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Na hera do

aperitivo. tome
1 Um Calice

de

BllfER AGUIA
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.

Put"O
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.Salão
.

Cristo Rei
Haie, co nforme já anuo-I haverá a benção e ínau

clamas, terá lugar e íaau- guração do edlflclo, se

guração do Salão Cristo -guido de uma festa popu-.
lar beneflctente.
Os paroquianos, inau

gurarão ainda, no salão
de honra, os retratos de
s. excla, D. Pio de Freitas

dignissimo Bispo da Dlo
cese e do rev.- Padr-e Al-
berto Iacobe, virtuoso \li

garlo da Peroqula,a quem,
ao par de outros impor
tantes melhoramentos, en

tre os quals a lnstaleção
do hospíral São José, de
ve-se a construção desse.
moderno estabelecimento.
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". ,. ij A parte mais ínteres- sar, é na parte nrl�rl.üei.
•

Com o preseíite 'número, entra o :1
sante e' que maiscriticas ra, clara, detalhada � ho-

"CORREIO DO POVO" em seu 290 ano de i merece em um relataria nesta, dando urr saldo

exístencía. : da administração, é sem orçamentarío, o que por

É, assim, um día de grande satís- i� duvida o que se refere si, nesta epôca de ertse,

fação para os que trabalham nesta casa, por :� as finanças, com sua re- de eleições e de tampo

mais essa etapa vencida, galhardamente, ��
percusão em todo o me- rais que obrigam a des-

bora tí
.

. canismo administrativo, pezas extraordinarias, já
em ora tívessemos, muitas vezes, de usar :

e na economia do Esta- é alguma eousa e me
de palavras mais energícas, no rebate aos :
oportunistas e aqueles que põe o seu in- i do. rece palmas.
teresse pessoal acima da coletividade jara-: A Mensagem em que O .montante da Reeel-

guaense e em geral.
o snr. Governador Ader- ta, foi de Cr$.... , . . _.

:. Nascemos para c bom combate e,
bal R, da Silva, dá con- 166.488.604,20, sendeOrê.

:
ta de sua gestão no ano 121.051:258,16, da orça-

: dessa direção, não haverá força capaz de de 1947, devemos confes menráría e, Cr$. .

': desviamos' ,

"

.,-"J ru
O "CORREIO DO POVO" tI·ios. ccn-

sigo um passado que é o nosso. gra250 OWr-
•
gulho: nunca usou de suöteríugíos, s reside-

=::.1: sonestidade, de tapeação para ma:�.,t .. "

,

:.; Certamente é esse o motívondo
apoio popular e do coínercío a nös díspen- �.:lsado e que retribuimos com a defesa dos l
seus direitos, sem olhar a posição de quem i::�mereça a critica. lAqui estamos a mais de um quar-

I::.::::j
to de seculo, tendo vencido todos os em-

busteiros na campanha de saneamento eco

nomico, moral e politico e, aqui continua-
•

remos, dando satisfação unicamente ao po-

�
vo e a nossa conciencia.

:jNesta data, a nossa gratidão aos :

...�����������:��:���:�:�::�.�::���.��:.��:.:::j�---......-...,._,_
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Esses vereadores do cumprindo seu dever,
PSD, ou não tem noção quer deixando acéfala,
de responsabilidades ou a direção, quer não 9.487026,24: do saldo do Foram pagas em 1947,
estão palhaçando com cumprindo as determi- exercicio anterior. 471 apolíces de Cr$...

.

os que os elegeram pa- nações da Casa, atendeu- Houve á maís, na ar- 1.000,00, havendo em

ra trabalhar pelo bem do os pedidos de
.

íníor- recadação orçamentária, circulação, e constituem

do município. , mações e dando conhe- Cr$.15883.401,06. a divida interna, Cr$.
.

Existe uma seríe de cimento dos atos apro- Na Receita, a maior 9.307.000,00 apolices e

leis para serem discuti- vado.s, r�solveu pedir colheita; foi do Imposto bonus e Cr$.5.931.600,00
das, algumas de grande p�o':IdenClas.a quem ?e de Vendas e Oonslgna- apolices inalienaveis.

ímportancía para a lega- direito, para Intervenção ções que deu Cr$. .. O estado adquiriu por
lísação e completa adap- no legislativo munícípal. 94.024.602,70 contra Cr$. doação ou compra, 12
tação do munícípío ao Parece que a Mesa da 61.555 072 00 em 1946. imoveis.
regímen constitucional, casa, depois das lições Seguio-'se-lhe o de Ex- A Junta Comercial re-
mas certamente que esse q�� lh�_ deu a oposição, portação com Cr$.... gistou 525 contratos so-

é o motivo porque os ainda nao se dflu. ao 11.343. 191,80' o Indus- cíaís e arquivou 1248.
vereadores pessedistas trabalho de ler a LeI de trias e Profissões com O montepio arrecadou

grevaram", isto é, não Or�anisação Municipal, Cr$. 10.647.698,70;' o Ter- Cr$5.484.100,6� e despen
comparecem as sessões P?lS mandou �ara san: ritorial, com Cr$. . . deu Cr$960.o41,80. Atu

e, deixam-se ficar em CIonar,_um projeto de leí, 8.434.914,40 e o deTrans- almente paga de pensões
casa, chorando pelo tem- dan.do tsençao que. de- missão de Propriedades, anualmente, Cd785.174,10
po em que não- precisa- veria passar por 3 dlSCUS- com Cr$7.521.527,60. O No mesmo exercicío fez
vam dar' satlstação de sõ�s e ter aprovaç�o de selo, deu Cr$.3.569.428,40 emprestimos no valor de
seus atos a ninguem. dOIS terços da totalidade A taxa de classifica- Cr$5.631.622,40.
As bancadas udenista dos vereadores. ção do Fumo e Farinha ..

e populista. tem compa- Quanta falta de capa- de mandioca, recem-cre.
recido diariamente e, co- cidade! ada, deu Cr$.444.359,10.
mo a mesa nã,o -esteja A Despesa orçamentá-

ria montou a Cr$. . .

160.471.758,70 o saldo de
Cr$6.625.147,50.
Nos emprestimos exter

mos, montavam em 1945
(no encerramento

.

do
exrcicio) Cr$.5.363.305,oo

De passagem paraJoin-1 paI, foram os viajantes tendo sido pagos em

ville, estiveram em Ja ilustres cumprimentados 1947 11$S 1,050,600,00 e

raguá, onde se demora. pelas, autoridades locais, em Libras 12.340.0.0.

ram por algum . tempo, tendo depois feito ligeira Do emprestimo de Cr$..

os snrs Dr. Aderbai R. visíta a cidade. 56.000.000,ao feito na

da Silva, Governador do. O Dr. Oswaldo Trigei- Sul America Capitalisa
Estado, Dr, Oswaldo Tri- ro, chefe do ,executivo ção S.A, para os servi

gueiro, Governador do Paraibano teve em to· ços de agua e' esgotos
Estado da Paraiba, Dr. da parte festivarecepção, em 9 cidades,.foram gas
ArmandoSimone Pereira, não somente dos elemen- tos 18.881.899,20 cruzei

Secretario do Interior e tos oficiais como da UDN, ros. Do emprestimo feito
Justiça, Dr. Benoni Lau- partido ao qual pertence na Caixa Economica, de
rindo Ribas, Diretor do e pelo qual foi eleito. Cr$20.000.ooo,oó, restam V.·slas da cl'dade
Departamento de Saúde Aos ilustres visitantes' pagar Cr$13.s87.280,50,
Pública e sr. João Assis. os cumprimentos do tendo no aDO passado Vende-se na Grafica

Na Prefei�ura Munici- "Correio do Povo". 'sido pagosCr$856588,40. Avenida Ltda.

Dr. Aderbai Ramos ela Silva

D.. Pio de Freitas
'

DO. Bispo Diocesano

Rei, o rnegestoso edificio

aqui construido pela Paro-
quia. IEm tamanho é o maior
de Iaragué,' e em estética
o mais belo do municlpio.
A parte térrea contem

o bar e amplo espaço pa-
.

; ra festívtdedes, bem como

a casinha. '1O primeiro andar, alem
cio grande salão· com ca

marotes, o palco e um se

Ião de honra. tem a sala
pera resrauraute e diversos
compartimentos para mo

radia, afim de atender sa
cerdotes em retiros espi
rituais ou de passagem.
Tem ainda uma cabine de
cimento armado para ins

talação . de aparelho eine

matografico e duas terras
ses.

Alem da Santa Missa,

Rev. Paeire Alberto Jacobs
DO. Vigario ela Paroquia

Antes de franquear o

edificio ao público, fala
rão os snrs, Dr .. Arquime
des Dantas, numa sauda

ção ao povo e Artur Mül
ler em nome da comissão
construtora.

-Acéfala a Camara �e Jaraguá?
Onde andam os vereadores

do p. S. D.1.
Em virtude da ausencia e demals elementos falto

slsrernàrice dos vereado- sos. Projétos Regimento
res pessedlsras ás sessões Interno e Código Posturas
da Câmara, dêsde o die prontos e não discutidos

4 do corrente, os demals ainda devido motivo au

vereadores que compare- sencia maioria. Não pode
ceram diariamente á Sala mos redigir atas motivo

das Sessões, passaram o livro estar residencia par

seguinte telegrama ao Pre� ticular secretário que tam

sidente do Tribunal Regio- bem não comparéce e nem

nal Eleitoral e ao Presi- manda dito livro. Não 1'0-
Artur Müller agradéce dente da Assembleia Le- demos convocar suplen

a todos os
. a!lligos os gislativa do �stado: tes motivo silencio Regi

votos de felICIdades que "Os vereadores infras- mento Interno vigente co

lhe foram tributados

.pelai
sinados eleitos legendas mo proceder casos dessa

passagem de seu amver- udenista e populista co- natureza em que toda a

sario natalício. municam Vossencia estão mêsa se desinteréssa exer-

Muito esp�cialmente, impossibilitados cumprir cicio suas funções; Afim
tambem ao BolIche Clube, paragrafo primeiro, artigo interesses coletividade se

pela gentilesa toda espe- 48, Lei Organica, devido jam atendidos e não se

cial. ausencia sistemática seis jamos maistarde acusados
A todos, Deus faça des- vereadores partido social traição mandäto, apelamos

cer suas graças, extensi- democrático incluida nês- pedindo providencias cés-
vas as excelentissimas se numero totalidade memo se acefalia poder legisla-
familias. bras Mesa. Dêsde dia tivo municipal. Respeito-
Jaraguá do Sul, 7 de quatro-corrente até hoje, de sas sauda�ões.

Maio de 1948. vido não comparecimento Ass.: Olaviano Tissi
daquêles,não podemos de· Willy Germano Gessner
sempenhar honestamente
mandato pôvo nos confiou Frederico Curt Alberto Vasel

virtude pouco casß de- AlbrechI. Gumz
monstrado mêsa Câmara Luil de Souza".

Ag ra�ecimBnto
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Pago 2

passo que Mahnke, embo'l No quadro do -C. A. O
ra um pouco indeciso no perario, a figura principal,
inicio, Ià que em absoluto sem duvida, foi Cordeiro.
se adapta a gramados es- Aliás, a' intermediaria
corregadlos, firmou-se maís dos visitantes constitui-se
tarde. A intermed iaria, bôa, no ponto alto do quadro,
constituindo-se o baluarte, pois Cirineu e Wivaldo.
sempre pronto pera disputar completaram-na muito'
a bola, Um grande centro- bem. Miro, se nos pareceu
médio, não ha duvida. Bel- um arqueiro fraco, embo-

����������������.�������������. , lock, muito bom, e Girola,ra corajoso. A zaga, cons-
. deslocado de sua verde- tituida por Babilonia ePreliando na tarde t: de "alvi -aníl' vinha de duas a primeira vantagem dos I o f�� com sua part�cu1ar deira posição, Iez o bas- Machado, êste o malhar,maio centra a equipe do Jorna,das bisonhas, mas locais.. p�rl�la, 5 a 4. A aSS1S!en- tante para não compro- náo comprometeu. No aC. A. Operaria, de Mafra, eis que o inesperado acon- Clovis, ao disputar uma era tnfla�a-se com a fibra

meter. Ö ataque, na pri- taque, Ivo foi o melhor.o "onze" do C, A. Bae- teceu, traduzido numa ví- bola,no centro do grama dos 1?�aIS, e AI,,:aro, so.b meira fase, não produziu Amadeu um dos substipendí colheu magnifico toria liquída e Insoflsrna- do, e superado, e a pelote o delírio da torcída, aSSI-
a contento muito embora tutos do títular, foi autortriunfo, abatendo seu ad- vel, vai ler aos pés d� Ama nela espe!acularmente o 6'
a ala form'ada por Justi- do primeiro, e co-autor doversaria pela dilatada con- As equipes: C. A. Ope- deu, Krause quer Inler.cep. tento, A esta altura e�tra no e Etti, em muitos lan- terceiro tento. Celso, oregem de 7 a 4. rario: Miró, Babilonia e ra-Ia, fazendo-o com ínfe- Ernest� no lugar de MIro.
ces deixou-Ytonta" a de- meia do Caxias de Join-Voltou assim o repre- Machado, Wivaldo, Cordei- Iicídade, .colocando-a em Azar dele. �lvarc� pega a fesa contraria. Com a en- ville, teve algumas joga-sentaute de Ieragué, a re- ro e' Oirineu, Bandeira, seu próprio arco. Com o pelote quasi na linha

.

de
trada de José na ponta das de valôr. Talvez aingístrar outra de suas, ego- Celso, Ivo, Amadeu e Cita. placard marcado dois re n- tUl!do. ch�ma o arqueiro, direita e Justino para a da necessite de melhorra já tradicionais façanhas, Quasi no final do prélio, to� pare c.ada. bando, ter- e esre sal do arco �ngenu- meia esquerda, houve ambientação. Cita, é u.mafirmando-se no conceito entraram Ernesto pera o mina, a pnmerra fase. emente, bola nas re.Jes, 7 màis coordenação. Alvaro, ponta repida, Bandeira,do publico espotlvo cata- lugar de MiTO, e Buch no

I �. �eriodo com�lementar, a 4: Log? em seg�lda, o
que dia a dia vêm molho- outro que substituiu o ti-rínense, como valer eVi.,IOgar de Celso. e !nlcla�o com forte a�uà- ar�I!ro da por terminado o
rando, alem de +artilheirc tular, consignou o ssgun-dente. C. A. Baependi: Silveira, celf(�, neo ob�tante o Jogo prell.?, '. da tarde, com três tentos do tento. Foi aliás, poucoO Operaria, de Mafra, Krause e Mahnke, ßallock, con!l�ua movImentado. e Não �esta duvida, qu� espettculares, realisou uma servido. .

veio precedido de grande Henrique e Glrola, Justino, equllíbrado. Aos 10 .mmu- e� comu.nto o
.

Beependí, de si . ""':Ilhores partidas O trabalho do arbitro,cartaz, ostentando o titulo EUi, Alvaro, Clovis e Mor- tos Bandeira, aprovetta um fOI. supenor, mats pelo �n- em f,
e �D?los 1'';Jcais. foi consencioso. O sr, Jude campeão da liga Ma- rerl. Na fase complementar, l centro de .Cita, pera ma�- t�slasmo, d� que pela réc- Et��Sllel\motor" do ata-lia Ramos, embora tivesfrense de Desportos de Clo�js cedeu seu lug�r a I c� o terce�ro ponto dos VI- nica, esta 81 pera atestar

que
ica l.il, I.con?truill a se falha, �liás de menor1947, e portanto parrlcí- JUStl�o, �n!rando Jose na sIta�tes. Nao esmorecem os sua conduta a marcha ?O valetntSustiuo, iÖI outro, importância, sempre �on-pente do Campeonato Ca- po�ta dlreíta. 10C�IS, bola cruzada por p�a�ard. No vencedor, in- incausavel e perspiôaz. duz iu-se com imparcialida-tarinense .de Futebol, no ,?ot as ord�n.s. do sn. J?se para a area e Morre- dlvIdual�ente, d�stacara�· Morreti, por seu turno, de. Par.abens,. portanto:qual brilhou de maneira Iulío Ramos, imciou-se o fi, entra no arco com b�la ee Henrique, EUI, Mor:etl, tanto na ponta, porêm me- A noue, fOI oferecidoindiscutivel, não poude e- prélio as 16 horas, com a- e

.... tudo, 3. a �. Ivo, mUlto .Mahnke, AI.va:o e Justmo'lhor na meia esquerda, aos visitantes, na sé.de dovilar a goleada, que se taques revesados, notando- rapIdo, aproveIta uma to- Os demaiS, Jog.a�a.m den voltou a impressionar. Baependí, um ammadoprecipitou nos 20 minutos se maio_r harmonia no Ia passada por Cordeiro, tro de suas posslbllIda�es, Tem coragem e fibra o baile, ocasio na qua:! o Baefinais de prélio. Não im- co.njunto visitante, qu� a- marcad.o o quarto te�to do com a�to grau d� entuslas-
rapaz. Jose é uma ponta pendí festejou tambem aporta, como alguns que- brm a contagem por mter- OperarIo aos 19 minutos. mo. Nao há d.uvlda que o ideal, já que não têm fo- vitoria.rem fazer crêr, que jogas- médio de Amadeu, aos 10 Cinco minutos depois, triun�o dos Jaraguae!1ses me de "goal" com se dizse desfalcado de três tHu- minutos, num tiro inespe- Morreti, num mergulho residIU na vontade ferr�a na giria. Sempre quando ß

. ·

X �N l eDçOlares, porque ossubstHutos rado. Oito minutos �epois, sensacional, consigna de do:s seus integrantes. �II- passiveI, centra � pelota coral uHO Burem absoluto compromete- Alvaro empata depOIS de cabeça, novo empate. vena no arco, embora In-
em cima da aerea e comram, pois dois dos quatro vencer os dois zagueiros. Da! pOT diante, o Bae- feliz �� primeiro. �ento um meia cornO 'Morreti, No Jogo entre o Aca-tentos assinalados pelos Aos 35 minutos ha uma pendi passa a comandar dos vlsItanres, redimiu-se habil cabeceador talvez � -

.

dmesmos. falta perto da lateral do as ações. Henrique o "can- depois, e praticou diversas sela o -ideal. Clo;is res-
ral e Sao Lourenço, e

Poucos foram os que meio do campo, e Henri- nhão" jaraguaense, é cha- defesas de vulto. Na zaga sentindo-se de uma' \,elha Joinville, venceu esteacreditavam num sucesso que centra forte, encobrin- mado para cobrar uma fal Krause pareceu-nos um contusão esteve fraco.dos locais, já proque o. do Miro para estabelecer ta fóra da grande aerea, e pouco fóra de forma, ao

ES'PO RTES
(Escreveu G. M.)

Hill!Pl!ndi 1 ,x Dpl!fürio 4.

por 5 a 3.

MAX
, .

WILHELM
FABRICA DE BEBIDAS

Fabricação
Própri

Gazosas 1/2 GRFS: Limão, Framboeza, Abacaxi, Laranja, Refresco Jàraguá.
Refrescos 1/1 GRFS: Gengibre, Limão, Framboeza, Abacaxi.

ÁglJas Minerais: Fonte do Castelo em 1/2 �trs_ e Real Soda em 1/2 Gris .

•

Dh/ersos: Xarope (Capile) Bitter Estomacal, Vinho de Laranja.

1E§�edalin�21�e§ llj2 Gw§t SUCO de Laranja, Guaraná Extra, Agua Tunica

Vista total da firma; "Fabrica de Bebidas MAX
WILHELM"- 1 0. Edificio da fabrica de bebidas. 2° -

Casa de moradia e escritórios. 3° - Depósito de
bebidas. - Residencias para empregados da firma.

Fábrica e escritori05 da firma "Fábrica de

Bebidas MAX WILHELM"

Frota de caminhões pertencetes éI firma "Fábrica

de Bebidas MAX WILHELM"

Deposifos
Cerve'ias: Cervejaria Catarinence S.A. - Cia. Antárctica Paulista - Oia. Cervejaria Brahma.

Diverso.: Vinhös Brancos e Tintos - Vinho Urú Legitimo - Licores Diversos -Licôr de Ovos

Vermouths - Oognacs - Bagaceiras - Gins - Wiskys - Ohampagnes - Boone

kamps Aguardentes - Vinagre - E um variadissimo sortimento de artigos
finos Nacionais e Estrangeiros.
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CORREIO DO POVO 9-5-48 :....

Camara JVI u n icipal
ESPORTES

Sexta-feira ulrlma, . dia Art. 1- Ficam isentos Lembrou ainda que, em-/ A resposta não se fez
16 do corrente, tendo sido do Imposto Predial, por bora justa a isenção de esperar, fazendo-se vêr ao

legalmenie convocada, reu- 15 anos, os predios per- impostos conferida ao eX-lditO aparteante que, num

niu-se aCamara Muntcí- tencentes e de residencia pedlclonarlo, contudo este, regime dernocreríco, os re
paI com a falta apenas dos Expedtcíonarlos. ao terminar a guerra vol- presentantes do povo tem

dos srs, vereadores Curt Art., 2--Ficam também tau pera casa, no mínlrno, o direito e o dever de es-

Vasel e Albrecht Gumz. isentos do imposto de Ex- com uma dezena die mil tudar as coisas que inte-

Aberta a sessão, fez uso ploreçäo Agricola e Indús- cruzeiros no bolso ao pas- ressarn á coletividade pois
da palavra o Vereador Po- trial, os imoveis rurais dos so que o convocado, ao não faz mal a ninguern
pulista Dr. Luiz de Souza Expedicionarlos. com area acabar o seu tempo de/viver-se num reglrnem de

que disse ser do progra- inferior a 250000 m2, serviço no quarrel, volteldecêncta; de moralidade e

ma do seu Partido o culto quando neles residirem e sö com a malinha comias cléras.
dos graudes nomes e da- os cultivarem. com que o vímos partirl Fez-sé ver ainda ao

tas da nossa hisloria.tPor Art, 3-0s convocados ha um ano atrez. precipitado e descortêz

isso, relembrando o feito pare o serviço Ativo do Nada adiantou a argu- pessedlsra que nem sern

maravilhoso das armas Exercito, durante o rempo mentação da U.D.N. e do pre resolve bem o "está
brasileira em Montese, na da convocação, ficam isen- P R.P. votado, está acabado" pois
ltalia, em 14 de abril de tos dos pagamentos dós Na hora da votação foi: não Iosssem os udenístas casar-se:

1945, requeria constasse impostos Predial, Explo- Carlos Rutzzn, Max Thie-e populistas terem eherne- Bdital n. 2576, de 29-4-48
da ata um voto de louvor, racäo Agricola e licença, rne ' Iunror, Walter Breit'ldo a atenção do plenário, Ele, brasileiro solteiro

reconhecimento e saudade quando possuírem apenas rhaupr e Arquimedes Dan- o sr. Prefeito a estas ho- Avelino Predri e An- lavrador, domícílíado e

aos, que, integren- um imovel ou veiculo, tas CONTRA e Otaviano1ras já teria publicado um
I .

residente ne�te dist!ito,
do a FÉB., cobriram de Art. 4-Revogam-se as Tissi, Luiz de Souza eldecrero isentando do pa- nhesi ôatler em Ja!aguásmho, .fIlho
glorles a bandeira e o no- dlspossões em contrario. Willy Germano Gessner!gamento da clza as trens- '

,
. .

.'
de A�vmo Oesterreích e

me do Brasil, tomando Sala das Sessões, 16 de A
'

FAVOR. .Irntssões de propriedade, �I� . bra:!)JleJrC? . �oltelro, de Mmna l\1a�s. .

Monfese ao inimigo. Re- Abril de 1948 vs noesos pezames pois atitude essa que seria ri- op�rafJo, doml�lh�do e Ela, brasIleIr.a,. �olteIra
queren mais que, por ofl- OTAVIANO TISSI aos srs, convocados! dícularlzada ao extremo e resldent� neste.dlstrlto, em lav�adora domlcI!Iad.a e

cio, Iôsse dado conheci- Justificação. Paguem os seus ímpos- que deixaria em situação Itapocuzmh?, filho de J�- residente neste dI�trIto á

mente dessa homenagem 1-0 projeto primitivo tos como puderem e, no bastante critica vereadores cond? Ped�1 e de Mana Estrada Jara�uá, filha de .

a Associação dos Ex-Com- ínclula a lnsenção do Im- futuro, que-votem nos seus imprudentes e atacados PrettJ Pedrl: . .

Alberto �emke e de

batentes, Secção de Iara- posto de Transmlssão, que verdadeiros amigos e de- de C C totalitário como EI�, .brasllelra! .s.o�eJra, Thekla Reínke.

guá do Sul. Essa propos- é privativo do Estado. fensores, nunca nos que parece ser o sr. Vereador d°f!ldest�ca d�má�J1tl�t:e� Edital n. 2379, de 5-5.48.
ta foi Bpfibvada por una- 2-0 Expedicionario são conrra os seus inte- Walter Breithaupt.1

resI en � nhes tlh ISdn I a-
nimidade. lavrador, residente assim ressesl,

_

t�pocuzJn o, J a e gOza Adão Mokwa e Joanna
Em seguida o sr, Secre- na zona rural, deve tarn- - x- Sábado, pela manhã, CIO Satler e de There Urbanski

rarío da mêsa procedeu á bem gosar da lsencão, que CREDITO E MAIS CRE· consumou-se a tragédia. ôarler.

leitura de nove (9) prole- é atribuida ao da cidade, DITOS ADICIONAES Em segunda discussão, Edital n. 2377 de 4-5-1948.
tos-leis de autoria do sr. 3-0 convocado, quan- Houve um abatimento alguns prólétos por unanl-
Prefeito Municipal, muitos do proprietario, não tem de Cr$ 61.000,00 nos cre- midade, outros apenas pe- Ervino Töve e· Imgart
deles completamente alte- rendimentos para fazer fa- ditos adicionaes pedidos lo P.S.D., foram aprova·

rados, isto é com cara ce aos pagamentos dos pelo Prefeito á Camara. dos em segunda discussão.
bem diferente daquela com tributos. justos, pois, que, O primitivo pedido de Dizemos consumou-se a

que foram apresentados enquanto esteja incorpora- Cr$ 5.17.96370 foi deminu- tragéiia porque deu-se o Ele, brasileiro solteiro

aos srs. vereadores na do, par força da lei, se lhe ido j'ara Cr$ 256.963,70 caso de vérbas orçamen- lavrador, domiciliado e

sessão ilegalmente convo- dê isenção de impostos exatamente 61.000 cruzei- tadas para o ano inteiro residente neste distrito,
cada no dia 8 do corrente. sobre os bens que possuir. ras menos: de 1948 Jà estarem gastas em Rio Cêrro, filho de

Á proporção que eram OTAVIANO TISSl»- As bancadas do P.R.P. noS treis primeiros mezes Gustavo Töve e de Ma-

lidos eram tambem de· ESsa emenda que prote- e U D.N. deram seu voto deste ano e terem sido ria Ponath Töve.
,

fendidos o�almente pelo jia alem dos exdediciona-: por escrito d�c1arando qu.e agora (no 4' mez do ano) Ela, brasileira solteira

sr. �ecr.etano
Vereador rios tambem os convoca-j concordavam com o auxI- votadas outras suplemen- lavradora domiciliada e

ArqUimedes Dantas, do dos, esses que anualmen� lia de es 10.000,00 para o tares ou adicionaes duas residente neste distrito, Edital n. 2380, de 5-5-48.

�SD. que a todos os pro· te sã? chamados aosl Ho�pital Municipal de Co- e treiz ve.zes igoaes as em Rio Cêrro, filha de
Hugo Siewert e Lidi�

Jetos suste�tou �undamen- quartels, onde permanecem rupa e CrS 90.000,00 para que dev�rJam durar todo Ida Anna Schwarz
tadamente Ißcluslve o pro- cêrca de um ano, teve de·1 reconstroção de estradas, 1968. Ele brasileiro solteiro
jeto que isenta o expedi- 'cidido apoio da bancada pontes e boeiros, danifica- Onde iremos parar? ! f. de' Alvino Klitzke; lavrador domiciliado e

danaria, por 15 anos, do do P.R.P. que, por seu li- dos pelas últimas enxurra- Deus que se compadeça Ada, f. de Oscar Hansen; residente neste distrito,
imposto de transmi-ssão is- der Dr. Luiz de Souza, das. Quando aos restantes do nosso contribuinte! Wendelino, f. de Alvino em Rio Cêrro, filho ,de.
to é, do pagamenro da ci- fez'calorosa defeza daque- Cr$ 156.663,70 votavam Klitzke; Edla, f. Oscár Alberto Siewert e de
za ao municipio. . Ia emenda. contra por não verem jus- Hansen; Verena, f. de Bertha Siewert.
Nesta altura falam os O P.S.D., porem, infe- tificaliva, urgencia ou ca· Norberto Rauch; Edla, f. Ela, brasileira solteira

vereadores Otaviano Tissi Iizmente para os sr8. con· lamidade pública que :au- L
· de Gustavo Lange; Rolf, lavradora domiciliada, e

e Dr. Luiz de Souza fa- vocados, dispunha de mai- torizassem a transgressão oeals f. de Adolfo Vienen; residente n�ste distrito,
zendo ver o absurdo des· oría nó recinto e, por isso do artigo 127 da Lei or- EUina. f. de Emilio Car- em Três Rios do Norte,
�e pr<?jeto pois, si a ci�ô a consequencia não se fez gan.ica dos Municipios ��e N:\SClIIEN1'OS=. No ca�t�- los Augusto Gruetzma- filha de Otto Schwarz e

e deVida ao Estado e nao esperar: o lider pessedista prOlbe abertura· de cl'edl- rIO do Registro CIVIl
cher; Alidio f de Mario de Alvina Borchar,dt

ao Municipio é evidente Dantas proclômou alto e

I
tos suplementares antes do desta cidade, foram inS-

Floriani; Matilde, f. de Schwarz.
que êste não pode baixar bom som: -«A minha ban- 2' semestre ou creditas es- critos os seguintes nas-

Jovino Rosa; Alex, f. de
lei isenta�do ao pagame!1- cada (Rutzen, Thieme, peciaes no decorrer do pri- ciI�entos:. Anesia, f. �e Helmuth Geisler; Aveli
to de um Imposto que nao Breithaupt e êle propria) meiro trimestre. Erlco SIewert; LUIZ

f de Luiz Pavanelo'
lhe pe�tence. .

e con!r� à extensão dos L1çÄO DE DEMOCRA- Claud�o, f. d� Alvaro ���i: f. de Alfredo Mohr;
OUVida e aproveitada benefiCIOS aos srs. con- CIA Neves, Avelmo, f. de

L
.

J é f de João
essa lição, silenciosamen-, vocados. Éstes são em Ao pleiteiztr a remessa Hercilio Voltolini; José Eae!CdIOl .0sA'i '.

a
4' de

t V d d· t C
. -

d F' C d'd 4' dI' spm o a . zu., 1..

e, o. erea. ar. u ems a, número muito elevado e para a omlssao e
,

1- an I 0
•.

1.. e gn�Clo joa uim 'Athanasio da
Otavldllo TISSI, que tem isso assim seria um gran- nanças de um dos nove TomazellI; FranCISCO

C qt . W Id' Joa-o 4' de
.

I d d d d
"

. .

dI' d P I 4' d At' T os a, a Ir , 1..

se reve a o um ena a o' de pI'ejuizo para a receita projetas e el que e sur- au o, 1.. e n omo or-
E

.

..

Ma ia Mueller'
·defensor dos interesses l

do Municipio.»- preza e em cimd da hora quato de Souza; Berna- Urml�Ia f d
r

E 'co Kam�
do povo, apresentou uma Novamente com a pala- foram jogados em cima do, f. de. João Gesser; �su a, . e rI

em�ndo de sua autoria ao vra o vereador populista dos srs. vereadores para Romilda, f. de Albano c en.

projeto que isentava da Dr Luiz de Souza fez vêr estudar, discutir e aprovar Fachini; Osvaldo, f. de
----------------------

ciza. a improcedencia do ar gu- em apenas duas horas, o Antonio ôa Silva; Satiro, ��.��'
' # ., ";';" ' � :

EMENDA OTAVIANO menta pessedista lembran· vereador populista Dr,Luizf Leopoldo VoItolini;: OS DEVERES DOS ASSINANTES'
TISSI- «PROJETO DE do que o convocado, du- de Souza foi obrigado a Norma, f. de Osvaldo Ers· �
LEI N' , rante os mezes que serve repelir com energia os ching; Eno, f de Rudolfo :
Isenta de impostos imo- no quartél ganha uma insi· pruridos totalitários do Blae�sing: Moria, f. de � �

convocados. ra as despezas pessoaes Breithaupt. Este. sem estarErwino Klabunde;

Eduar-I
•

EMENDA SUBSTITUTI- do soldado quanto mais com a palavra, imterrom do, f. de Alberto Marquadt . 3-A VISAR a redação quan' .

VA E ADITIVA para pagdr os imposto da pe o orador do P.R.P. pa- Geraldo, f. �e Eugenio; : -
do mudar de 'd leia�:Dê-se ao projeto a se- propriedade, que de;xou ra exclamar: -«Está vo- Vog�l; L?urJval, f.. de � res� e1 .' �

guinte redação: para traz' tado, estli acabadol»- OtavIO Hmtz; Waldmo, ��.:;.::.:.:....:;........�.:::..:.::......,�:.:.:..:.:;.:;
........ �

(Em vista do grande sucésso alcançado, o que fez com

que se exgotasse rapidamente a nossa edição de 25-4-1948,

reproduzimos hoje a reportagem que foi publicado naqué
la data)
Em duas sessões extraordinarias foram aprovados nóve projetos-leis. - Dêsde quando a ciza é

paga ao Municipio? � O P.R.P. ensina democracia a um vereador Pessedista. - A U. D. N.

defende os interesses dos Convocados.

Torneio de "bocce"

Em disputa dos premios grande animação.
instituidos pela Editora O jogo foi realisado
Correio do Povo, Max no cancha "Brasil", do

Wilhelm, Casa -Beme sr. Augusto Pereira, á
Mattar e Bebidas Boss, estrada Itapocü.
houve domingo ultimo, a De acordo com os jo
penultíma jogada do tor- gos ali realisados, a si
neio de "bocce", que es- tuação dos clubes é a

tá se realisando com seguinte:

Rio Branco 6 jogos
Brasil 6 "

Estrada Nova 6 "

Barra R. Cerro 7 "

Retorcida 6"
Cidade 5 ..

Rio Molha 4"
Rio Cerro 6"

10
8
7
7
7
4
3
1

pontos
,.

"

••

."

"

'.

�t� In�� �I � I L· P�T.P'���!dp'!'i_
co pera serviço de balcão.
BREITHAU:':>T & CIA.Irene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do 10 Distrito
da Comarca 1araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

.

Brasil.
Faz saber que comparece.

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei

atim de se habilitarem para

Adolfo Dallmann e de
Clara Ehlert Dallmann.

Edital n. 2378 de 4-5-1948

Arnoldo Oesterreich e

Erna Reinke

Dallmann

Ele, brasileiro .solteíro,
lavrador domiciliado e

residente neste distrito,
em Retorcida, filho de
Francisco Mokwa e de
Victoria Wilcsenski Mok-
wa.

Ela, brasileira solteira,
lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Retorcida, filha de
Antonio Urban6ki e de
Maria Wintrich Urbaskl.

E Dara que chegue ao co

nheciinento de todos/mande i

passar o presente f'dital que
será publicaào pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dUl ánte 15 dias. Si

alguem souber de algum im-:
peclimento acuse-o para oi;

tins legais. .

IRENE PEDRI, aliciaI

1-PA G.A.R a assinatura.

2·LÊIl o Jornal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE Cure seus males e poupe seu

I
Guilherme A. G. Gaedke & Filhos' FARMÃCt�)mPNÖVÄ -E---A.--S-t-B -I

-

d EI t- -d d S ARua Marechal Deodoro Fundes de ROBERTO M. BORST mpresa u rasl eira e e lei a e..
Entrada ao lado do foto Atelier Hans Lass a que dispõe de maior sortirnen- Matriz: .JOINVILLE

• Dormitórios modernos e simples
to ng�sPáaçp�eeço�f��e��J'�s�ss. arti- .

'(Sob Administração do Governo Federal)-

Jogos pera sala Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua
Jogos pera casinha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas pare casal e solteiros

, Guarda comida e guarda louças
Bufes e pentledeíras
Cadeiras-Mochos - Cam lselros
Camas-Tabaas de lavar roupa

...........................,..""":"'"""�.--...... Oma lir.na completa de MOTORES nacionai-s e estrangeiros de alta e baixa
� faça boa digestão �s_aI'!- � rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
� do, antes �as refeíções, � 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

� usando callc de � 220 Volts 50 ciclos.

�����! _

A""aEIiIlG. 'BI NlIBIf;ie
-���-���������

__���������_�����:BOMBAS para uso domeitico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
. conjugadas com motores monofasicos de 1/4,HP, Marca LILLA

P A R A F-E R IDA 5, com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
servindo até 50 metros de profundidade.

.A\rtngo§ 1E�etrllC(Q)§ jara (Q) �21r
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

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

pedido de instalação de luz e força.

'Avisamos que, á partir de 8 de Maio não compramos

mais Tangerinas e,.que, 'dêsde 12 de �aio pro
ximo, compramos todas as

.

milrCo dI! l.g48
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO
D� acôrdo com o art. 92, § 1', letra a, do De.

creta-ler rr 700 de 28 de outubro de ·1.942;
A JOSé Pereira Lima, do cargo de Secretário

Municipal, padrão "S" do quadro Único do Municipio.
EXONERAR

.

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

Manoel Luiz da Silva, do cargo de Inspetor
Escolar Municipal, padrão "N" do Quadro Único do
Municipio, por ter sido nomeado paro outro cargo
público.

NOMEAR
De ecördo com o arr. 15, item III, do Decreto

lei n: 700 de 28 de outubro de 1.942;
Manoel Luiz da Silva, pare exercer o cargo de

Secretário Municipal. padrão "S" do Quadro Unico
do Municipio.

COMUNIQUE-SE
(ess.) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal.
(Reproduzido por ter saldo com incorreção)
DECRETO DE 12 DE ABRIL DE 1.948
O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:
NOMEAR
De acôrdo com o err, 15, item III, do Decreto

lei n' 700 de 28 de outubro de 1.942;
EmiIio da Silva, para exercer o cargo de Ins

peror Escolar Municipal, padrão "N" do Quadro
Unico do Município, a contar de 1-0 de março de
1.948.

COMUNIQUE-SE
( ass.) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Muni"ü pai

Atenção� •

r_I!eI!!!!!I_IEIIIIl liIIIl I pr us

I Dr. francisco Antonio Piccioni ·1
MEDICO

1- formado pela faculdade de Medicina da

III Universidade de São Paulo.

-I�
Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

II
Misericordia de São Paulo

lu CLINICA GERAL-CIRURGIA
III Partos • Doenças de Senhoras, Homens • Moléstias internas

I""I e externas: Pulmões • Coração • Estômago • Figado • Rlns «

Doenças nervosas • Sífilis - Doenças venéreas - Doenças da

-1·11 péle
em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

IESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

Di CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2 Às 6 HORAS À
IL RUA MARECHAL DEODORO, 507 - jARAGUÁ DO SUL. I
II AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM JARAGUÁ,"II DO SUL NO PERIODO DA MANHÄ; À TARDE, DAS 4 ÀS!II
..
7 HORAS EM NEREU RAMOS. Iiim Residência: Rua Epltacio Pessôa 519 P.

I JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA I
_ a
ii!I_I!=I'!!!!!!!. '_!EI!UEBI!!iIIlEEEi!!!!iI_!Eii!II! '

De primeira Praça
O Doutor Ary Pereira Oliveira. Juiz Dr. Direito

da Comarca de Ieraguã 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+dez+-dte s virem, ou
c.onhecimento dele tiverem ou interessar possa, que,
findo esse prazo, ha de ser arrematado por quem
ruais der o maior lance oferecer, em frente ás portas
do Edificio do forum, no dla 19 do mez de maio
proximo vindouro, as 10 (dez) horas da manhã o

bem penhorado a fábrica de Calçados Yara S. A,
na açáo executiva que lhe move Ola. Cindú de Cou
ros e Maquinas, abaixo descriminadu:-

10)- UMA MAQUINA de grampear viras e so;
las marca Herrero, no valor de Cr$ 13.000,00.

Cujo bem constante do euro de penhora de fo
lhas dos euros da referida ação executiva, será leva
do em hasta pública de venda e arrematação em

primeira praça, pelo preço de CrS 13.00000 (treze
mil cruzeiros). Assim será o referido bem 'arremata
do por quem mals dér e maior lance oferecer, 110
dla hora e lugar acima mencionados, podendo o
mesmo ser examinado por quem Interesse tiver na
fábrica de Calçados Yara S,A., a rua Marechal 'oeo
doro, nesta cidade. E pare que chegue a noticia ao
conhecimento de todos, se pessou o presente edital Vende-se otimos moveis para escritório.
que será efíxado ás portas do Forum, no lugar de l\.1f tí d
costume e publicado pelo jornal local "Correio do

1.0 IVO mu anca.
Povo". Dado e passado nesta cidade de Iaragué do 1 cofre da melhor marca nacional "Berta II

Sul, eos quinze dlas do mez de abril do ano de mil 1 maquina Remigton n: 12, nova
novecentos e quarenta e olro. Eu Ney franco, escri- 1

.

d
vão, o subscrevi.- (assinado) Ary Pereira Oliveira. 1

mesa para maquma e escrever

Juiz de direito da comarca. Está conforme o origí- estante extra-fina, fabricação' "Palermo'
nal, do que dou fé. 1 cadeira giratoria "Austríaca legitima"

Iaragué de Sul, 15 de abril d 1648. 2 secretarias de ótima fabricação
NEY fRANCO 1 prensa de fabricação francesa

Escrivão Outros objetos de menor valer.
Ver e tratar a Rua Epitácio Pessoa, 565.

Jaraguá do Sul

L_ i q u i d a ç ã o
............... 1

•

..

____ I

E C Z t. M A S,
INFlAMACÖES,
CCCtlRAS,
F R � E I R .A. 5,
ESPINHAS, ETC.

'.·,I·-� F ii• II

Atenção!
.

•

ACHTUNG KOLONISTEN!
Ab 8. Mai kaufen wir keine TAGERINEN mehr, be

ginnen da fuer aber arn 12, desselben Monats mit den
quantidades de LARAN JAS, sendo

Kauf von ORANGEN. Preise und
que, preços e quantidades' devem ser tratados nos

escritorios da fabriea.

.1 n d u 5 t r i a 5

Quantitaeten sind in unserem Buero zu verabreden .

Reunidas 5. A.}Jaraguá
RODOLFO HUFENUESSLER - Dipetop

-,-
-

---:_ .-
, ,�> ! � , •• ri ,

.

I

I
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CORREIO DO POVO

BALANÇO GERAL EM 51 DE DEZEMBRO DE 1947

DA FIRMA
li�iE�12J����!IRm�mm�

EXPORTADORES DE:

807,70

I
Açucar Mascavinho, Aguardente de Cana em Barris, Farrinha

Ide mandioca e demais produtos coloniais

Engarrafadores de: Aguardente VIGOR

79.138,20

I
Rua EHza Stein N. 250 - End. Telegr.: "MÜLLER" II

JARAGUÀ DO SUL -X- SANTA CATA:ß,INA I
iI�����������mml

.'

Comércio & Indústria
Schmitt S/A.

A T I V O

Caixa
Disponivel

ReaUsavel á curlo e longo prazo
Serraria
Pasta Mecanica
Direitos
Participações

Imobilisados
Moveis, Utensílios e Ferramentas
Maquinas e Instalações
Semoventes
Veiculas
Predios e Bemfeitorias
Terrenos
Lucros e Perdas
Saldo do exercício anterior
Prejuizo neste exercicio

Valores compensadas
Valores em Caução

44.549,00
20.000,00
9.957,80
4.R51,40

1.014,00
259.236,20
12.267,00
4.200,00

482.873,60
89.857,00

5.676,80
6.859,50 10.536,10

PASSIVO
Não exiglvel E D I T A, LCI- _

IMPOSTO TERRITORIAL. 'Dr. I�rquimedes Dantas
aI)V8G•••

Capital
Exiglvel á curlo e longo 'prazo

Contas Correntes
Valores compensados

Caução da Diretoria

• 559.929,80

20.000,00 De ordern do snr. C ole
tor, torno publico que no

corrente mez de Maio;
arrecada-se imposto acima,
retereute ao 10, semestre do
corrente exercicio.
Os C .ntribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

lpraso, poderão satisfazel-o '

no proximo mez de Junho I De ordem do Sr.
com a multa de 200/0.

.

'

Prefeito Municipal
Exgotados os_ supra cilt8- de Jaraguä do Sul,

dos prasos, serao .!:tra.das torno público que,
a� .competentes c�rtidoes de durante o corrente
dividas para �er rogar a co- mês de Maio, arre

brança executiva, eadação na Tesou-
Coletoria Estadual de Ja- raria da Prefeitura

raguá do Sul, 3 de Maio Municipal de Jara-
de 1948. guá do Sul e na

ELEODORO BORGES Intendencia de Co-
escrivão rupá, o imposto da

Taxa de Fiscalização e ASP I L l U L A S OO
Serviços Diversos (Ilumi A B BA O E MOS S
nação Pública).
Não satisfasendo 5 Ã O I N F A L L I V E I S

o pagamento no re- Nd- Prisão de Ventre
ferido mês, ficará o e MS molestias do
co�tribuinte sujeito F I G A D O
a multa de 20%
sobre a referida im- ESTOMA G O
posto no primeiro I N T E S TIN OS
mês, sendo então Fastios, Azia, Vomitos,
feita a cobrança jll- Pesadelos, Indisge.stões,dicialmente.
Tesouraria da Co ll c e s do Figado.

Prefeitura Muuici- Gazes, Digestões Penosas,
É faci I fazer boa diges- de J araguá doSul. fi Dôres no Esfomago, MeSo

de Maio de 1948, Halito, Retenção de Bilis.

F. VOSGERAU Vende-se em toda parte.
Tesoureiro La........... ...__...

Cr$ 959.929,80
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" EM 51 -12 -1947

DA FIRMA

Comércio & Indústria Schmitt S. Ä.
DÉBITO

JOSÉ ALBUS
Canetas Eversfark de

todos tipos e preços 2
anos de garantia. V. S.
encontrará na afamada
Casá Real.

PREFEITURA MUNICI
PAV DE JGUk DO SUL

EDITAL

Aposentadorias
Juros e Descontos
Ordenados e Salarios
Consertos e Lubrificantes
Despezas Viagens

" Geraes
Consertos Benfeitorias
Selos Mercantis
Impostos
Trato. Animaes
Fretes e Carretos

389,50
" 8.093,00
24.896,00
5.316,20
1.050,00
6,762,20
1.700,00
2.375,00
2.460,20
3.749,20
145,00

Cfn3,916,10

"

4
.":'

CRÉDIT,O
Serraria
Pasta Mecanica
Alugueis
Prejuizos

28.797,30 C
.

h
.

17.419,50 arrm os para crI�n-
840,00: ças, �a D?elhor Iabríca

6'.85930 do paiz, típo Esporte e

---� berços.Cr$ 55.916,10 V. S. encontra pelos

Jaraguã" do Sul, em 31 de Dezembro de 1947 menores preços da ora

.ça na.
,

CASA REAL
COMÉRCIO E INDUSTRIA. SCHMITT S. A.

Arnoldo L. Schmitt
Diretor Presidente

•

SERGIO TOMSEN, Contador Dip!. Reg. no C. R. C. N. 0501.

Parecer do Conselho Fiscal
tão, quando se usa o

Bitter Águia Puro

Os infra-assinados, membros efetivos do Gonselho Fiscal da
"Com. & Ind. Schmitt S/A.", tendo examinado minuciosamente o Balanço
Geral, Demonstração da conta "Lucros e Perdas", contas, inventarios, rela
torlos e demais documentos, referentes ao exercicio de 1947, que foram

apresentados, bem como a escrita da Sociedade, são de parecer, que se

jam aprovados os referidos documentos e atos praticados pela Diretoria,
pois que constataram a maior regularidade e absoluta ordem em tudo que
lhes foi dado á examinar.

.

Nada havendo mais á tratar, deu-se por encerrada, a reunião,
da qual eu Gurt Siewert, servindo de secretario, lavrei esta ata.

.

IJaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1948.

Gurt Siwerdt
Gurt Vasel

Adelia Müller

�
},.
Banco' Popular e l�grícola
Do Vale do Itajaí Matriz 9LUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e �io do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ti dlsposiçäo-qsem liinite) retirada livre

A disposição conla especiaJ-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. lniclal Cr$50.000,00 cjretiradas sem s/aviso Cr$ 20.000,00
Depositos. com aviso-Ret. dlarla até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

mjaviso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dies 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

i aviso previa de 2 meses pera 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 evlso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.

� Dep. limitados-(Limire até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 'com

} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/.

,
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100,000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, COIT'IO seJalT'l: cobranças, descontos,
passes, depositas elT'l contas correntes, depositas de, valores, etc. etc.

I
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

======Serviço atencioso e rápido======

f"__""'������

Clioie. �e OI�os, Ouvi�Gs, nariz, fiaraaRla I
Dr. Arllninio Tavawes

Pofessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educaçôo de Florianópolis
Ex·Chefe aios serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

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

Ex-Interno por, concurso, do Assistencia Pública do Rio de Janeiro

Tomem:

FRACOS E ANÊMICO.:; I .,

VINHO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA··

ImpragadD CIllli tnia QQS:

Tesses

Resfriado,
BronqUite.
Escrofulo••
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚOE.

��"��!lI::.."��'

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
- Domingo, DIA 9-5-48 -

In.,
.._! I

'''_EE�!!:-'''l Otgonizoc80 Comercial e Distri�ui�oro ;OOOOOOOO�OOOOOOJlOO��OO��OOIl�agn�r '2� rtJa lili Caixa Postal, 1.014 CURITIBA _ PARANÁ 00
Adolf Herrn. Schultze

W .., � � • !g "d. 00 MARCENARIA EM GERAL

I
============== I en a mars 00 Oterece móveis "CIMO" d� todos os tipos da 00

Fabpiea de Bebidas I Muita influência exerce o representante n ex- � CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Ipensão dos negócios de uma Empreza. 00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos

Rua Marechal Floriano Peixoto, 60 I ôrs. Industriaes:: Çonfiem .as �endas do� seus .pr�- �
de MobiliaS, especialmente para escritorio.

Á··· du!os no Parana, a Orgenlzação Comercial " Distri- INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: �

JARAGU �DO SUL - SANTA BATARINA I buídora, D
. .

S I d I t I�Aceitamos disrrlbuição com exclusividade e também �, or�11lt�nos, a a� e �n ar

Fabrícaates dos alaaadcs produtos I compramos produção total o parcial, interessando-nos 00 Copas, Escritorios, Moveis rustlcos e outros.

iii �rodutos oe m�lharias, máquinas e cere�!s. 00 MOVE�S AVULSOS COMO:

WAGNER BOONE("KAMP III Cartas para CaIxa Postal, 1014 em CUrItiba.. � Cadeiras w

I
� Poltronas tixas e giratorias

I�CREME DE OVOS 00 Mesinhas de centro e para radio

GIN BRILHANTE I ��t�7s;�;;-�. r:LIXIB Ur: M06Ur:IRA
00 E en�re muit.os antros. a" "

, go, usando diariarnen- L L n L � Caixa Registradora ma�c� �ECOR�
COGNAE EXTRAFINO

�
te dois calices de

�
� Af�mada pela .sua ebcl�ncla, substitu

1I 'B!I_!IIiIllE!lillEli!!lll!E!l!lliEe_I&IEII-sl5 B' A' P
O remédio que tem depurado � indo as Caixas Registradoras dew

Itter gUIa oro o sangue d. tres gerações! � elevado custo ...-------�

..............................__.....� Empregado com êxito naá I 00 Toda a ltlereadoria á pronta Entpega 00
���������--��.������������

Feridas � RUA ruo BRACO, 964 � TELEFON� 7õ 00
Eczemas 00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
Ú !ceras OOOOOO�OOOOOOOOUOOOOOOOO�OOOO�
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo

I. Escrófulas
sifilíticasCALÇADOS

I RGO
Sãó os melhores e

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA

•

mars baratos'

ELIXIR DE NOGUEIRA

Produlol dö:
Industria de Calçados

SEMPRE o MESMO!::.

SEMPRE o MELHOR! •••

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4

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

remédios

I p�='="=='"='='='='="�
I.

ÊCO::'��!��B�:;�:b�::;:ri�!�;!::
II Correio do Povo " � J�O._I_N_VI_L_L_E----:

II !a'�i;��Oi���i�: " =D;���'LUiz==DE'�SÕUZ=A"=
H Santa Catarina!l A D V O G Al.D O

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

H ASSINATURA ANUAL li Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

t,:,:�;�:��:::=�r='�==�======"=""'=:===""==='='=====�
Kühn & Rengel

Grande Depur",vo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR

NO TRATAMENTO
SIFILlS".

I'W .

·

GoseH IRMAOS S.A.
�., E R.RA R IA

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

I

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

�®!@)@r@®!@)@>'!@)@j'f@)@j'f@)@5!@)@jf@)@r®@j'f@)@j'f@)®Y@)®
w

Caixa Postal, 11 � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Reslriados �
(@ TODAS AS MOLE§TIA§) DO ßPßRnH� Hf8PIßßIÓftlO �

jaraguá do Sul � Encontram alivio imediato com v uso do - �
� InC(11DpSP8vel �

Santa Catarina � I Pl!ilOrill d� Hogieo P�loll!nl� I
�

, � @ o PEITORAL lVIAI§)�o.r�DE�mo NO BRASIL @)

f:l�ffX�JS4tfj{W4ti���m�MT)!<�f:il� i\®@l®�@t®®;@@!®@)..@@;.®@..i.®�@)..®�@j@®Ji

�
;OOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooom

I � ��m�r�ialllla, I 8
.

N· I d
'

C
' I

I
ESCrItUraçãOMercan-; anco aCiona· o. omerCIO;
���i��n�:i�fr�:s-_ � Sociedade Anônima �
Defezas Fiscais·

i
�

Contratos - Naturall- FUNDADO EM 1895 ;�seções - Cobranças-
Serviços Comerciais

em geral. � ��d� Panl'tal rr� hn.nnn.nnn,nn Filiais e Aeêr)cias ti
-

�
lJ P lJ � ilu uuu UUU UU nas principais praças do �

Se��;:RANGA" I Pôrlo nl�gr�. FUnll� n� ���H�a �r� �4,�oo,oo�,oo �:�a::n�eP�r�:' Santa I
FOGO - ACIDENTES - 00

00

TRANSP��::I8." AUTO- � Agência nesta Cidade. IJ
�-------_JOO

�
oo�oooooooooooooo�oo�oooommoo�oooooooooooooooooo�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO��OOOOOOOOOOOOOOOO

•
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CORREIO DO POVO , � Domingo, DIA 9-5-48 -

�t::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i
H H

ii II

ii <3asa das Tintas
::

II o mais complelo Emporio do Ramo.
.i
ii
--------------------------------------

i:,.:':!"..
Filial em Jaraguá do Sul i:::!!::::IAv·ISO _ �e ���é\���a ��e���:

Rua Marechal Floriam? Peixoto Nrs. 54-58

ii
dí, tem o grato pra-

ii ii zer de convidar seus assooiados e exmas.

!! . A nova filial Casa das li familias para o grande baile que realizará

:::::::::i:::!::::::::::::
II dia 16 de maio (Espirito Santo) em sua

TINTAS, a sua Casa, pos .. ii séde social. Mesas a reservar com o snr.

'H Tesoureiro Guilherme Neitzel, na Tipogra-
sue um vàriado sortimento ii fia Avenida.

l! Gratos pelo comparecimento.

ii de artigos para pinturas e ii A DIRETORIA

" oferece: II OrganizaCão COIier.ial e DiSlr!buid.ra-
li Tintas a Óleo, Tintas em pó, Vernizes, Es- II Caixa Postal 1.014 CURITIBA - PARANÁ

H m�tes, etc. Pinceis� Öleo de Ün�aça, .AI-', II Snrs. Indllstriais
H vaiade, Gesso, Zarçao, Massa P. vidraceiro ji Ii,i. Óleo para soalho Cola Agua Raz etc' H '. Intere�sam,o-�os por represenrações pera o' esta,do

i:.:.i
•

.

• '. '.
•

li do Parana, princlpalmente de produtos de malhartes

Anehnas: para tingir tecidos de Lã, Algo- ii tecelagens, máquinas e cereais. Dispomos de hábeis

i::::i:::: dã S d t ii vendedores. Damos bôas refêrenclas.
ao, e as e c. ii Correspondência por obséquio para Caixa Pos-

;.�!.: PREÇOSDAMATRIZ' i:�1:�t_al_,_10_14_em_Cu_ri_tib_a_, _

-
:: II Prestações, ,e Descontos Especiai! _ I•ii.�:: Pinturas a Renovadora j! CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

.. moderna e primorosamente instalada do i.'i
li,-iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiiiiiiiiiiiiiiJ

II Matriz em Joinville, RuadoPrincipe, N.84g II DR. SADALLA AMIN!1
11 H CONJUNTO DE APARELHOS MODBRNOS, UNIC? NOS II Illf===========================lllIE\,�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�} BSTAD05 . DE SANTA CATARINA B PARANA ii ..,� ..

«Rua Abdon Batista -' defronte "A Noticia"» H {t' ":�l
l Ia � t·

:"::::: ::::,.�

HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii liP ii onnn n arQ en .,f,lK l ...
i

_ .Joinville - ii !! ii uUpU U o uI! .

-I: :: !;A!l
n-��-�--�-��I_------------��---------�O����IR�

BANCO 1I00S181A ECOMÉRCIO DES. CATADINA S/A. �:�"H�bidiß?:::l
ii

51:,',::, SE�J�� !EL����F��:N�::,O- II S II
Fundado em 23 de fevereiro de 1935 f ii T ii

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 co B L�d' T:: COMBUSTIVEL E ACES- ii ii

RBSERVAS CR$ 4.000.000.00 11 oss "a·1 ii ii SORJOS, LUBRJ- E ii
AGENCIA�!a���u:mi�: J�u�!an, 115

·
..

·
..

· .... ·•..:·...

A·
..

�V···I·S·o·O
..

·
..

·
..

·
..···.. ··...:.;.

'!::,l:,.0,:!:I:.: BAT���;Ã{NCE���.��Tg: DE N li
End. Telegrafico "INCO"·

._. .aT��:: pOlTstaAI'J1Ao-=-1Telefone..
73

i::i::
Proibo terminantemente

'::::::::::::::::: ·..;::::::::::::::{i

lUI..l'.Il. .lõI.l},.aN.4
a todas as pessôas de ce-

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

ii çar em meu terreno sern IIÍIIIII ...__

Faz todas as operações bancarias no Patz, 'como cobran-

;::.�:: minha licença.
ças, descontos, empi estimos, tlnanciarnentos mediante cau- Não me responsabiliso
ção de titulos comerciais, passes, etc" aceitando doeu- ii pelo que possa acontecer.

mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas li Ribeirão Aurora, 26-4-48

Abona em C/Correntes os seguintes juros: H BRUNO PATSCH

Disposição, sem aviso,: com retiradas livres li
para qualquer importancia 2°10 1i

Com viso de 30 dias e retiradas livres 11
de Cr$ 1.000,00 3°jo l!

Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M H
dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00 11
e subsequentes a p. de Crê 5,00 4% ii

Com Aviso de 100 dlas 5% H
Prazo Fixo de 6 meses 5% li
Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% ii

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente H
A economia é a base da prosperidade li
Deposite as mas economias no IIBanco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.

l::,l::,H08810: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
os sábados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t.

Correspond ente C-omercio
PROOURA-SE um, competente, com I

redação propria, trabalhar em São
Francisco do Sul.

Ofertas por escrito! indicando preten
sões e referências, para a Caixa Postal- n.

34. São Francisco do Sul.

DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirarna
Indaial
Ituporanga
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

...

e

6. !Jordan 5. A.
OFERECE:

:Secos e Molhados em Geral por Atacado

Rádios para Corrente e Bateria, Radios pa
ra Automoveis, Fogões Eletricos, etc., da
afamada marcá de produtos' "PHILCO".

Aluminio - Vidros - Porcelana - "Vidros PI
REX" - Louça Esmaltada e de Barro

Em Jogos e Peças Avulsa,s
Pneus e Câmaras de Ar Marca "Pirelli"

Maquinas de lavar roupa - Desnatadeiras

Aspiradores de pé

Variado sortimento de artisticos presentes
em alabastro

Grande sortimento de Bebidas e Conservas

Visitem nossas Lojas sem compromisso e

certifiquem-se das vantagens que lhes

oferecemos

Dr. Waldemiro MaZUr8C�en
eaSA DE laU81

Vista"s da
Vende-se na

Avenida Ltda,

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

Gráfica
_ lndutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

i I Raios Intra.vermelhos e azuis,

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, 'I'ussores, Brins

Riscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES PREÇOS DA PRAÇA.

Citen-na sem compromisso, e certifi�uem-s8 dos preços e da qualidade de seus Artigos.

cidade

BUIS f DEMAIS

AfECeOU 011

CASA TO BI AS _
DE 111111

__... •__•....:J�A1.;R�A�G;!;U:;,:Á�D:.;O�S:.!;U!!L�:...R�ua�M:;.:a!.!;l.�D�eo�Ld a Fonseca, 368 _.:.. SANTA CATARINA

o

li
li
It

II
n
U

Dieser Verkaufsladen hat ständ ig Artikel erster Qualitmt auf

Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto

ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricolíne, Vorhangstoffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fusions, Hemden, Graweten, Strümpfe,

Fertige Anzüge, Mamtel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU ÄUSSERST
NIEDWiEN PREISE VERKAUFT WERDEN,

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtu!!g ihrerseits, um

sich die Artikeln und Preisen zu überzeugen.

...........................................0
_

....

,

(
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aQRREIO-DO novo

ATENCÃO ��!p�� !��B!�1!L!! d���!���!ad�·�"A.
IT . torna público que é expressamente proibida a ca-

S V·· t P . ça, bem como a entrada nos terrenos de sua pro-rs. la)an es e assagelros priedade, sito no Pirai, Bracinho, Rio. do Julio,
Ch d J

'

d S 1
Rio Vermelho, Rio Humboldt e São Lourenço; semegan o em aragua ou, procure 10- licença prévia do Coronel Administrador.

go o conhecido •••EI elll••alg que Joínvílle 2õ de Abril de 1948está premiando sua distinta e tradicional fre-
'

�

guezia, com surprendente preço que jamais EMPRESA SUL BRASILEIRA

poderá ser concorrido. DE ELETRICIDADE S. A.

AR! CeI. Graciliano NegreirosA DI A custa apenas Cr$ 32,00. 1 JAN- Administrador Federal
TAR CAMA e CAFÉ somente Cr$ 26,00.

V. S. encontrará conforto, asseio, . explendi
da mesa; especialidade em diversos pratos.

Variedades a gostos e a pedidos.
AFAMADA SOPA DE MOCOTÚS que

.

raramente se encontra.
T b o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi-am em aceita-se mensalistas por preços to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San. Realisar-se-á na noite de 16 de Maio (1. do

que desde o Capitalista ao mais simples opera- ta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.... Espirito Santo) um grandioso baile no Salãorio poderão ser hospedes deste afamado HOTEL Faço Saber a todos que o presente edital João Pessôa em ltapocusinho, abrilhantado pelo
de AMARO M. DOS SANTOS. d� leil�o e arrematação com.o prazo _de dez (10) Jazz Yara o melhor Jazz de Serra Alta, COm�las v!rem, ou d�le conhecimento tiverem, que posto de 10 figuras. Dado o aumento e reor-fmdo esse prazo, hao de ser arrematados por quem .

-< •
.

<
-,

mais dér e maior lance oferecer no dia 20 do mês gamsaçoes feitas no mesmo salao sera este o
de maio próximo vindouro, ás i4 horas emfrente mais animado baile pelo Espirito Santo.
ás portas do Edlficio do Forum da Comarca, os
bens penhorados a Erwin Possamai, na ação. exe- Haverá onibus do Posto Karsten, a partir
cutiva que lhe move Guilherme Grünwaldt, abaixo das 19 horas.
descrinados>

ft 10) - Uma maquina impressora, marca Weisz-� flog, avaliada em cr$ 10.000,00.20) - Uma perfu- .. .'_radeira, avaliada em cr$ 500,00. 30) - Guilhotina,
marca Paris,' avaliadé em cr$2.000,OO. 4°) - Um
grampeador, avaliado em cr-$ 1.000,00. 50) - Um
motor marca Eletro Nacional, 1 HP, avaliado em
er' 1.200,00. 6°) - dezenove caixas com tipos ava-'
liadas em cr$ 8.500,00. 7°) - Quatro estantes para
caixas de tipos, avaliadas em 'Cr$ 800,00. 8°)
Duas caixas com fios de "latão, e ornamentos, ava .

liadas em cr$ 1.000,00. 9°) ---:.. Treis mesas e duas
cadeiras, avaliadas em cr$ 500,00. 100) - Duas cai
xas com quadrados, avaliadas em cr$ 300,00. 110) -
Duas prateleiras, avaliadas em cr$ 100,00. 12<» -

Diversos acessorios, como 'sejam guarnições de fer
a chegada dos trens. ro, avaliadoe em cr$ 300,00. Total da avaliação ...'" .A Cr$ 26.200,00.

1_.. ...'-1 Cujos bens constantes do auto de penhora e
auto de avaliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em rleilão e arroma

i�@iII!mIi��E!88�8I!JI�1!I tacão (.Assim serão os referidos bens
!Il

B
-

. �. arrematados por quem mais dér e maior lance ore
i ar Catarinense i recer, no dia, hora e lugar acima.mencionad?s po
I i �endo os .mesmos serem exammados. por quem
I de !!li interesse tiver, na casa onde se acha instalada a

Im
tipografia do sr, Erwin Possamai, á rua CeI. Emi-

GIELOW & RAD·UENZ mi lio Jourdan. nesta cidade. E para que chegue a no

i ticia ao conhecimento de todos, se passou o presen-
Avenida Getulio Vargas, 234 i te edital que será afixado ás portãs do Forum, no

iii Ei, lugar de costume e publicado pelo Jornal local l1li 1.M Oferece aos seus amigos e fregueses B «Correio do Povo». Da�o e pass�do nesta -cidad.e& grande sortimento em: i de Jaraguä dt? Sul aos vinte sete dias do mez .de abril

I
F

.

SI' h .

Pt' I
do ano de mil novecentos e quarenta e OItO. Eu.nos - a SIC as e resun os. Ney Franco, Escrivão, o subscrevi, (assinado) Ary

,

Sempre N íd d Pereira Oliveira, Juiz de direito. Està conforme oOVI a es original, do que dou fé.

I
Sorvêtes - Moranguinhos com nata, café etc.·; 'Jaraguá do Sul, 6 de abril de 1948.
Chocolate Gelado. . I

NEY FRANCO
Bebidas Nacionais e Estrangeiras. •

O Escrivão Dos festejos á realizarem-se em 16 de maio de 1948
1118ililI"'_���88fX?'''fX?'@8E ESPIRITO SANTO - (PFINGSTEN)

Rua Ce!. Emílio Jordan, 116

Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

Vo Bar F
..

erroviarro está

instalado na sala da.

Es�ação Ferrea

de Jaraguádo
Sul. Tem 'café e

um ser- restaurante

de que atenderá

todo o dia e até

O,_,.....,�.,..,.....,.....,.....,....,.....,·A.:.-..-,..-..-,.-,.-,�._..-,A.
JI---------v----------v
II I " Jl

II SCIlllilll11 &: CKal. U�al. IIJl -- Jl
ti II
Jl REPRESENTAÇOES - COMISSOES Jl
II COMERCIO EM GERAL POR ATACADO II
U Material de Construção em Geral Jl

II Representante das afamadas fóssas "OMS" fi
II II
II Caixa Postal, 12 II
II End. Telegr.: "SCHULZ" II
II JARAGUÁ DO SUL II
II Rua CeI. Procopio Gomes de Oliveira, 99 II
II SANTA CATARINA II
II I'
....--------_...._-.....;.- 1'
•.-............................-.._.�._..v��_... �...�._...._.o

Edital de Leílão
Arrematação

MiED�IROS·
.líinóolu de 'lua//dade�
fERMENTO (f.íf ,�\BAUNILHA .. "til

PÓS PARA lJUOINS �

(��-=7'
criadores deve-Ie :.�.
o repuiaçao da marca f\�;�� \.
que é o garanti0 dtll Hp"

óónl
..

f/oddlól ,MEDEIROS*"

Sociedade Esportiva
GUARANI
CONVITE

A diretoria da S. E. Guarani tem o prazerde convidar os seus sócios e suas exmas. farní
lias para o baile que se realisará no día 16 do
corrente, em sua séde no "Salão Sohn".

Abrilhantado pelo Conjunto Kreuzfeldt.
É obrigatorio a apresentação do talão de

1-5-48 á comissão de porta.
Jaraguá do Sul, 7 de Maio de 1948.

A DIRETORIA

e

./':Integridade
mord/ do! Jelll

B A I L E

•

t lo�esnnleile un� Donksngußg
Allen Verwandten, Freunden und

Bekannten, die traurige
i

Nechricht,
dass es dem Herrn über Leben und Todt.
gefallen hatt, meinen Lieben Gatten.: unsern
Lieben Vater, Bruder, Schwager und Onkel

Wilhelm Gustav Schmidt,
im Alter von 50 Jahren 9 Monaten und 6
Tagen am 23. April nach langen schweren
Leiden in das bessere Jenseits abzurufen.

Wir danken an dieser Stelle AIÍen, die
uns hilfreich zur Seite standen, die den lie
ben Entschlafenen' zur letzten Ruhestätte
begleiteten, und so reich mit Blumen
schmueckten.
Ganz besonders danken wir Herrn Pastor

Waidner fuer seine Trostesworte in Hause
und am Grabe.

Die trauernden Hinterbliebenen
Jaraguá do Sul, April 1948

Vva. Wilhelm Schmiôt u. Familie

Clube Atlético
Baependí
Prograftla

O Clube Atlético Baependí, levará a efeito a
tradicional festa de Tiro de Rei e ao Alvo.

'

Serão disputados valiosos 'premios pelo TIRO
AO ALVO de 150 metros. -

As 9,30 horas - O REI DO TIRO do ano
de 1941, recepcionará em sua residencia, seus ea-

I
valheiros e a comitiva -encarregada de conduzi-lo
à séde .

As 10 hOrBS - Chegada do REI e sua comi
tiva a séde e inicio do· TIRO REAL.

As 12 horas - Almoço de confraternisação,
entre OB antigos e novos atiradores.

As 14 horas - Inicio para os TIROS A
PREMIOS, (150 metros) jogos de BOLÃO e tiros
com arma de pressão com vali6sos premios. .

As 20 horas - Inicio do grandioso BAILE,
durante o qual será proclamado o novo REI DO
TIRO E SEUS CAVALHEIROS, entrega das res

pectivas medalhas.

OBSE'RVAÇÃO: Pedimos aOS snrs. Socios do
Clube, que queiram tomar parte no «Almoço de
Oontratemisação», inscreverem-se com antecedeu
.oia, junto aos snrs. Zelador ou Tesoureiro do Clube.

Mesas para o Baile deverão ser reservadas
com o Tesoureiro Neitzel, na Tipografia Avenida.

-=- Tintas para caneta Tinteiro.
COll'lpasso., etc. etc .

Recebeu e oferece
SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OrgBnizecõo Comerciol e; Distri�Hi�or8
'Caixa Postal, 1014 CURITIBA - PARANÁ Dr. A'lvaro Batalha - MÉDICO

Compre tudo em sua cidade CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

Atendemos qualquer pedido do interior, encar- ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPIOAIS, E

regando-nos de efetuar compras nos estados do Pa- DOENÇAS DA PÉLE.
ranä e São Paulo e Distrito Federal, de qualquer
artigo de sua necessidade, que não encontre onde
mora. RespondereQ1os com o máximo prazer á qual
quer consulta.

Cartas para Caixa Postal, 185 em joinville ou

Caixa Postal, 1.014 em Curitiba.

A G E N C I A S·' BLUMENAU J O I N V I L L E R IOD O SUL
• Rua São Paulo " Fone, 1.414 Rua Imaruí, u - Fone, 464' Avd. Ruy Barbosa, s/n

TIMBÓe
I BI R·A M A

ESTADO DE SANTA CATARINA
AGENCIA MUNICIPAL DE ESTATISTICA DE

JARAGUÁ DO SUL

FLUXO·SEDATI'NA

- Eletricidade Médica-

Todas as firmas lndusrrlas, com esrabeleclmen-
'tos (Fàbricas, usinas, moinhos, serrarias, oficinas de • _ -

consertos, erc.) instalados nêste Municipio, estão • AVO! MAE! fiLHA!
convidadas a procurar na Agencia Municipal de Es- �
tatistica, com'máxima brevidade, os boletins corres- � �3:;0. T O O A S O EVEMU S A R

.��nt;�i�s ao inquérito sobre a produção industrial J .g!"?,�o<·! ��. Ai J;LUVO-SEDATINASão obrigados a preencher os formulários todos i
l>J

= \,J
I A

os estabelecimentos industriais, qualquer que seja o jil CIl'" (OU REGULADOR VIEIRA)
valer da produção. Q I g:� e o. •

Os exemplares detinados as partes informantes >(' CJ õ: 5= II ri A MULHER EVITARA DORES
são distribuidos gratuitamente. comprometendo-seMas �' � @ �� I O·· It

ALIVIA AS CÓUCAS UTERINASrepartições de estatlsrica (Federais, Estaduais e u- ci' rn QtCll < I
,_.,

nicipais) a resguardar o sigilo das Informações rece- li EI t.:I:l-g iS: _ �
- bldes, ral como prescreve a lei em vígor. jil. � (/J '"'f o I CD.

A Agencia prestará maiores ,esclarecimentos, §. Õ "ll
CI {IJ = II

por ocasião da entreza dos formulários. !".g Ca (9 : N �o �Zc< CI
Iaregué do Sul, 29 de Abril de 1948 � rn CI iS: ã N

AMÉRICO STAZACK � ;o � @ ES'.a O
c:r>�"(') crq. ...

Agente de Estatisttca ... ;0 el :: II �
i=lO-.o· =_. �
o c

. I w poaa "su·. comprovada eficácia'
� 00 e!.. Q =- ...' multo receitada. Deve lIar Ujlada

Penarta �e � �e A�rn[' � � � i 11 fLU'XcoOm_cSonE"DanAçaTINA Dr. Renato "'alter I!
�p n(()) J1Q. ii M É o I C o ii
M� 1LU-{))

� ••CONTRA·SE BI:( TODA PARTE II' CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II
O W G

.. . ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
,

sr. aldemar rubba, Prefel�o ��nrclpal de - ii Rio de Janeiro" São Paulo e Buenos Aires.liIaragué do Sul, no uso de suas atribulções. .' � ii Doenças de Senhoras _ Partos _ Clinica ii
DETERMINA o pagamento da gratificação men-

�___'''''''__'wl'l
GAITAS DE BOCA ii Geral de Adultos e Crianças ii

sal concedida ao sr, Diretor do Expedlente da Cã- Não sofra de índlge s "Hering" tipo Hohner de ii C lté
.

R'd '. o lado da Prefeitura Mu'nl'CI'pal liM
..

I I d
-

O 1
.

I
t d t h

.. onsu ono e eSI eneia: - a •.•

mera umctpat, pe a oração, .0 1.

I rões, use.

l
o os preços e �ma� �s ii. TELEfONE N.3. ii

COMUNIQUE SE B"tt A
• P

vende por preço mcnveis ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarma i!
-

.

- I er gUla uro a afamada CASA REAL. ii
_

::

As) Waldemar Grubba - Prefeito Municipal"_-_-_'""'-_
. ..............,

__

�

�---------
Confere com original em 6/IVj48.

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

-RAIOS x-
Diretor Médico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

;g;;;;;g�;;;;;;;;;igii;gi;ªiiii;iiiiiii;;iiiiiiiiiii;;i;iiiiiii;;i;;;;;;;i;iii;i;;'iiiii;i;i;;;;;;g;;;;g;iigii;;;�

,

EDITAL
REGISTRO INDUSTRIAL - 1 9 4 8

EmDrega-se com vantagem para
tombater a. Irregularidades das

funções periódicas da••enhoras

é Calmante a regulador dess�.
funções

E"'_'I�H_I_I'-"-I'�'I-I'-'I!I!!!!!!!!!!!I!!!-�!-I!!Ei!iI1.!i;;;;;;;;;i,iiliiiiiillliiFl;iiilii�Ii_;;_ iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiIiiiIIiilliiiiiiilllli iiiiiIiii..;;;;ililiIiiiiiiI&iiI

II� b (Sezões, Malárias, 1"-"I- ", r"'s Impaludismo
-II . \ii \ii Maleitas, Tremedeira II -CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

•

I "Capsulas Antisesonicas 1-III Minancora"
ii Em Todas as Boas Farmaeias I
II É um produto dos Laboratorios l\HNANCORA I
I - Joinville - Bta. Catarina- I
iI;�!i!!!E!EHI!!=!:!i!!li!5!!U!!!!!J!!iI!!Ei:!_ii!!!!5n!!!!i:i!i!d 1111

MANOEL LUIZ SILVA
.

Secretário

Associação Rural da Jaraguá do Sul

MANOEL LUIZ DA SILVA
1. Secretário'

KRAEMER

De ordem do sr. Presidente e de acôrdo com o

art. 50 do Estatutos, convoco os srs. Associados
para a Assembléia Geral Ordlna
ria, a realizar-se no dia 16 de maio próximo vindou
ro' as tO horas ne séde da Associação pera dellbe- ..,

rar sôbre a seguinte:'

ORDEM DO DIA

'\
'\

'\

o TONICO DOS

NERVOS,

MÚSCULOS

DO SANGUE!

CONVOCAÇÃO

1. - Eleição pare cargos vagos na Diretoria e

Conselho Fiscal.
2. - Assuntos diversos.
Associação Rural de Iaragué do Sul, 22 de

Abril de 1948'

Ilma formlila completa do

fi����FMWf�����FMWf��������fijl

EffiPREZfIDETRflßSPORTE5"FREßZEb"5.A.1
Matriz: JARAGUA DO SUL Avenida Getulio Vargas N. 354 I

End. Telegr.: "FRENZEL"

TRANSPORTES RODO-
Fones: 5, 32 e 54

VIARIOS. EM GERAL

.' Mantem uma bem organizada seção de despachos junto á Rêde Viação Paraná :_ Santa Catarina ne Estação de j�raguá do Sul.

Emcerrega-se do desembaraço e redespacho de mercadorias para qualquer parte do País.

Distribue cargas e encomendas de domicilio a domicilio, para qualquer praça do Estado .

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--._......��=��:::::�-=-=-==""'"":=:-----;-;tinua a agitar-se em díver
sose stados,
Em Sao 'Paulo, o sr.

Adernar de Barros, depois
de ser mandado arquivar
a denuncia contra ele fei
ta, passou a ter. maioria
na Assembleia, pois parte
da bancada pessedísra die
sídenre, passou a apoiai-o,
contra a vontade da dire-Ecos da ordenação do Hev, ,OeSBPnreCe,ram Çã�i��O��;!i�oiJresidenciaP d

.

R Ii 'B 11 da Camara do Dis tritoa re au ino u�zare o Em Estr�da Jaraguá. Federal com a eleição deEsquerdo, día I: sábado, um me�bro da UDN e,dois cavalos, sendo um sendo os demals lugareszaino e outro preto. divididos entre o PSD eQuem souber o para- PTBdeiro dos mesmos, obse-
.

quio informar ao Sr. Ri- Ó. genetel Dutra decla-
cardo Butzke em Rio da rou que, embora receba
Luz, que será bem gra- apoio de qualquer partido,
tificado. não convidou o PTB pa

ra o acordo inter-partida
rio,' visto que não quer

PROROfißCH-O Of PRHSO
ligação com quem, esteve
estreitamente ligado com
os comunistas.

Em Alagoas, o Gover
nador Gois Monteiro, es-:
trilou com os seus com

panheiros' do PSD, pre
tendendo entrar com os

correlígtonaríos que lhe
Iicaram fieis, no PST.:
As vagas dos' cumunis

tas, segundo o projeto já
feito "deverão ser dístribui
dos 'sem novas eleições,
contra o pensamento da
UDN.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRJ Fundado em 1919

No. 1.488

TELEFONE N. 39
ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL - Domingo 9 de Maio de 1948

;�����������-========�==�=
SANTA CATARINA -

3 de Maio: A EscolaNor·
mar Regional" Divina
Providencia" prestou si
gnificativa homenagem
na data da descobertaFraneisco Antonio Pieeione do Brasil.Por áto do snr. Presidente Alem de diversos hinosda Republica foi concedi e cantos pelo orfeão dada a narureltseçäo ao Dr. quele estabecímento, aFrancisco Antonio Pieeie- aluna Fidelia Lenzi prone, natural da Italia. nunciou o discurso sobreAo Dr. Piccione, que é a data. .formado pela Feculdade Os recitativos, nosde Medecina �e São Pau quais tomaram parte aslo, e atu�lmeme. tem seu alunas do curso prímarío,consultorlo medico nesta foram os seguintes: Meucida,de, os nossos cumpri- Brasil, por' Rut Arnold; A a vitoria, contra o de" cia Satler.mentes. Pátria para Cristo, por Joinville, onde havia .:::. A data de 7 do

AtreDela de Blltatistifla. Foi Erica Reif; Meu versinho, graudes esperanças e era cerreute assinalou o na-e

h d por Marlene Vosgerau; mesmo o favorito. • talicio do snr. Nelsonnomeado pare c efe ii
•

f' .

dE Dia de Festa, por Braga, uncionano ro 0-Agencia Municipal de. s-
Er Pí Richilíeu Pedr.osa: Acaba viario junto a R.V.P.S.C.talistica neste muníciplo �a . !a�era e

de fixar residencia en- nesta cidade.o sr. Américo ôtezack, WIlII_la .Malkl, Um so�ho tre nos o sr. Richilieu Comemorando tão ausque até agora era fun�i�- brasIleir?, �or Ca.Cllda Pedrosa, agente fiscal do piciosa data, ofereceu onario '�a !11esma repartição WunderlIch, ,0. Bras�l �tf imposto deconsumo, que aniversariante, no Salãoem Iolnvílle. Cruz, PJf Cella S� nn ,

para aqui veio transie- São Matheus, um almoçoSau�açao. ao 3. Ma�o, �or rido em substítuícão ao .Catalogo Seidel. OST. Leo- Regina FIDkb�I�er, DIa-
sr. Pedro Ivo Gu�lberto. aos seus Inumeros arm-

poldo Seidel, conhecid_!) lEol�o,. PTor Maarldliea eSan�� Ao sr. Pedrosa nossos gos.
Hoje festeja suab

.

lt C pa iza; err
, .

h
ar OrlCU or em oru, .

Cruz por Leoni Klueppel; data natalíeía a. seu oraacaba de expedir o novo
A R�za de Maroca, po;' cU1!lpr�m�tos. ..' Mariana S. Murara, es-catalago pera ,o corrente
Luiza Tavares' No re- Flscallsaça.o Estadua�. VIaJOU posa do snr. Alberto

...-----------------�--I
ano.'

. . cinto da bicha�ada, por pa�a Floríanopolís, onde Murara, residente emO acredll!ad.Q . e�tadbeiecl- Catarina Wiest; .Círculo, VOaI tis.elrIvbI�, POI'tS�n"gaAIV�ruo Retorcida.
.

mernto, a I micre o el!l or Valérla Tavares e .e� l�a ii
_

' ii. -

Aos aniversariantes as1906, pelo sr, Roberto Sei- p
. 010 de gaita por xílíar de mspeçao da Fa- felicitações do "Correiodei, é um dos afamados �m s

.

ha Krueg�r. zenda Estadual
. do Povo".do Brasil, não somente erezm

O sr. Alvaro, maíspelos conhecimentos tecní- Diretorio da UDN. Esteve conhecido nas rodas es-
cos do seu diretor, como reunido esta semana o portivas por "Argentino",pela grande variedade dos diretorio municipal da era um dos mais fortes
seus produtos. União Democratica Na- elementos da A.A. Bae-O catalago que temos cion'al, afim de estudar pendi, tendo ainda no
em mão, con"ta de 42 pa- assuntos relacionados ultimo jogo marcado 3ginas, com numerosos com suas atividades. tento�.cliches das arvores. fruti- .

A reunião tratou tam-
feras que cultiva e v�nde, bem de inc�ntivar � a�i�- Aniversario de Casamentocomo de uma apreclavel tamento eleItoral, Já IDI-I F

.

ho' e maisparte de f1oricu�tura e plan- ciado em 3 do COl'rente
um e:�f�:rsario J

de feliz'tas ornamentaIs.
..

e aprovou um voto de
consorcio o estimadoTraz tambem hg�lras louv.or ao delegado do

I Alberto e Mariananoções sobre o plantIo e par�Ido, Dr. Wande_rley � a��rara residentes emtratamento que deve ser JUnIor, pela dedicaçao e Ii t 'd�dispensado a cultura. inteligencia com que epo�C�st� tão auspicio-Somos gratos pela oter· defendeu e está
_

defen- o

Correio dota do �xtmplar com que I d.o os intesse� do diret�- �a v��t��n:<primenta-os.nos brmdou. rIO e do partIdo, nos dl- o
.

•r· j t A h d d versos recursos interpos-tla an es. comp�n a o e
tos sobre as eleiçõessua exma.,famllta ..esteve municipais de Corupá.em J.arifwua, em .v,lstla ao
Alem do deputado Ar- Fazem anos dia 12 o

se,u Irmao Dr. Prlamo Fer-
tur Müller, estiveram Snr. José Peters, indústrial

relr,a do �maral, o sr.
presentes tambem a essa nesta praça, e Dna. MariaO�m. FerreIra d<;>. Amaral, reunião os snrs. Dr. AI- Mayer esposa do �nr. _qUlmlco em Curltlba.
varo Batalha, Ney Fran- Carlos Mayer. Dia 13 o

Snr. Afonso, Buhr. indus- Vende-seVoz do Institnto. Re�.ebe- co e Bina Martins.
trial nesta cidade, o snr.mos o n?ss�, cole�a_ Voz

Club Hipico, Mesmo com. Leopoldo Stahl e a srél.do' InstItuto, orgao da
a chuva que caiu domin- Ana Bartnikowski, resiEscola Norn:tal. S. V. de
go ultimo, te've 'lugar a dente em Corupá.Pau�o, de Jom�llIe. importante corrida, mar- __ Dia r' o snr. JoséSa? seu.s dIretores as
cada para aquela data, Menegotto.alunas Omlza B?rges, Lea na pista do Clube Hipico. Dia 14 passa a data�prott�, Alcy. Lima e Ma-

O animal do sr. João natalicia do snr: AlbanorIa Lmza Amm,. . Emmendoerfer, carregou Kanzler, fonstrutor nestaGratos pela VIsIta.
de um modo espetacular cida'de e de dona Horten-

LOCAIS Tabelamento dos Boteis. Da
Comissão Estadual de Pre
ços recebemos a Portaria
n.28, de 2 de Abril deste
ano, baixada pelo presi
dente da O.C.p., que con
gela os preços. dos hotels
e similares em todo o ter
ritorio nacional pera os
níveis vigorantes em 21.
12, 1947.

•

. Dt'legacia d� Policia. Em
substítulção ao sr. João
de Souza, que estava res

pondendo pelo expediente
da Delegacia de Policia
de Iaragué, foi nomeado
o snr. Tenente 'Olavio
Rech, da Policia Militar,
na qualidade de Delega
do Especial.
O snr. Ten. Olavio Rech,
exercia identico cargo em

Canoinhas.

,

Ve-se o novo sacerdote, ladeado de ·seus
pais e padrinhos (Foto por gentileza. do Irmão
Ernesto).

CASAMENTOS
Ontem, na sala das au

diencias, realizaram-se
os seguinte

\.

casamentos:
Erich August com a
senhorita:
Nina Matilde Augusta

Dopke; Ewaldo Schwarz
com a senhorita Amelia
Piske; Jorge Hansen com
a senhoritaMaria Jaeger
e Brnesto de Souza com
a senhorita Erothides
Estevão da Silva.

A�ono familiar'
ANIYERSARIOS 'Comunica-nos o sr. Co·

letor Federal ier, recebido
ordem de pagamento pa·
ra o Abono Familiar.

Uma caRa de moradia
de material,' ,com otimas
instalações e comodida
des possiveis, sita a Rua
Mal. Deodoro. Preço de
ocasião. '

Tratar com o proprie
tario a Rua CeI. Proco
pio Gomes; N. 856.

.Foí prorogado até 50
de outubro do corrente
ano, o praso para o re
colhimento das notas de
emissão do Banco dó
Brasil.
Assim até. aquela data,

as referidas cédulas se
rãorecebidas sem descon
to.

Notas & \

Noticias
Em Florienopolis foi

realizado o casamento do'
sr, José Farias, com 105
anos com a dona Rosa
Gonçalves, de 66 anos de
idade.

'-x-
A politica nacional con-

O general Dutra, que
esteve em Uberaba, inau
gurando com o gove!n!l
por mineiro a exposiçeo
agro-pecuária;, fez impor
tante discurso sobre a au

tonomia 'dos municípios,
base, de 6nde deve irradiar
para todo o país os pos
tulados democrarícos.

RAP�A�Z__PA_R_A__N_EG_O_CI_O
Procura-se um rapaz moço, para tra

balhar no negócio, e que tenha,mteresse
em aprender também escrituração mercan
til e todo serviço de escrítorío. Pod� morar
'na casa. Apresentar-se na casa Gu�lhermerRaduenz, Rio Cêrro, ou ao Delfmo no
Bar Gatarinense.

�tR"EN,TO
"'ttlEIRDS.
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