rudes da Costa, dile- na�1 �azalh e de ,s!1a dI
do ano passado. A Ar- os brasileiros igual núrne- ra filha do sr. M�noel F. gmesima esposa ....ea M.
g.entina logrou conquis- ro, e 90uve 3 empates. da Cost�. cornerciante em MazaI�i, residente �m. Sãoter, invicta, o titulo rnéxi- Tecnicamente, porem, a Itapocu�mho. �ranc�sco do S.ul, fOI en-
mo, sem sofrer a oposi- balança inclinou-se pera

- DIa 5, éÍ exma snra. ríquecldo no dla 22 de
,tio do selecionado brasí- o nosso lado. Irene Luz Dantas,. digna Março, com o nascimento
leiro, que' infelizmente dei- Inicia-se em Santiago consorte Dr. Arquimedes de rnais um galante rne
KOU de comparecer ao do Chile o Torneio dos Dantas, advogado nesta
certame por uma. alegada Campeões, e a cotação _

falta de verba �da C.B.D., indicou o Vasco como ti- .I -_�ou então porque o gover- me de segunda ordem.
no brasileiro, ao contrerio Estreia: Vasco 2X EI li
do governo argentino, roral, da Bolivia, 1. Nin
não quís patrocinar a via- guem ligou. Fora vencido
gern a Guayaquil de urne o Bonsucesso do certame.
seleção formada por ele- Segundo jogo: o quadro
mentes novatos em refre- cruzmaltino derruba o
gas internacionais, tendo campeão uruguaio, o Na
c.omo base o time do At- cional, por 4X1. Panico .

leríco Mineiro, bí-cam no cenario futebollstico
peão montenhes. sul-americano. Cai depois
Após o certame sul-a- o. Municipal do Peru, por

merícano, o :delegado da 4XO, uma equipe que o
C.B.D� foi a Buenos Aires Nacional e o Rivel tive
e Montevideu combinar rarn dificuldades em supe
as datas das Copas «Ro- rar por 3X� e 2XO, res
ce» e «Rio Branco», res- petivamente. Na rodada
pectlvamente. Tudo ficou seguinte o Vasco venceu
assentado de «pedra e com dificuldade o Emelec,
cal». do Equador, Dela conta-
Logo em seguida veio

I gern minima, e no mes
ao Brasil o Ríver Plate, rno die o Municipal, que
campeão argentino, para Q Vasco derrotara por
dispatar uma serie de tres 4XO. superou por 3Xl o
pelejas aa capital bandet- Colo-Colo, campeão chi

Irante. Empatou na estreia leno, e quinta-feira o Na
por 2 pontos com o São cíonel venceu o Rivel por
Paulo, perdeu em seguida 5XO.
de 2X1 para o Corintlans, Olhem novamente pera iiI _vice-campeão, e venceu todas as cifras apresenta-

_

por 2X1 o Palmeiras, das e verificarão por que
campeão local. Depois o os argentinos recuaram
combinado argentino cons- na disputa da Copa «Ro
tituido por jogadores do ca», que tinha data espe
Rivel (campeão) e Boca cialmente assentadas, com
Juniors '(vice-campeão) antecedencia, em Buenos
não logrou mais do que Aires.,

Realizar-se- a no dia 1°_ de Maio e com

continuação no dia 2, uma grande festa
escolar, no lugar «Santa Luzia» Itapocusi
nho, em beneficio da Sociedade Educacio
nal Desport.

A diretoria desta sociedade convida
as de outras, e as autoridades, professores
e o povo em geral.

Dentro em breve
programa.

será publicado

Haverá churrascada, galinhas, bebidas
cafés e doces.

.

A festa será animada por boa musica,
haverá domingueira e a noite baile.

Desde já agradece
A OOMISSÃO

"O In J n n T E"�
Oasa Atacadista precisa de um Ativo

Viajante ou representante, perfeito conhe
cedor do Comercio de Secos e Molhados,

. Armarinhos, Ferragens, Louças e Vidros,
para viagens na zona entre Rio Vermelho
a Mafra e interior do Município de Serra
Alta.

Propostas para "VIAJANTES" ao cui
dado desta gerenoia.

PROIBiÇãO
Nós abaixo assinados, proibimos termi

nantemente a todas pessôas de entrarem
em nossos terrenos sem nossas licenças
afim de tirar cipos, palmitos, pescar, caçar
e derrubar mato.

Não nos responsabilizamos pele que
possa acontecer aos infratores.

Artur Aldrovantti
Alberto Ehlert
Leopoldo Kopsch
Eillilio Kopsch
Germano Kopsch
Julio Pedri

Rio Cerro·Pedras .Brancas HO-3-48

Um moço pratico que seja apto á as

sumir a direção de balcão.
Apresentar-se á MANOEL F. DA OOS

TA S. A. em Itapocusinho.

�----------------------------,._.--------------------..

·-----------------.1.@ §at1bã(Ü) (Marca Registrada)
�S1RIA NACIO

Virgem Especialidade �-:.::i:
dla CKAo WEIZEt KN]))[J§IlKAl = JJonmnvliHe

EOONOMISA-SE TEMPO E DINHEIRO .

....................r I _:.� .
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ESPECIALIDADE,

o
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