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NOTAS &,NOTICIAS
- ,

DE CORUPA
A eleiQão do D. Pedro - A chapa e-sporti- Eleita a Mesa que a presidirá - A presta-
va e a' politica - Uma "panela furada" ção de contas do Sr. Prefeito

De M?scou chegam il!-I' tão sendo concluídas.
formaçoes que o Conse- -X-

.

lho de Ministros ordenou Em Tóquio foi d�tldo um

a elaboração dum, plano �atedor .de earteíras que A vila de Corupá viveu nos seus caprichos polide vinte e cinco anos pa- tinha uma parna de pau. horas de agitação no dia ticos a vida social, cuja
ra a reconstrução deMos- Mas não � só ... A: 25 do mêz proxímo pas- harmonia é tão necessa
cou. Este plano deverá conteceu porem, que fOI

sado, devido. a um pre- ria para que os homens
estar pronto para estudos preso quando. .tentav.a tendido golpe que os de trabalho tenham nos
até Outubro próximo. roubar uma polícía Iemí- chefes politicos pesse- seus clubes horas, de pra--X- nina um bonde super 10- distas queriam aplicar zer com suas famílias,A ligação ferroviária tado.

. na Sociedade D. Pedro, sem �s impertin�-.;t�i�s, e
de Fortaleza com Sobral Na perna de pau a poli- a simpatica agremiaçã.� o OdIO que poütícoídesCeará deverá serinaugu- encontrou um �anco. esportiva daquele mum= q�erem c�Iar mesmo n.arsda nestes próximos 15 Isto é aínte mil yens am

cipio. VIda particular dos �I-dias. A distância e dá 284 notas de cem. Os homens que oons- dadãos.
.quílometros e que serão

. -�- , tituem o que ali se cha- A chapa dos esportís-percorridos num tempo No RIO fOI ravelada.a ma a "panela" politica, tas e do povo de Corupá,de sete horas. descoberta duma tentat�- tendo a frente o snr. que obteve a merecida-X- va de sabotagem nas 1I- Celso Lopes, que parec.e vitór!a, foi a. �eguinte:Na cidade de Morro nhas de suburbio da Oen-
que cuida mais de poli- Presidente, WIl�I Germf!-Arazivel, S. Paulo, houve tral do Brasil. O agente tíea do que da sua re- no Gessner .; VICe pres�·uma explosão numa Ia- de Estação do Engenho partição, pois é coletor dente, Henríque de Frei

brica de fogos, morrendo da Rainha comunicou á federal, saíram a rua, tas; 10 secreotarl,?, Leopola esposa e tres filhos de D.iretoria, que descoube-
como de costume, for- do Wulf; 2 dito OscarJoão Ribeiro dono da fa- cídos arrombaram, um
çando assinaturas para Pinto da LuZ; to tesou-brica.' portão pro�imo aquela alijar da presidencia da- reiro, Oscar Bornhold;,20- X- Estação, devíando ore· quele clube o sr. Willy dito: Leopoldo Eick?ff;No Paranà o muníeípío cuo das chaves. Isso te
Gessner, um esforçado e orador,dr.F�usto Brasil ede Rio Azul' foi castigado ria provocado um choque estimado diretor daquela Conselho Fiscal QS snrs.

por forte chuvade pedras entre dois trens- dos su- entidade. Fritz
_

Pfuetzenreuter,
que causou grande pre- burbíos' se não fosse des- Isso causou pessima Walter Ung�r, Adolfo
juiso as lavouras. ehe- coberto poucos minutos impressão e mesmo gran- Zoelteldt, ��mz wun e
gando a cair as pedras do antes da passagem des de indignação entre a po- Hermann Gun��er.tamanho de um ovo de teso pulação não somente pe- A chapa polítíca e quegalinha.tendo sido enter- -X- Ia impo�içãO que coletor, foi derrotada éra cons-

. _._rompido o transito das Informa-se de Buenos intendente médico e es- tituida dos snrs. Osvaldo G· Jaraguá. HOle

pU-l
Os salo�s de d!ver.soes,estradas. Aires due os, deputados críväo tazi'am como por Duarte, Gercy Rodrigues blícamos, em outra parte, q�ando amdf!- nao lICe�--x- peronista� disistirem de

ser aquele �sportista a Alves, Pedro Azevedo, os artigos de utilidade cíados �n�erIOrme�t�, �I-Em Ramal Mangaritiba, incluir nr constituição, alma do clube'. Aluisio C. de Carvalho, isentos do imposto de cal}l. sujeítos a vistorIa_ocorreu espetacular ací- que deverá ser" promul.- A JlDite ..ma.ia,fi wna. I Raymundo GOIlçalY8S, (Jonsum�; O J'�nlam�to prxvl3. h d "b ,."ifente da ��l attan� ��.P:uwt� ..Q.arü.�. tena de socios cOm- Bruno Scbeibel, Dr. Al- pf!-ra as IDsen.ço�s fo� l?u- s canc as e oc�e,do"'ti$�0!:; a locomö 'go gue eXIge a natu�ah- pareceram a Asse�bleia. miro Batal.ha. Germano bhcado no. DH�rIO OfICIal quando de uso púbhCO�tiva e tret! �artos reple- zaçao dos estran.5eIro.s que foi agitada, porque os Günther, SIlvestre Bar- de 8 de JaneIro.
' tf!-.mbem prgam a renovatos 'tte" �eiros. Não após dois anos �e reSI- chefes queriam a todo tnikowski, Thadeu,Staza. Todos os que venderem çao anua

..
d

houve vitimas uencia na Argentina, sob custo eleger uma direto- ck, Elias Smeha e Naim produtos com a isenção, As SOCIe ades com es-- X- pena de ter que �bando- ria politica como já o fi- Zattar._ Como vemos, esta deverão fa�.er constar da tatutos registrados, ou asNo Rio, continua inter- nar o pais. O artigo em
zeram na Sociedade de ultima tambem tinha no- nota fiscal o seguinte: canchas parliculares nãorompido o trafego da Cen· questão declara. apenas Atiradores e no hospital mes de projeção local e De produto blento do Im· estão sujeitos a qualquertraI, e-.;ttre Lafaiete e Be-I qu.� ?S estrang�Iros qD;e local. dignos da investitura nos posto de Consumo". formalidade, n�m impos-

.

lo Hprlzonte. Alem das reSIdIrem a mB:ls de dOIS Depois de ameaças e cargos, mas foi derrota-, Tambem deverão os' tos.quedas de barreiras, no 3E-0S nf!- Argentma: po�e-I uma serie de impertineÍl da devido a orientação produtos conter o rotulo R -Corupá - O seu caso!eito das estrad�s ha rao pedIr a naturalizaçao, cias por parte dos politi- politica que lhe deram e com a declaração do isen - não pode ser respondido ,mundaçãoem várIOS pon· logo qu� fo�promulgada cos, que ouviram duras a imposição dos chefes ção e o preço da venda. aqui. Aconselhamos con-tes. As estradas de roda- a ConstItuJçao. verdades veio a, eleição politicos locais. Convem consultar um sultar um advogado.g�m tambem estãó imp e- -X- da diretoria, sendo apre- escritó!'Ío e�peciali�dol· Professor. Jaraguá _dtdas naquele trecho. NB: Baia da �uanab�ra sentadas 'duas chapas, que dará mformaçoes Tem razão. A rua Mare--X- no RIO de JaneIro, há dias, uma dos esportistas sin, fi 'IH H f d f mais detalhadas, que, de chal Deodoro deve ter.Informayões de Ta�u· aconteceu grave desastre
ceros, que querem ele- UI erme . mmeÜ mr er vido a ��iguidade de es· limitada a velocidade dosCIO, Santiago do Chile, chocando·se contra um
var cada vez mais o D. paço, nao podemos dar veiculos, pois alem dodize� que a vi�lenta. e rochedo. �té agora não Pedro, expoente do fute· aqui. seu grande transito esta-r�pçao dI.) vulcao VilIa- é co��eCIdo o número bol municipal e que foi E. B. - Jaraguá. Os sa- rem localisados a prefei-r�ca cJrta todas as �!>mu- das VItimas da I�ncha �e elevado por eles até aque- Iões- fte diverrsões públi· tura e igreja, tem doisDl.caç?es com a regIf!-o de Paquet�. as últimas I�- la elevada posição, e ou-

cas, bilhares, cinemas, estabelecimentos escola-,VIllarlCa e Playa Lmda. formaçoes �alam e� seis tra dos politicos de Co- etc., estão sujeitos a re- res e u� jardim de In-A estrada. entre .estas mortos e vInte feridos. rupá, acostumados a tudo novação da licença anual fancia. Os alunos corremduas localIdades fOI cor-
.'

-X- fazerem pela ameaça e
para funcionar, pedido serios riscos. Convêm di.tadas. pelas torrentes .de .

MaiS um pa�s sul-ame- ainedroutamento da po esse feito em r�queri- rigir-se ao sr. Ten�ntelava lI�candes�en�e. AI�- rICano ,!ue caIU por �a pulação. mento a delegacia de Delegado de Policia, que
da o rIO

..
TurbICo mv�dlU revoluçao. DestB: fe�ta Sabiamos que a popu- policia, ao qual será jun· tem poderes para fixar aPla:ya Lmda, destrumdo coube ao.�aragua�, cUJos lação pacata e ordeira, tado a licença do ano velocidade maxima em

várIas

casa,
s.

"chefes m, Ih,
tares fIzeram daquele di,

strito hav,ia de

l
anterior qualquer via púhlica.. .

- � ,-

c�scer do governo o pre- revoltar.se dia mais dia.0 MimsterIO df!- E�ono. sidente Gonza_les, que menos. E Q primeiro grito '

mIa e do Com�rcIO mfor- tabem por um golpe de liberdade e de revol-ma que o ChIle venderá galgara ,0 poder. O novo ta foi dado.' Despacho do Tesouroce cercas d� 140 tonelf!-- che�e do governo. para- Feita a votaçã'O secred§l de baryao em cond!- guaIO é o sr. RaImundo ta, os esportistas, coms euç- vanta�osa ao BraSIl Rolon, declarou qu� P!O- presidente Willi Gess-e. a �rgentma. As. nego. cederá novas. elelçoes ner a frente, venceram
os seguintes despachosCIaçoes a resspelto .es. dentro de 60 dias.

por 80 votos dontra 35 Dia J2 do corrente ve em rtlquerimentos destedados aos politicos� Foi, passar' mals um aniversá- municipio:assim feito o primeiro rio o sr. Guilherme Hum· Manoel F. da Costa S/AContinuam as Reclamações furo na "panela" politica berro Emmendoerfer, ser� Comercio e Industria-Doude Corupâ. E, como bem ventuário dá justiça no provimento ao recurso,pois contam com a prote- disse um dos presentes, tabelionato local. Ao ani-ção de um politico pesse· depois da vitoria justa- ,versarl'ante que inteO'rou para manter em 1948, o

O G d dd d d· t" I I f t
.

d t co lan�amento que vigoro,u sr. overna or o
ista o Ire orlo oca. mente es eJa a, ou ras a'força, QX"pedicionária na Y

E t d .É J r I • - LJ
em 1947" visto que não s a o nomeou os segum-..

amen live que a po- vlrao.:,. Europa, damos o nosso .

ó
.htlcP se meta a proteger Estao pOlS de parf!-- sinc..ero abraço de felici- houve alteração, confor- tes prefeitos provIa rIOS:

até os ,que ofendem a bens, não someute a dl- dades' me informa. J?sé BorgesCu-rdeiro da
moral e .o socego publico. retoria eleita, mas tam-' ção de fIs do sr. Fiscal SIlva, para Massarandu-

bem o D. Pedro e, mes .
'

.

ba; Evaldo BCha,efer, para----------
mo toda a população do - de Fazenda, da 158 Zona' Tangará; Tenente Olivé-

V d ·d d' distritQ. PASTAS ESCOLARES Restitua se ao requeren- fio José de Carvalhoistas a. Cl a e Os políticos passadistas (Bolsas) te a quantia de CrI .. Costa, para Ituporanga;Vende-se na Gráfica de Corupá especialmen- 150000 cobrada a maior, Antonio de Pádua Perei
t d vênde-se nSt GraUca J·untando.se a este os ta- ra, para Capinzal e Ber-Avenida Ltda. e os compressores e

J bconciencias que tomem Avenida Ltda.

lIões respetivos. Recorro toldo aco sen, para----------
tento, não envolv�lvam "ex-ofício" ao exmo.• sr. Taió, ,

As familias que moram
na rua B. Constant, já não
sabem ma� o que fazer

, pa�a.se livr�rem das irre
qUlefas marIposas que se
estabeleceram alf e não há
meio de retirar para um
Jugar menos movimenta
do.

Os abaixo assinado_s de
nadél valeram, As "bader
nas" n furnas· cominuan
e a dona da pensão ate
g�e, di� t.oda ufana, que
na.o ha quemas retire dali

. '

;

Camara

Em sua primeira seS-I vereadores Luiz de Sousa,
são legislativa deste ano, para presid�nte; C�rt Va�reuniu-se com a totallda- sel, para vioa-presidente;
de de seus membros a João Lucio da Costa, l'
Camara Municipal, presi- secretário e �taviano
dida pelo sr, vereador Dr. Tissi, 2. se�retarlO.Luiz de Souza. Em seguida o sr. Pre-

Aberta a sessão, foi pe- sidente comunicou que se

lo presidente declarado achava �uma d.a� salas o

que se ia proceder a elei- sr. PrfeIto Munlcipal, que
ção da Mesa, convidando vinha fazer entrega �a
os srs, vereadores a se -mensagem de prestação
munirem dos envelopes de contas e designou os

para tal fim. vereadores Ges�ner, Vas�l
Ao voltar da cabine, o e Rutzen para introduzt

sr. vereador Dr. Arquime- lo no recinto.
des' Dantas, reclamou a Tomando I .asseuto ao

falta· de cédulas com o lado do presidente, o sr.

nome do S(-IU candidto, Waldemar Grubba leu â

tendo o sr. presidente mensagem,
explicado que a confecção Finda essa os srs. ve
das chapas competia aos readores açompanharam
partidos. o sr. prefeito até o seu

Feita a apuração, CODE,· gabinete, numa visita de
tatou-se a eleição, por cortezia, entre 0 lagislati
maioria de votos, dos srs. vo e o executivo.

CONSULTAS

O sr. Diretor do Te.
souro do Estado exarou

Secretario da Fazenda,
na forma regularmentar.
Waldemar Rau -Sele de
vidamente'

O's novos Prefeitos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.CORREIO DO POVO
Domingo; DIA 6-2-49
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Iodustria de Madeiras Jaosseo S. Á.
RELA·TORIO DA DIRETORIA

IEI•••II .el.IIS.aS
De conformidade com que determinam os esterntos eoclels esta Direto

ria tem o grato prazer de vos apresentar o relatorio referente ao �xercicio en

cerrado em 31 de Outubro de 1948.
. �elo .bal�Dço e dem?nstr�9.ão de I�cro� e perdas, que com esre publl-

I

camos flcar Inteírados da sttuação economlca-ftnancetra desta Sociedade.

De acordo com os estatutos eoclaes, deverá a proxima assembléia ele

ger os membros do conselho Fiscal que atuarão no exercício corrente,

Encontram-se no escritorio desta sociedade, todos os documentos refe

rentes ao exerclcío encerrado, podendo ali, os senhores Acionistas obter qual

quer esclarecimento julgando neceeserío.

Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1948

CARLOS LEOPOLDO MEY LEOPOLDO JANSSEN

Diretor-Presidente Diretor-Tecnico

..

.•·�·JJL AM-ERICA
tAPITALIZACÁ0,Szt

,

A MAIS IMPORTANTE ·COMPANHIA

DE CAPITALIZAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL

COMBINAÇÕES CONTEMPLADAS

NO SORTEIO DE

Janeiro 1949

G T E
F J O
AEY
DAY
eMD
O D J

o próximo sorreío
seré realizado no

dia 28 de Fevereí-o,
ás 16 horas.

Os portadores dos
títulos em vigor que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediat-amente

o capital garantido.
Informações com

G. R. F I S V B E R
Escritorio da S. Catarina
Rua felipe Schmidt, 17

Sob. - FLORllIOPOLIS

SEDE SOCIAL
RUA.DA AlfANIJlGA. 41·E50. QUITANDA

� (EdIReI. Salaop)

110 DE JANEIRO

20.000,00

li::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�

li V. S. já possue seguro de ecldenre pessoal??? ii
, ii Ainda não! Estão faça-o- ainda hoje, amanhã H

II poderá ser tarde demels It. . . ..

. ii
II Preencha o coupon abaixo e peça informações ii
ii sem :compromisso â G. RODOLFO FISCHER ii

ii (SJguros enf Geral) C. Postal,67 - Jar�guá do Sul. !I
ii

ii

li Nome por extenso
ii

II Idade 'Residen·�·;�·········································.............. !I
ii

:... Ii

!! Profissão li·
II Cargo II
ii Ocupações assessorias:

ii
::

II

l�:����;;;,;;;;;;;;��;,-,;�;:��;;�;;;;;;;;;,;;;;;;,;;;���;J
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Demonstração do Ativo e Passivo em 31 de Outubro de 1948

••. li.
Imobilisado

(moveis e Benfeitorias
Maquinas e Instelações •

Edíflcíoe e Dependenclas
Velculos e Semoventes
Moveis e Utensilios

DisponiYel
Caixa e em Banco

Realisavel
Almoxarifado
Mercadorias
Tltulos a receber
Titules em Cobrança
Imposto de Renda
Conta 'Correntes Mensaes
Conta Corrente

CDnlas de Compensaeão
Ações em Caução

74.212,00
409.226,20
205,177.oó
58.000,00

8.545,10 755.160,30

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

Proibiçäo
Nós abaixo esalnados

proibimos terminantemente
á todas pessoas de entra

rem nossos terrenos, sern

licença nossa afim de pes

car, caçar, roubar galinhas
e plantações.

Não nos responsebíllze
mos pelo que possa acon

tecer aos infratores.

Ribeirão Grande do Norte,
2/4/4:9

.

Augusto Benkendorf
Germano ôchada

Jorge Engellmann
Emtlío Gorich
Maxilei Lenzt
Faustino Moretti
Deifiori A. Lenzi
Silverio Fernandes
Edmundo Winter

Olívio Ferrazza

Querino Lunelli
Guilherme Liemann

Augusto Stein
Guilherme Kamin

Lapis C R ß Y O n
na

Gráfica Avenida Ltda

17.676,00

68.692,00
240.603,40

12.703,90
93.538.20

4.946,40
37.084,90
3.749,00 461.217,80

Clinico �e OI�os,. Ouvidos, nariz, fiarounta
Dr. Arlnlnio Tavares

Pofessor Caledratico de Biologia do Inslittulo de Educação de florianóllólis
Ex·Chefe tios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

ex·lnterno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de, Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

8L U ME NAU STA. CATARINA

CABELOS BRANCOS

Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre· nem sais de prata

Em poucos días de uso o 01ao Mac Bir restitue

aos seus cabelos a cor primitiva. O 01ao Mac

Blr não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate

a caspa e detem a queda dos. cabelos. Não ...

prejudica a permanente. À .venda nas farma-
.

eles, drogartee e perfumarias do Brasil. Aren-.

,demos pelo Reembolso Postal, Vidro Ci$ 25JiLo,
.

. livre de porte,

Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de lJ.ln�iro.;.D.F.

REMETA-NOS· O COUPÄO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 - Rio de Janeiro - D. F.

Queiram remeter- me pelo Ralm'Glso Postal, via co-

mum. livre de porre vidro do 0110 .ac Bir

Nome ,

,

Rua No .

Cidade .

Estado :
..

CP-l-JSC

:::::::::::: :::::::::::::::::::::=:::::::::::::
::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGA.DO

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

Residencla . Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

:::::::::::::::-.:::.:::-.:::::::::::::::=::::::=:::::==:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::==:::::::::

���I1�l@)G)!@)����

I Adolf Her.m. S.chultze �
��{@

.

MARCENARIA EM GERAL �
@Oterece·móveis"CIMO"detodos os ti.PO� da .@)
rê CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
I

Mantem um estoque perman.ente de todss os tipos
de MobiliaS, especialmente para escritorío.

INSTALACÓES COMPLET.AS DE: •

@
�

Dormitórios, Salas de Iantar
.

5 C6pas, Escritúrios, Moveis rusticos e outros.
,

� MOVEIS AVULSQS COMO:.

• Cadeiras

.�..
Poltronas tixas e giratorias

.

Mesinhas de centro e para radio

E entre muitos outros. a
.

� Caixa Registradora marca "RECORD"

(ij
.

Afamada pela sua diciencia, !:ubstitu

i
.

indo as Caixas RegistradoraS de·
elevado custo.-·-------·

Toda a lIereadoria , ,roata EDtPega
RUA

.

RIO 8RACO, 964 - "-,'BLBPONB, 73

Jaraguó do Sul Sta. Catarina

�1ßi�1...�@!(t@l1l�@l
•

/

•• SSIV.
lia Eliaivel

Capital
fundo de reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Deprecleção
fundo p. Devedores e Credores

Eliaivel a CUriD e Lonao PrIZO

Titulos á Pagar
Arrecadação p cl terceiros

Gratificaçoes á ::>agar
Dividendo á Pagar
Contas Correntes

CDBII de Co.pensaeio
Caução da Diretoria

700.000,00
25.312,80
45.792,60
45790,00
29.365,20·

j 846.260.60

•

119.583,20
2.779.00

15.000,00
66.01t,50

184.419,80 387.793,50

20.000,00
1.254.054,10

OemoDstração de Lucros e Perdas, referente ao exercícíe

encerrado em 31 de Outubro de 1948

8.81 ••
Despesas Gerlis

Valor desta conta

Jlros e DlSCDIIDS
Valor desta conta

fundo Resena leaal
Importancia transferlda p. esta conta

Fundo Resena Especill
Importancia transferlda p. este conta

FUM' Resenl Depreciaeões
Importancia traneferlda p. esta conta

FundD r. Deye�ores e DUfldDSDS
Importeneta transferida p. esta conta

DI,ldeldos í rapr
Valor dos mesmos

412.578,60

26.834,30

363,20

726,40

726,40

7�6,4o

4.721,50
446.676.80

MeréadDrils I _

e a I • • • •

Lucro verificado nesta conta

jllrGguá do Sul, 31 de Outubro. de 1948

Eugenio Schmõckel, Contador-reg. C. R. C. S. C. no. 16001

CARLOS LEOPOLDO,MEY
LEOPOLDO JANSSEN

Diretor-Presidente
Diretor-Teenlee

PARECER DO CONSELHO FISCAL·

Os abaixo assinados. membros efetivos do Conselho fiscal da Socieda

de Anonima Industrta de Madeiras Ienssen S. A., tendo examinado minuc:iosG

mente o Balanço, Demonstração de Lucros e Perdas, Inventarios e Contlls que

!oram apresentados, bem como a escrita da Sociedade, são do parecer que se-

- JGm aproyados os referidos documentos, referentes ao exercicio social, encerra

do em 31 de OUtubro de 1948, bem com<u>s atos praticados pela Diretoria,

. pois que constataram a maior regularidllde a absoluta ordem em tudo que lhes

foi dado á examinar.
jaraguâ do Sul, 31 de· Outubro de 1949

OSCAR MEISTER

:lMILIO SILVA

LEOPOLDO REINER
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AAgua

Baependí e Riachuelo de Joinville, será a sensação de logo mais no Estádio dos azurras. O tricolor Joinvilense por certo trará

em suas fileiras, jogadores de graúde projeção, disto temos absoluta certeza. Na preliminar jogarão Estudantes e Aspirantes do

Baependí, quando OS( estudantes lutarão expondo sua fibra, para uma completa reabilitação. O uniforme alvo, gentil oferta de

Modas Imperial, será inaugurado logo mais pelos Estudantes. Em comemoração ao lO'. aniversario de fundação do Seleto, joga

rão hoje em Guaramirim, Seleto e Acaraí de nossa cidade. Ao Seleto "Correio do Povo" nos Esportes deseja um futuro repleto de glórias.

Preço do Leile
.

Transcorre hoje a da·

Gom retereneía a nota 2. - 'I'ratando-se de as- ta natalicia do sr. dr.

.pnbttcada no ultimo nu- sunto que interessa a e- Ary Pereira Oliveira

mero deste jornal, com eonomía popular, no pre- ilustrado Juiz -de Direit�
o titulo supra, recebe- sente caso, os colonos desta Comarca.

mos do Dr
.. Aguínaldo �ornecedores de lei�e, Figura de realce nos

de Souza, dígno _presl- J�lgamos. 9ue a Oomís- meios juridicos do Esta ---------

dente da A�soCIa�a? �u- sao Munícípal de Freços, do e de grande projeção
ral, o seguinte OfICIO. deveria ser OUVIda, de na vi4a social do muní-

"Sr Diretor do acordo com o. Decreto cipio o aniversariante

"CORREIO DO POVO" Lei N. 9.120, de 4-4-1f}46, bem 'merece as demons-
,

NESTA
decreto esse que dispõe trações de estima de que

.
.'

sobre o controle dos pre- é alvo por tão magna

"

A respeito d.o ,!lrtIgo ços _nas fonte� de I?ro· data.

o. preço do leite '. pu- duçao e pre,:e penalída- " Correio do Povo", com

blicado em o Oorreío .do
I des, para os Infratores. muito prazer, associa-se

poyo de 30 de Janeiro õ� � Quanto a defesa as homenagens que lhe

ultimo, cu�pre-me levar dos Interesses. dos colo- são prestadas, com os

ao con�eCImento de V. S, nos, esta entidade tem melhores votos de Ielící-

o seguinte:
,_

defendido e continuará dades.
1. - A Assocíação Ru- a defender não somente

ral de Jaraguá do Sul, os Interesses de seus as-

por ofícío N. 2, de 29-1-49, sociados como tambem LOCAIS Eclital n. 2490, de 27-1-19·

de acord? com o artigo de todos aqueles que se ANIVERSARIOS 49.

5°. da LeI N, 25, de 22 dedicam á vida rural e ARI FIEDLER ALINDA

d D b d 1948 HOJ'e faz anos a sra.Gel-
e

e ezem ro e,. _

e necessitam o amparo de KRAUSE'
,atendendo a solícítação nossas leis. .

trudes Bruch. esposa do
Ele, brasileiro, solteiro,

feita pelo Sr. Prefeito . .

sr. Adolfo Bruch,

Municipal em otícíoN' 48, Aproveíto o ensejo pa- -Dia 8, Francisco Ma- comerciario, domiciliado

de 25-1-49, indicou o Sr, ra, apresentar a V�\ S., ier e 8jJ meninas Inez e
e residente neste distri-

Guilherme Wackehagen, minhas Renate Wunderlich.' to, em Itapocusinho, fi

como seu representante Atenciosas' Saudações"
- Dia 10, o estudante

lho de Leopoldo Fiedler

junto á Comissão enear-
Alvaro filho do sr. Dr,

a de "Bertha Schuardt Fí-

regada de estabelecer o
AGUINALDO DE SOUZA Alvaro Batalha.

edler.

preço do leite a ser pa- Presidente da Associa- Guilherme leilzel Ela, brasileira, solteira,

go pela percentagem em ção Rural de Dia 11 festejará sua data domésticada, domiciliada

d J S natalicia o sr.Guilherme
e residente á estrada Sch-

gor ura. >. araguâ do ul
N lt I

" t d roeder, distrito de Gua-
ei ze , SOCIO geren e a

ramirim. filha de Alber-
Sociedade Gràfica Ave '

nida Ltda. Ao aníversa- �o Krause e de Frída He-

Negocio de ocassião S
.

riante enviamos os abra- In ,Krause.
Por motivo de negocio, ven- ementes de ços de "Correio do Po- Edítal n. 2491, de 27,1-

de-sé a Estrada Nova, um optimo hortaliças frescas vo".
1649.

terreno, com pasto, arvores fruo .'
tiferas, boa casa, ranchos, sendo garantidas r:r:ambém ,dia II aníversa- LEOPOLDO BANSTE-

uni apropriadô para instalação
.- rra se o.sr, �dolfo Emm,e- IN e MARIA WOLF

""M�!'IJAI'v....Pfil:lna.
Na Soe. Oráfica Avenida Ltda. ndoerfer dír to d 14

Tratar lif'""5I:lctlicRde Orafica Avenida Getulio Vargas. 350 larí M'
e r a e- Ele, brasileiro solteiro,

Avenida Ltda,
.
cu aria oJha S.A, ele- lavrador domiciliado e

_�

"' �ento de destaque so: residente neste distrito

i:
li

cíal em Jar.aguá do Sul. em Jaraguá-Alto, sllndo

ii CLINICA DB OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA ii No mesmo dIa fa�em anos filho de João Panstein e Edital nO 2: 494. de 31-

i.i.: moderna e primorosamente instalada do
'

:I:i.: a sra, Wally Brauer es- d T Pt' EI 1 1949.

::
:: posa do sr. Erich Bräuer,

e ,er.eza an� eIn,
. a,

ii DR. SADALLA AMIN!! Alberto José filho do sr. �rasIlelra!S?!telra domé.s Edgar Engicht e

ii
li F r R b'

,. tlCa, domICIlIada e reSl· Julia Fusil

. ii CONJUNTO DE APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS!! aus InO u 101. dente neste d' t 't EI' b 'I' I
.

• ii BSTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii Dia 12, Carlos Fernandes J á A
IS rI o:em e, rasl elro, so telro,

II «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» II Neves fi�ho de João �e- A����O -W��' �e�:�!�: �e;��!ro'n���ic�f:t��o,re:�
ii

HORARIO: 10·12 e 4-� da tar�e -

HO: marcada: 4 uives, reSIdente em !taJai. Leier Wolf, Três Rios do Norte, filho

i
.::

- "o.�!1�� I!
.

Casamenlos:,Ontem na sal" Edl'lal
de Bertholdo Engi.cht e

EDITAL 0°2.496 de 3-

I

das audenclas foram cele-11949'
nO 2: 492, de 29·1 de Lydia Engicht. 2-1949.

brados .os seguintes casa- RÀnlUNDO ADOLFO do���t�:'Sil���ic�f��e�ra� El::1J� �r���e;����l:nn
mrtos. ld

EMMENDúEFER e LONI residente neste distrito Ele, brasileiro, solteiro,
eopo o Hannemann PISKE em Três Rios do Norte' lavrador, domicilado e

M:sa.sanhorita Hildegard Ele, brasileiro. soiteiro, filha de José Fuzil e d� residente oeste dislrito, á

Joa-o' Fr der' R' h 1
contador dO)l1iciliado e re- Saturina Fuzil. estrada Itapocú, sendo fi·

e ICO elC er 'd t t d'
, , Ih d F d

com a senhorita Erica �I �n 'k��s. e_ IstMrltoI'ha ef�-
o e re erico Branden:.

Ullmann
. ra a I elrao o a I EDITAL nO�. 495, de burg e de Carolina Sta-'

. lho de Adolfo Antonio 2-2-1949, ssun,

ÓBITOS No cartório do Emmendoerfer e de Hilde- Guilherme KUhn e Ela, brasileira, solteira, .

Registro Civil desta cidade gerb Procknow Emmen- Alzira Gütz domestica domiciliada e

foram inscritos os seguin-' doerfer.,
. ,

Ele, brasileiro, solteiro, residente neste distrito, á

tes óbitos: Ela, braSIleIra, sofleira. lavrador, domiciliado e .estrada Itapocú, sendo fi-

Edmundo Foge!. com

lha d� Gustavo Friede-

vinte e um anos de idade, .1••====•••===II.C==-•••e===.IE===-I. mF�ndn e de Minna Blanck

residente á estrada Itapocú

�
rle emann.

filho de Oswaldo Vogel e
' MUD A S �de Erna Vogel.

E para que chegue ao co.

João Velozo, com vI'nte F
nhecimento de todos, mandei

RU T I F E R A S E O R N A II EN T A 18. t d' 1

e quatro anos de idade, �
passar o presen e (' 1ta que

residente á estrada Ilha � Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Maciei-
será publicado pela impren-

da FI'auel'ra fl'lho de Mau- J b t' b' t R
.

D
sa e em cartório onde- será

e ras, a o Ica eIras, e c. - osen'as, ahlias, f' d d
ricio Velozo e de Frede.

�
a 1xa o UI anh:: IS dias. SI

Camélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc algu b dl-

rica Velozo, .

.

em sou!:r e a gUJn 1m-

Pe�am Catalogo Ilustrado �
pe(:hmento acuse-o para Oll

Ascinem O

in!s legai!.
LEOPOLDO SEIDEL Corupá

CORREIO DO POVO .r••==-.I.-====-....I1:===-.===:::III-======-:.
IRENE PEDRI. oficial

�--------�----------�-------------

Dr. Hr, Pereiro Oliueiro lascimenlo. ° lar do casal
Amaro-Baronéssl Martins
ex-proprlerarlo do Hotel
Central desta cidade e

a'tualmente residindo em

Canoínhas foi enriquecido
com o naclmento de uma

galante menina.

Edmundo Vogel Em seu tratado sobre

Repercutiu dolorosa- Mineralogia. e Geologia
mente o ínesporado Ia- escreve o professor
lecimento, no dia 28 de Carlos Werneck.

Janeiro' do jovem Ed- A crosta da terra é

mundo Vogel, residente uma camada sêlída, re

a Estrada Itapocú. lativamente delgada, sua

O inditoso moço contava espessura não ultrapassa

abenas 21 anos de idade 90 km. e na maior parte
e era filho do sr. Oswal- não irá alem de 30 a 40

Vogel e dona Epna Vo- km. Admitindo o maxi-

Irene Pedrl, Oticial do gel, benquistos lavrado- mo de 90 km, e desco�

Registro Civil do 10 Distrito res residente na referida I
tando de cada ,extreml-

da Comarca Jaraguá do Sul. estrada. dade do díametro terres-

Estado de Santa Catarina O seu enterramento tre esta cifra, tem-se;

Brasil. foi feito no cemiterio mu- 12000 km, - 180 km.-

Faz saber que comparece- nícípal de Guaramirim 11.82l> km, que represen

ram no cartório exibindo os com um grande aconpa� ta. o díametro mini�o do

documentos exigidos pela lei uhamento e tendo feito a nucleo central ASSIm pa

afim de se habilitarem para encomendação do corpo ra uma esfera Incandes-

casar-se:
o rev. Pastor Waidner. cente de 11.820 km, uma

A familia enlutada a- casca solida de 90 km.

presentamos nossos pe de espessura!
zames.

Papel Celofan
doméetíce, domlcí liada e

residente nesta cidade, á
rua Addon Barlsta, filha de
Ricardo Plske e de Anna
Piske.

EOITAL n" 2: 493, de 31-

1-1949· .�
JO�É NAH5 e CECI

LIA SCHWARZ
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sídenre em Pouso Redon

do, rnunlclpio de Rio do
Sul, filho de Antonio Nahs
e de Elisabeth Nahs. Ela,
brasilelra, solteira, lavra

dora, domiciliada e reside
nte neste distrito, em Ga
ribalde, filha de João Sch
warz e de Rosa Gerin
ger Schwarz,

Branco, de côres e

estampado, recebeu e

oferece,

Soco Gráfica Avenida
'<, Ltda

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

defimgarantido até o

1950 e-s 15,00 só

CASA REAL.

na

,

..

residente neste distrito, em

Rio Cêrro, filho de Gusta
vo Kühn e de Ànna Porath
Kühn,

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, do'miciliada e

residente em Rio do Testo
filha de Willy Gütz e de
Wanda Gütz.

m

,_,
'_"
r
m
(i)

Compléto Sortimento de Fazendas
,

- Armarinhos - Chapéus Roupas� Feitas, etc...

CASA TO ,B I AS{!;:sgFvE:N��A�T��������������oQUALIDADE ..

• A UNICA QUE NAO TEME CONCURRÊNCIA .. ,

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

.

A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS
iiI••••aelel.11 I IS•••IGllltG.

e.II.I••I� 118.1� l.e�D�
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 S A :rj T A C A T A R I N AJARAGUÁ DO SUL

I
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CORREIO DO POVO
Domingo, .PIA 6-2-49 -

5

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

27 - Victor Freygang-bras-Vistoria e habíte-se

por jer termiaade a construção de sua casa, ,sito
a rua CeI Proeopio Gomes. Como. requer

31-Pedro José Garoia-bras-líoença construir

casa de madeira, em sua propriedade sito a estra

da Nova Idem

1324 - QUo Hillbrecht & Cia. Transt., lmp. de 32-�illy Gehring· bras-licença c�nst�uir Iossa

terreno sito á Estrada Bompland, vendido a Teresa em propriedade, dentro de prazo estipulado de 2

Mueller. Idem.
- anos a contar de� 10-1-49 Idem

.

I
••

1325 - Frederico Lawln-bras. licença construir .- 3�-Victor. F r�ygang bras-hce�ça cons.trUlr XI-

mausoléo na sepultura de Carmelita Vicente, no ce:- quesro para sumos, em sua propriedabe, SItO a rua

mifério municipal de Corupá Idem. CeI, Procópio Gom�s Idef!!
1326 - Frederico Levln-bras. licença construir 34-Ada �enz�-bras-heelJça colocar placa em

mausoléo na sepultura de Bertnoldo !dorifz inguma- frente do predlo, SItO a rua Mal. Deodoro da Fonse-

do no cemiterio municipal de Corupa. Idem.
.

ca ne,sta CIdade Id�m _.

1327 - Frederico Levín-bras. licença consrrurr 35-0sca� Reiter-braa-Espresso Sao Paulo-RIO

rnausoléo na sepultura de Nelson Parrai, inhumado Grande. S.A.-lIcença. estabelecer-se com Empreza

no cemitério municipal de Corupá. I?em. .

be trasporte ,nesta .cldade Ide,? .

1328 - Frederico Lavln-bras. hcença construlr 36-Jose FacOlella.-bras.-hcença ?onstrUir casa

mausoléo na sepultura de WlIltrud E�dmann ínhuma- �rrn.sformadol' em sua propriedade, SIta a rua Ben-

do no cemitério municipal de Cörupé. Idem. lamm Cons.tant Ide� _.

.

1329 - Afonso A. Mehnke-bras. licenç�,. fica 37-WI�IY Cehring-alemão-Iicença .constrUIr c�-

fazer pequenos reparos, no predio onde esta tnstel. sa de madeira, em sua propriedade, SIta a rur RIO

sua ferraria sita á estrada Isabel Idem. \
Branco Idem.. . _

1330 - Carlos Rutzen bras. licença const uma 39-FrederICo Lavm.1;)ras-repuer. cer�Idao se

casa de Madeira, em sua propridade, sita a estrada c?nti.nua havendo ,fal�a d.e. construtor hcen.Cl�do nO

Isabel. Idem.
distrito de Corupä. Oertifique-sa por certidão. Em

1331 - Alberto Bauemle-bres. licença, construir 14·1-1J49 Idem
.

.

uma casa dz madeira, á Estrada Rio Novo. Idem. 40 Artur Brel.t�aupt-bras-transf Imp. �erreno

1332 - Maria Felippe Cardoso-bras. baixa imp. sito a rua CeI. Emilio C. Jourdan, adquirido de !!E!!&;;;s:!!!!i!E!!::Ili!!i!!iIliiil=li!!i!!!li!!i=m!!li;lllI!!El�:!�!!!!!Ei!

á cargo de um botequim, anéxo a estação da Rede Wilhem Weege.Como requer
.

. I
- I

V.P.S.C. Idem.
A1-Alfredo Butzke-�ras-l�c�nça estabelecer-se

F b
(Sezões, Malárias, _.

1333 - Estefano Zipf-bras. baixa imp sôbre c?m venda. de generos ah.mentrclOs e outros a Ave'"'m "" r""s Impaludismo I
Generos Alimenticios e Botequim. Idem nida Getulio Vargas nl eid ade .::.

� � Maleitas, Tremedeira
ã

1334 - Luiz ßosse-bras. baixa imp. sôbre Fa-
.

49-Leopoldo .Haffermalln-bra.s-tra�sf lm.p Ia- 1" _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ I
brica de Banha, açougue e cereais. Idem. . br�ca de carroças sua a estrada Garibaldi, vendida a

"1"1" "C �pS u I !II: '" ti' � � : ) ",. lcas. 1-,-
1335 - Iark & Cia. Baixa imp. sôbre fezendas Willy .Horougoso Ide�·. ;!I. � 0# I' __ • , •

a varejo, açougue, fabrica de banha e fabrica de �3 G.Rodolfo F!scher-b_r�s-hcel�ça fazer refor-

.1'1'
. iii

linguiça. Idem. _

mas internas no predlO nO 2811299, sito a rua Ben- p_ Minancora" !II

1336 - Irmã ôup, do Grupo Esc. Part. São [amin Constant Idem 1"'1' I
José licença construir um aumento em alvenaria de l 44 - Jcsé Panstein bras-I.iceeça fazer. pequenas

_

Em Todas as Boas Farmacias ...

tijolos no prédio do ret. colégio. Idem. modifi�ações em sua casa. SItO a rua RIO Branco 1"'1'
. III

1337 - Luiz Maffezzolli-bras. transt. t�rreno nesta Cidade Ict,em. .. .

É um produto dos Laboratorlos MINANCORA DI

'edl'fl'cado, sito em Corupá á Rua Nereu Ramos, com- 45 - Jose ISIdoro Copl-bras, licença
.

estabele- I"li 1-'
B R t t R t da neste II -,.Joinville - Sta. Catarina- _

prado de João ôchwartz. Idem. cer-se com ar e e� auran e, em e orei !:..,_!I�!;=!m:=!!�I!=!i-I::I!!iii!!!I!=m!!.'I�Il=I:�l

1 - Gerherd Veels bras. transf. imp, sobre bi- municipio. Idem

cicleta adquirida de Calisipo de Paula. Como requer. 46 - Edmundo
.

Volkmann-bras. tra�sf. imp.

2 -- Walter Marquardt Filho-bras. baixa ímp. carro de lavoura. vendido a. AI.fr�do Oestrelch. ,l�em rr::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::il

sobre loja Iazendas, fabrica de banha, açougue e 47. � DomIDg�s. Chlodlnl-bras. transf. Imp.·..
..

moinho de cereais. Idem. sobre bICIcleta adqUirida de Manoel M�rques. Idem II PORQUE DEVE SER USADO O II
3 - Walter Marquardt Filho-bras. baixa imp. 48 - Erwinú Geisler bras. tran�f. Imp. te.rreno ..

..

sobre caminhão de carga, automovel particular e 5 sito a estrada Ribeirão Grande da Luz, vendIdo a :.:i·.:l FILTRA.SON DA METROPOLE? .!:;i.:i
carros comerciais. Idem. Wiegand F.A. Glatz. Idem

·4 - Victor Preygang-bras transf. imp. para 49 _. Guilherme Persch-bras. transf. imp. terre- ii l' _ Porque: é o substituto eficiente ii

'���.�.ÀM!- funilaria, .Iançada em \ nome de seu no sito a estrada Ribeirão Alma, vendido a Hilberto ii da antena externa, sendo colocada no inte- ::

falec!ido pae reymundo Freygang. Idem. Radunz. Idem H . rior do radio em qual. quer posição sem
!i

. 5 - Vitor Bernardes Emmendorffer-bras. baixa 50 - Max Wilhem-alemão transf. imp. camin- ii .

mais despezas que o seu custo.
ii

ercôdor ambulante de fazenda. Idem. hão de carga, vendido a Eduardo Francisco Wilhelm.

:�:: ..
:j:: 2' _ Porque: prolonga a vida do apa- .�:::I

..

:

_,; Leopoldo Celestino Nichelatti-bras. trasnf. Idem. relho, visto que o conserva na temperatura

reno sito a Estrada Ribeirão Molha, vendido 51 - Ricardo Roeder-bras. transf. imp. carro normal, evitando graves defeitos, tais como

adio Cardoso da Silva Idem comercial adquirido de João Moeller. Idem .. aqueima de valvulas e transformadores. ::

Artur Porôth-bras. transf.
.

imp'. sobre bici- 52 - Rudolfo Hoffmann· bras. transf. imp. auto- .1'.1 3' - Porque: evita as grandes ampera- .r.i
eleta vendiçlá li Alfredo Ehlert. Idem. moveI particular adquirido de Irmãos Wolf. Idem gens produzidas pelas faiscas e todos os

. 8 - Artur Paupilz-bras. transf, imp. terreno si- 53 - Rudolfo Hoffmann-bras. transf. imp. çar- ·.:i".:l atrictos atmosféricos levando a segurança ·.:i�.:�
to estrada T:fa dos Martins, vendido a Herbert Pas· ro de mola, vendido EI·jch Oldenburg. Idem e a tranquilidade ao ar.

sold. Idem. 54 - -Arnoldo Grahl-bras. transf. imp. bicicle- :: 4 _ Porque: CQ.ntrola e limpa o som,
ii

9 -- Sebastião Pereira-bras. licença construir ta adquirida de Ignacio Leutprecht. Idem II proporcionando maior 'alcance e volume ao !i
mausoléo na sepultura de Hilda Perreira, inhumado I 55 - Hugo Nagel bras. transf. imp, bicicleta de uma recepção nitida e isenta. de inter- ..

no cemitério municipal. Idem. adquirida de Herberto Beier. Idem ':i:1 ferencias estranhas. ·:!.i.:
10 - Faustino P. Rubini-bras. transf. imp. de 56 - Rudolfo Hoffmann· bras. bicicleta vendida 5' � Porque: Faculta a locomoção do

uma bicicleta vendida a Alfredo Bortolini. Idem. d Willy Meier. Idem ii aparelho para qualquer compartimento do ;::
..

:

..
:i::

11 - EUgenio Gascho-bras. transf. imp. sobre 5! - Germano Pav!lnello-�r.as. transf. imp. ,te�- ii predio e para m·udanças.

carro de lavoura, comprado de Miguel . Beng. Idem reno SItO a estrada Itapou. adqumdo de Asta Publl IH 6' _ Porque: a ANTENA DA METItO- i.:.'
/ 12 - Vva. Elisa Freygang-br,as. licença estabe- ca. Idem .

!! POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI-

lecer·.se /com oficina de concertos em geral, ti rua 58 .... Germano Pavanello-bras. transf. imp. ter.!! CIENCIA quando ligado em conjunto com á li

Mal. Deodoro. Idem reno sito a estrada Itapocú vendido a OUo Zeh. ii Antena externa. ii
13 - Walter Sacht-bras. transf. imp. carro la- Idem !! iIi:

voura, adquirido de Frederico Sacht. Idem. 59 - Oscar Millbratz-bras. transf. imp. carro 11 PreC9 Cr$ 50,00 livre. de porte.
ii

14 - Henrique Bortolini-bras. transf. imp. so- lavoura, adquirido de Ignacio Leutprecht. dem. ii
Pedidos a: ii

bre clirro de lavoura, vendido a Silvino Stinghen. 60 -; Emílio Berwaldt - bras. - trans. Jmp. ii Olympio Leite
'

ii
Idem. bicicleta vendida a Eugenio Köpp. Como requer.

. ii Caixa Postal 5351 ii

15 - Frederico Barg-bras. licença colocar-pla- 61 - Severino Schiochet - bras, - transf. ii Rio de Janeiro H
ca com os dizeres: (Bar Sorveteria Sibéria) em fren- imp. terrno sito a estrada Itapocuzinho' adquirid0 \� ,i,i.

te ao prédio sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca. de Ricardo Leoni. Idem.-

..

16 - Frederico Bosshammer-bras. transt. imp 62 - Ewaldo Heidorn - bras. - trnnsf. imp.

sobre carro de. lavoura, adquirido de Francisco bicicleta adquirida de Henjamin Saehlein. Idem.-

BosshammE'r. Idem. 63 - Leopoldo Wacholtz - bras. trausf. imp.

17 - Germano Nienow-bras. transf. imp. sobre bicicleta adquirida de Frederico Wacholtz. Idem.-

bicicleta, vendida a Henrique- Schroeder. Idem. 64 - Frederico Bartet - bras.- Licença cons-

18 - Maurici� Koehler-bras. licença colocar truir mausoleo na sepulttira de Horst Singendonk,

placa em frente ao prédio sito a tua Presidente Epi- inhumado no cemiterio municipal. Idem.-

tacio Pessoa. Idem
.

65 .:._ Germano Pavanello � bras. - transf.

19 - Auto jaraguá S.A. transf. imp. terreno imp. terreno edificiido com ·casa de material sito a

sito a rua Mal. Deodoro, vendido a Industria e Co� rna Domingos H.. da N'Ova, adquirida em Asta Pu-

mercio Germano Stein S.A. Idem plica. Idem.-

20 - Mario Tavares da Cunha Mello-bras. re- 66 - Max Schneider bras. requer averbaçãO

quer v:storia e habite-se, por termina a construção para seu nome individual dos impostos a que es-

de seu li Rua Preso Epitacio Pessoa. Idem tava sujeite a firma Max Schneider & Cia. Idem

21 - Aleixo Spezia bras, transf. imp. sobre ca- 67 - Germano Pavanello bras. licença estabe-

Sli comercial, adquirida de Ouilherme Tomazelli. Idem lecer-se com Botequim a ['ua Mal. Deodoro da Fonse-

22 - Arlhur Breithaupt�bras. baixa hnp. sobre' ca Idem

bicicleta, vendida para fora do municipio. Idem 69 - Alex Kum bras. licença fazer pintura-ex-

23 - Calixipo de Paula-bras. baixa imp. sobre terna em sua casa sito a rua Cabo Harry Hadlisoh,

caf.':!l de seCos e molhados, sito a rua Preso Epitacio nesta cidade Idem
' j

.

Pessoa. Idem.
. 70 - Renê Voigt bras licença mandar cOnstruir

.

24 - João Matias Verbinen-bras. licença cons- casa em sI prOpriedade, sito a estrada Rio da Lus

'':lIlr mausoleo na sepultura de Marcos Emilio Ver- Idem

bmen, inhumad'ö no comiterio municipal. Idem 71 - Paulo Sch!Ochet bras. licença mandar

d
25 - Dr. Francisco Piccioni-bras. baixa imp. rancho nos fundos de Sua propriedade sito a rua

e seu consultorio, nesta cidade. Idem Rio Branco Idem,..
-

26
_. Qeraldo Kuebenbecker-bras. transf. imp. 72 - Schulz Irmãos firma bras.licença mandar

sobre biCIcleta, vendida a Oldemar Thomsen. Idem demOlir sua casa sito a rua Mai. - Floriano Peixoto,

Pr�f�itrrra Mrr"iGi�al rr� Jara�rrá UO �rrl
Assembléia Geral Ordinaria

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembléia Geral Ordinaria, na séde

social, as' 14 horas, do dia 19 de fevereiro proximo.

Ordem do dia

1) Exame, discussão e aprovação d�s contas

da'Diretoria, do Parecer do Conselho FIscal e do

Balanço.
2) Eleição do onselho Fiscal.

3) Assuntos diversos.

Acham-sé â disposição dos Snrs. Aeíonís

tas a que se refere o artigo 99, do decreto-lei n",

2627 de\.26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1949

WALTER BREITHAUPT

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER

Diretores •

Dr. Waldemiro Mazur8chen
I

e.sa 81 SaUBI
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Cliniea geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas .;

. I_ndutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização
- Raios Intra.vermelhos e aluis.

nesta cidade Idem
74 - Walter Jansen bras.licença renovar te

lhado nos fundos de seu armazem, sito a Avenida

Getulio Yargas Idem
77 - Fabrica de Produtos alimentícios Itaja

ra Limitada firma bras. trans! hnp a que estava

sujeiio a firma individual Walter Becker, sHa a run

Benjamin Constant Idem

Secretária da Prefeitura Municipal de jaraguá

do Sul em 13 de janeiro de 194B.
MANOEL L. SILVA. Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conselho Regional de Engenharia
Arquitetura da 8·. Região

EDITAL

Visto
,

WALDEMAR GRUBBA
\

Prefeito Municipal

e
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..

Meco n j'co ii
:�

H
i�
::

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A �

LOMBRIßUEIRA. MINANCOHA
Vermitugo suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1, 2, , e 4

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

IIEiIIEF.
G !ISII!I II &, '. I li remédios

. . -1-_-· � t c.. n' � a- O I.. I Compre hoje mesmo urna l.OMBRIGUEIR!

� ,

MIIfAICOBA para o seu tilhinho.

111111
E um produto dos Laboratórios Minancora

U Reabriu a Casa de Saude e Matermdade I
- J O I N V I L L E

"SOC·A�:::��:;= �er:éd;:=or:;��tda"·1 Dr. Df�a;;BOAnio:ii;ÇPic�ioni 1·-v"=,======�=�===,,,==,'"'-'='='9\
Convocam-se oe senhores quotista a se reuni-I

li! lf AUTO JARAGUA S. A. ..··ii
rem em Assembléia Geral Extraordinária aos 23 I

MÉDICO
. I !! Indústria e C6rnércio �l �

dias do �ês de fe!_ereiro proximo ás 9,30 horas Formado pel� Faculdade de Medicina da II! OFICINA . Servlço "FORD" ii
da man�a, nos salões ?o Teatro 9arlos Gomes, a I Universidade de São Paulo. fi MEOANIOA AUTORIZADO' i.:i.1
Rua QUInze de Novembro, nesta cidade, parI tratar I ii

da seguinte ordem do dla:
_ I

Ex-semi-interno �ise������!1 d�aSã;���� e Santa Casa de n - Rua Marechal Deudoro - J ARAGUÁ DO SUL - ,ii
1. - Tomar conhecimento da situação atuai;

I
' !! P d G I D' d L b ii

2. - Completar e concretizar as resolu ...ões da C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A :i:! '

osto e aso ina - epõsíto e u ríücantes
ii

...

- Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ..

Assembéia de 24 de novembro de 1948, Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internaS ::: ••;. ledores e Consêrto de Pneus. !�
no sentido da trrnsíormação em Socie- I eexternasi Pulmões - Coração - Estômago. fígado - Rins - ii

dade Anônima:
- Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da ii Esta oficina está instalada em condições i!

3. - Resolver sobre 'a forma. de dissolução ou I
péle em geral .. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos, ii para efetuar qualquer serviço de coneêrro ou ii

liquidação do Banco Cooperativo conco- ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. !! reforma em seu automóvel ou caminhão, bem ii

mítantemente com a: formação do Banco . .

ii como retificação de motores etc. . .
ii

Anô�imo, sua constituição e demais atos I'
GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA

1= li Todos oe serviços são. e�ecu�ados com ii
legaIs. _

55 esmero, por competentes proflesionals e li pre- , ii

iii ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

ii Ç?S razoáyels ..
Também dispõe de sóldG efé- ir

Blumenau, 'I. de fevereiro de 1949· mI li !i�!t IIEi!!!lI II !i!EE!I_I!!III�I_i&iII_._ ii.. trica e oxigenro.
',l:

�
�

t ass) JOSÉ FREIRE DE AGUIAR
····l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::=- ··k":lii'

Levamos ao conhecimento dos interessados

que do dia 1 ° de fevereiro em diante, está aberta li

matricula pare o Curso Primário elementar e Com-I
plementar e Jardim da Infância, bem como a inscri

ção pera os exames de admissão ao Curso Normal'

Regional.
'

Para a matricula no 10 ano primário e preci
so apresentar certidão de idade.

Para os de admissão são necesserlos os ee

guintes documentos: 10 )documento que prove ter

a idade minima de 13 (ate junho) e máxima de 25
anos.

2) certificado de conclusão do Curso Prlmàrlo.

Exame de 2° epoece pera o Curso Complementar: dia

9 e 10 de fevereiro.
-

Exame de 2a época para o Curso N.:;Regional; dla

17 e 18 de fevereiro,
A matricula para o Curso Normal Regional estará

aberta do dia 20 de fevereiro em diante. Vend s
'Um terreno com mels ou

Para outras informações poderão dirigir-se á Direto- e- e menos seis morgos, lnclu

torla desta escola. - sive uma casa de madeira nove, possuindo também

larangeiras, bananeiras, etc silo no lugar Morro da

Boa Vista. Informações nesta gerencia.

BERNARDO GRUßBA S.A.
INDÚSTRIA E COMÉROIO

Assernbléé;l Geral Ordinaria

Convocação
Pelo presente são convidados os senhores Aclo

nístas a se reunirem, em Assemblee Geral Ordinaria
na sede social desta sociedade, a rua President�
Eplraclo Pessoa, ás 14 horas do dia 14 de fevereiro
proxlrno,

ORDEM DO DIA

•

1) Exame, discussão e aprovação das contas da

Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do Balanço,
2) Eleição do Conselho Fiscal.

3) Eleição da Diretoria.
4) Assuntos diversos.

.

Achem-se a disposição dos Snrs. Acionistas os

documentos a que se refere o artigo 99, do decreto-lei
nO. 2627 de 26 de setembro de 1940.

-Iaragué do Sul, 10 de Janeiro de 1949

BERNARDO GRUBBA

BERNARDO GRUBBA JUNIOR

Diret.ores

Banco PopulBr e Baricola �o Uale �o

Buperín tendente
J

Escola
-

Normal R8uional'
DIVINA PROVIDI!:NCIA

. ....

E D, I'T A L

Pelo presente Edital torno público que o Snr.
ALFREDO CARLOS HANEMANN requereu a esre

Conselho Regional de Engenharia e Arquifetura uma

licença e titulo precário para o exercício 'profissio
nal de CONSTR4ÇÂO para o municipio de Iaraguã
do Sul, jio Estado de Santa Catarina, de acordo

com § Unico do Art. 6°. do Decreto N°. 33.569, de

11 de Dezembro de 1933. Ficam, pois,
-

convidados

os profissionais interessados, já registrados nesre

CREA., a se pronunciarem a respeito, pare o que

thes é facuUado o prazo de 30 (trinta), dlas, a con
ar da data da publicação do presente Edital.

Porto Alegre, 8 de Janeiro de 1949

(ass) WALTER BOEHL
Presidente

MILHÕES
DE PESSOAS ttM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlflliS ATACA TODO O GRBAIISMO

o Figado, o. Baço, o Coração" o

estoma,o, os Pulmões, a Pele

Produz Doros nos Ossos, Reuma

tismo, Ca,uelra, Queda do Caba-
I ,

lo Anemla,e Abortos,
Consultll o médico

• tome o pÓPJJlar depurativo

=0··------
...
•

ELIXIR.914
Inofensivo ao or,anlsmo. A,rada.
val como um 1I06r. Aprovado co

mo auxiliar no tratemento da SI.

FtLiS e REUMATISMO da me.

ma ori,em, pelo D_ N. S. P.

I;:TS��j���� .Z�b��jSLI AVeD. lJetulto Vargas, 79 Rua Domingos da lava sln

I1JARA6UÁ DO SUL -1- SAlTA CATiRlIA

IJ Fabrica e Beneficiamento de Moveis

� Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Colchões e �strados para Oamas, Etc.

Bxecuta-se serviços de estofamentos em:

•• trolios, onibus, automoveis etc.
.�

,�

DE

.João Wiest

RUA BXPBDICIONARIO ANTONIO CARLOS FBRRBIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha-
mento de sollila eletrlce, oxlgenlo, alumínio,

ii antimonio etc. H
li Especialisada em reformas de il

;.!i.i automoveis e caminhões. il
:: Serviço rápido e garantido. ii
ii I :;

-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::'''':

t 'Todesanzeige und Danksa ung
Wir teilen hiermit allen �er�aridte�,

freunden und Bekannten mit dass es Gott

gefallen hat, unseren' lieben Sohn

EDMUNDO

./

'in Alter von 21 Jahren, zu- sich zu rufen. Wir

sprechen hier unseren Dank eus an Herrn

Dr. Waller für sein Bemühen, dem verstorbenen

am Leben zu erhalten, desgleichen Dank auch

den Schwestern des Hospital São José.
Besonderen Dank an Herrn Pastor Wai

dner für seine trostreichen Worte im Hause

und am Grabe und allen denen die uns in

den schweren Stunden hilfreich zur Seite stan

den und dem verstorbenen das letzte Geleil

gaben.
laregué do Sul, 28 de janeiro de 1949.

FAMILlA
•

OSVALDO VOGEL

um terreno com

119 morgos de

terra, sendo mato - virgem, no lugar Ribeirão

Grande.

VENDE-SE

Informações Nesta Gerencia

�����.t8�iS�
I��ri�a ue Ferramenta� ��ri�ol�I
t PEDRODRENGEL ,
t

Rua Marechal Deodoro da fonseca N. 183

iJARAGUÁ DO SUL - BTA. CATARINA
-

Ese�uta-se qualquer serviço de ferramentas

b
agricolas pRra uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas Foices etc.

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido.
-.:.s:�tiIIJ:.�:�""

it:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::t!

H Trans�ortauora Jara�mnse II
II VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS �
:I 'i

II Jaragtiá do Sul á Blumenau ,li
:! HORARIOS I'

II JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU II
.. 'i
ii Partida as 6,25 horas 0hegada as 10 hor!ls :

II Ohegada as 3,45Ah� E N O���da as 12,30 hs·ll·
ii Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul ii
� __

_ ...p
._......•..._

.....•..•..•.....•...................••••..•,
.

,
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528.384,80 �®Y@)®!@)®'r@)®f@)@)Y@)@í@®!é�Y�®r@@!@®r®@r@)@�

--""""'1.i--:6""""'��--�:0......8� i T!:��'� �:a�!::�:�:o:�dÔPßHflHtRf�;;;ß��ßIO I
� _�Encontram alivio imediato com c... uso do �

; _lncOlDpãravel �

ri���_����i1
I BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA s/A.1
I

SEDE EM ITAJAí '

1___ , •
Fundado e 23 de fevereiro de 1935

DEPENDENCIAS EM: CAPITAL INTBGRALIZADO cR$
..15.000.oQO,00

� Araranguá
RBSERVAS CR$ 20.562.766,20

1.043..3.õ2,40 Blumenau AGENCIA: Jaraguá do SulBrusque

I
Braço do Norte Rua CeI. EmiJio Jourdan. .115
Caçador

'

WALTER BREITHAUPT Canoinhas End. Telegrafico "INCO"
ADOLFO ANTONIO EMMENDCERFER

�
g�!ci�:: Caixa Postal, 65 - Telefone,75

Diretores Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobrarr
Curitibanos d

.

III Cambirela ças, escontos, empi estrmos, financiamentos mediante cau-

Parecer do Conselho .Fiscal
. Campos Novos .ção de titulos comerciais, passes, etc.,

,

�l::rf:��polis Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS·
Gaspar , A DISposiÇão'- - SEM LIMITE, com retiradas

.

Ibirama livres, juros - 2°10 ala.Indaial
Ituporanga «�.�IMITADA, até e-s 200.000,00,
Jaraguá do Sul Juros ;)°iO ala.

I
Joaçaba «- LIMITADA PARA PARTICULARES

,

JOinv,
ilIe até limite de Cr$ t 00.000,00,

,

Laguna , Iuros 4 /Lages % a a.
Mafra « -, LIMITADA ESPECIAL, até

I
Orleans e-s 50,000,00, Juros 5% ala.
����b�nião NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Rio de Janeiro as retiradas de mais de Cr$ . .

,

I
Rió Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me
Rio do Sul ' diante um aviso previo de t o dias
S. Francisco do Sul Com Aviso de 6.0 dlas - Sem lirnlte, luros 5010 a/a.S. Joaquim II

Taió" « « «90« -« « «5 1/2% a/a.

'I
Tijucas « « « 120 c -« « « 6% a/a ..

. Tubarã<? Prazo Fixo de 1 ano - « ',« « 6°� ala.Tangara Depositos Populares, iuros 501° I IUrussanga /0 a a.

I
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

nais, até o máximo de e-s. 5,000,00. '

I'

ABRA UMA CONTA NO '''I lW C O" E PAGUE COM eRRQUE

�������ia�.mE!l

fl!eulílriíl Kio molhíl i. ß.
Rela'topio da Dipetopia

SENHORES A()IONIST.&.S
Em obediencia ao que estabelece nossos etatutos e a lei das ôocíe

dedes Anonimas, apresentamos à apreciação de Vv. Ss. o balanço geral e as

contas do exercicio que se findou, bem como o respetivo parecer do Conselho
Fiscal.

Pela documentação em questão, que exprimem a exata situação da nos-

sa sociedade e o resultado conseguido nesse ano, 08 Senhores acionistas
reem presente todos os esclarecimentos pera bem julgarem os átos da Diretoria,
a qual, todavia encontra-se a inteira disposição pera mals informes que se

tornarem neceesertoe.
I

Balanço Geral Encerrado em, 31 de Dezembro de 1948

•• 1'18
Imobilizado

Bens imoveis
Beas moveis
Maquinas e instalações
Veículos e semoventes

Disponivel
Caixa

Realisavel a curto e lonuo prazo
Letras a receber
Mercadorias
Plantações
C/ Correntes devedoras

PartiCipações
Ações de S. A.

, Contas de Compensação
Ações caucionadas

350.000,00
7,166,60

726.968,10
96.502,00 1.180.636,70

20.29i)0

170,.772,00
285.947,80
50.000,00
20.717,10_ 527.436,90

8.000,00

20.000,00
TOTAL 1,756.564,80

••SIIV.
Ião Exigivel

Capital
Fundo de reserva

,fi
Fundo de depreciação

Exigivel a Curto e Longo Prazo

800.000,00
96.000,00
311.980,00 1,207.980,00

C/ Correntes credoras
Dividendos n-, 7

Conlas de Compensação
Deppsito da diretoria

�

II

Demonstr. da conta "Lucros e Perdas", em 31 de Dezembro de 1948
eJONTA.S DEBITO

-

()REDITO
Mercadorias
Plantações
Materia Prima
Sacos
Lenha
Impostos diversos
juros e descontos
Despezas Geraes
Transporte
Comissões
Ordenados
Seguros
ôeleríos
Fundo de despreclação
Fundo de reserva
Dividendo N. 7

314.620,30
45.256,00

7.688,50
80.123,80
37.52H,30
60.057,80

107.210,70
30.888,10
48.000,00
19.250,50

152.209,40
92.504.00
8.000,00

40.000,00

1.001.817,40
41,515,00

1.043.332,40
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1948

.

Os Infrn-esslnedos, membros do Conselho Fis�al da firma Fecularia
RIO Mo.Iha S. A. �endo examinado cuidadosamente o balanço, contas, relatorlo
e AdemaIS documentos, referentes ao exercício de 1948 e tendo achado tudo em
boa ordem e" per�ita harmoni�, s�o de parecer quê sejam os mesmos aprovados pela Aesernblêta Geral Ordínerla, a reallsar-se no die 19 de fevereiro proxinio.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1949

BERNARDO GRUBBA JUNIOR
EDITH C. L. FRANCO

HARTWIG WEBER

PARA fERIDAS,
ECZtMAS,
INFLAMAÇÕES,
CCCf.:iRAS,

FkiEIRASJ.E 5 P I N H·AS, E T ç.

EDITAL IE�nt(dl� �C (Cnt2Í(êdl{p �e
o

IHler�enr�§ AlUl§cIDlte§
Imposto sobre

Industrias e Profissiies

De ordem do snr. C ole
tor, torno publico que no O Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de _))irei
corrente rnez de Fevereiro, to da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa
arrecada-se o imposto acima, Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc ...

reterente ao 10. semestre do FAZ saber a todos os que o presente edital
corrente exercido, de cltacão, com o prazo de trinta (30) dias, virem,

Os Cuntribuintes que não Oll dele conhecimento tiverem ou Interesser pósse,
fizerem seus pagamentos no que estando se procedendo ao Inventário dos bens

praso, poderão satisfazel-o deixados por falecimento 'de Hedewíges Zwiefka
no próximo mez de Março Woiczekowski, e rendo sido feita a declaração de
com a multa de 200/0. herdeiros, ne qual consta a herdeira de nome Marta

Exgotados os supra cita- Woiczekowski, como ausente, brasileira, solteira, com

dos prasos, serão extraídas 26 anos de idade, pelo presente edital, chama e cita
,

as competentes certidões de a dita herdeira Marhté! Woiczekowski, para no prazo
dividas para ter lagar a co- de trinta (30) dias se fazer representar, ou compa
brança executiva, recer a êste juizo, pera falar aos têrmos de dito

inventário, sob as penas da lei. E para que chegue
Coletoria Estadual de Ja- a notícia ao conhecimento. da mesma, se passo o

raguá do Sul, 1 de Fevereiro presente edital que será afiado às portas do Edificio
de 1949_ do foram, no lugar de costume e publicado pelo

ELEODORO BORGES I jornal local "Correio do Povo" e I?iário Oficia} do
.

Estado. Dado e passado nesta cidade Ieragué do
escrivão Sul, aos dezoito dias do mez de janeiro do ano de

mil novecentos e quarenta e nove. Eu. Ney Franco,
escrivão o subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira.
Juiz de Direito da comarca. "Está conforme o origi
nal, do que dou fé".

Iaragué do Sul. 1R de janeiro de 1949.

O Escrivão NEY FRANCO

Atenção
do publico que se acha
e algumas roupas, perten
o mesmo tendo hipotecado

Levo ao conhecimento
em meu poder um terno
cente ao Sr. Carlos C/effe/,
pelo valer de Cr. 460,00.

Aviso, o mesmo, si dentro : de
vier' retira-Ias perderá o direito.

30 dles não

ASSllWATUR! ANUAL
.

Cr$ 35,00

DIR. GERBNTE
Paulino Pedri

laregué do Sul, 12-1-1949.

José Lino Klein

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para Doces'
e Bolos

CAIXA POSTAL, 19

Usem pratos de papelão.
São praticos e hlglenlcos,
Encontram-se na

Soe. Graflca Avenida Lida.
Av. Getulio Vargas, 350

Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919
.

TBLBFONB N. 39

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 6 de Fevereiro de 1949 r: S�NTA CAT�RINA - N°.1.527
ANO XXIX

1 -- Produtos oficinais, como tel definidos no

regulamento; oleo .de ricino em geral: algodão hldro

fllo, ataduras, adeclvos, água inglesa, água oxigena-
1 - Tecidos, executados os de lã, de preço da, injeções antl-ofldlcae e os que o regulamento

no varejo até cr$ 7,50 por metro, desde que tenham indicar:
as caractertsncas determinadas no regulamento. 2 _ Sulfas, penicilina, estreptomicina e outros

2 - Tecidos de lã de preço maxi mo de venda antibioticos como tal definidos pelo Ministerio da
no varejo até cr$ 60,00 por metro, desde que tenham Educação e Saúde;
as caracrerlstlcas determinadas no Regulamento. 3 _ Medícemenros destinados ao combate as

3 - Chapéus pera homens, de preço maxímo verminoses rnalarla chistosomos e outras endemias

de venda no varejo, marcado pelo fabricante até cr$ de maior gravidade' no País, inclusive inseticidas e

60,00 por unidade.
. . germicidas necessarias à respectiva profilaxia, segu�.

4 - Calçados populares, como tal �eflmdos no do lista que for publicada para esse fim, pelo MI-

regulamento e de preço meximo no vereio, marcado nisterio da Educação e ôaude.
pelo fabricante, não excelente a:

. § 1. Os preços indicados neste �isl?ositivo �n-
1. quanto aos tamancos e chinelos, cr$ 20,00; I tendem-se pera o varejo e devem ser lndlcados, dls-
2. quanto aos sapatos e botinas pare homem, criminadamente nas faturas ou notes de venda dos

cr$ 100,00; fabricantes ata�adistas e retalhistas.
3. quanto aos sapatos para penhora, crê 80,00; § 2. Às mercadorias a que se refere este artigo

. __
------------------

4. quanto aos sapatos e borinas pare crianças, serão de produção nacional, exceto as de que trata

cr$ 50,00; a alinea 3 da letra d, que poderão tambem ser de

[i - Camisas e outras roupas interiores para origem estrangeira.
homem ou mulher, de preço maximo de venda no Art. 4. Para a execução do disposto no art. 3.

varejo, marcado pelo fabricante, até cr$ 60,00 por fica o Poder Executivo autorizado a:

unidade;
..

)
1. estabelecer as condições a que fica subordl-

6. - Cue�as, de preço maxrrno no v�reJo, .mar- nado-o gozo da isenção, tais como: .

cedo pelo fabricante, até cr$ 20,00 por. unidade; a) marcação, sempre que possível dlretame�te
7 - Roupas (calça e palero ?u sala e c�saco) no produto, do preço maximo de venda no varejo,

prontas de preço maximo no vereio, marcado pelo em caracteres bem vlsíveis (na ourela, sola, etc.) e,
fabricante: _.

,

ainda nos lnvolueros: I1. de algod�o, até cr$ 350,00; b) Adoção das �edidas de controle que i_ulgar
2. de Ia, ate cr$ 700,00. necesaarles afim de evitar fraudes e danos a Fa-
8 - Meias, de preço maximo no varejo, mar- zenda Naci�nal deste que nãô tmpossibtllrem, prati-

cado pelo fabricante, por par;: camente os fjn� desta lei.
t de algodão, até cr$ 10,00; 2. Estatuir, para as infrações ao �egulamento
2. de Ia, até cr$ 20,00. que expedir, multas no valor compreendIdo entre o

minimo de cr$ 10,000,00 e o maximo de cr$
100.000,00.

3. Obrigar a afixação
.

dos dispositivos, d�ste
artigo na parte do estabelecimento aberta ao publIco.

Art. 5. O fabricante que, sob prQtexto de isen

ção a que se refere o art. 3. desta lei, deixar de pa

gar o imposto devido, fica sugeito à muIra de tres

vezes o seu valor, nunca inferior a cr$ 50.000,00. À
mesma pena fica sujeito quem destruir ou ocultar ou,

por qualquer meio, sonegar a marcação do preço, ou

vender mercadorias por preço superior ao marcado.

lin- Art. 6. Estão isentos do imposto os caixões fu-

nerarios de, madeira aplainada, envernizada ou :c'om
revestimentos de tecidos até o preço de cr$ 2.000.00.

Isenção no Imposto de Consumo Presidencia da Republica
Instituto Brasileiro de Geografiae

Estatística

Agência Municipal de Estatística

SENHORES INDUSTRIAIS

O novo regulamento do imposto
mo isentou do selo os seguintes

,

a) - Quanto à habilitação:

de eonsu

produtos:'

t - As telhas li os tijolos de barro bruto, ape-
nas umedecido a amessedo, cozldos, não prensados. Conforme já é do vosso conhecimento, o

2 - Os aparelhos indispensaveis à instalação Serviço de Eslallsliea da Produção, (SEP), vem anualmente
sanítarla em suas habitações até o preço maximo de efetuando em todo o territorio Nacional. o levan-
Cr$ 100,00 por unidade. . tamento do Registro Industrial, por intermédio

3 - A ereta, o barro e a cal virgem ou- não. dos Agentes Municipais de Estatística. ,

.

4 - A madeira simplesmente serrada e apare- Assim é que hoje já de posse do material
Ihada pare cobertura ou piso de casas populares. para a apresentação das informações relativas ao

5 - As fossas cetíces ou Iiquefatoras. ano de 1948, apraz-me comunicar-vos que a" p�r-
6 - As fechaduras, dobradiças, ferrolhos, ror- tir desta data, podereis procurar· nesta Agêncía,

neíras, ate Cr$ 15,00 por .unldade. localisada na Prefeitura Municipal, os formulá-
7 - Copos para água até Crê 3.00 por unida- rios referentes a êste serviço, afim de prestardes

de e a louça ordínerta de pó de pedra, grantro ou vossas informações a respeito, de acôrdo c?m os

semelhante, não decorada, assim como pratos, eçu- decretos lei Federal n. 4.081, de 3 de Ievereíro de
careiros, canecas de ferro esmaltados ou aluminio, 1943, e n. 4.7M, de 23 de setembro de mesmo ano.

..

8 - Peças de f�lher,:s com cabo de ferro, ma- Certo da atenção que ides dispensar ao re-

de�ra ou outra marerta, ate o preço de cr$ 5,00 por ferido acima, subscrevo-me cordialmente.
unidade, ,

9 - Panela, de qualquer tipo, chaleiras e bules ARMANDO TARANTO �

de ferro esmal.ado ou de aluminio, até cr$ 20,00 por
unidade.

10 - Cadeiras, .bancos e cavaletes de preço
mexlmo de venda no varejo, marcado pelo fabrican-

.

te, até cr$ 60,00, por unidade.
11 - Berços pera crianças, camas, mesas e

sapateiras de preço maximo de venda no varejo,
marcado pelo fabrícanre, até cr$ 100,00 por unidade.

12 -- Carrinhos berços-berços, armertos. guar
da-roupas, guarda-louças, guarda-comidas, cornodes
e sofás de preço maximo de venda no varejo, mar

cado pelo fabricante, até cr$ 260,00 por unidade.

b) Quanto ao vestuario:

Agente M. de Estatística

refinado e o seu tablete,
7 - Mate e chocolate em pó;
8 - Doces chamados de confeitaria e os que,

não forem acondicionados em recipientes ,de metal,
madeire, papelão ou qualquer outra materla.

ti) Quanto ao tratamento medico:

c) Quanto Cl alimentação:
1 - Carne verde ou fresca de qualquer animal,

assim vendida ao consumidor;
2 - Charque e outras carnes salgadas, inclusi

ve de peixe a granel;
3 - Frutas e hortaliças frescas, leite, fresco ou

conservado, condensado ou em pó, manteiga de lei
te, queiro e requeijão;

4 - ,Arroz, farinha de mandioca, trigo, ave.ia e

o milho em grão moido ou feito farinha.
5 - Lingúiça, toucinho, chouriço, morcela,

guas secas ou defumadas, quando a granel.
'

6 - Açucar de qualquer qualidade, exceto o

Vende-se
Uma bôa vaca leiteira.

Avenida Getulio Var
gas, 350.

Jaraguá do Sul.

SACOS DE PAPEL

de boa fabricação
Vende-se na Soe. Grafie.

o Posto de Classificação e Fiscalização da
Diretoria de Economia e Assisiencia 3.0 Cooperati
vismo, instalada nesta cidade, 'á rua Elisa Stein 94
comunica aos interessados. produtores e exportá
dores, que pelo decreto N. ?o7l, de 12 de janeiro
do corrente ano, publicado no Diário Oficial do

Estado, de 17 de janeiro foi tornada obrigatoria
a classificação de todos os produtos já padroniza
dos, que demandarem mercados Internos e externos.

Comunica, ainda mais queprestarä no horärio
de 9 as 12 e das 14 as 17, quaisquer esclarecimen

tos sobre o assunto, chamando, tambem, a atenção
para o registro ou renovação dele, dos que preten
dam exportar qu-aisquer produtos padronizados
(fumo, mandioca, linho,' arroz, batatinha, cebola.
feijão, abacate e abacaxi)

Jaraguá do Sul, 1 de Fevereiro de 1949

(Ass) ROBERTO GRANDBERG

Clasifícador de Produtos Vegetais
,Cheia do Posto

EDITAL
De acôrdo com a comunicação recebida do

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E,
ARQUITETURA, com séde em Porto Alegrie, tor

no público, que em virtude de não haver proyiden
ciado a renovação de sua licença, foi cancelado

o registro de construtor licenciado á titulo prec��'
rio, rieste Município, do Sr. FREDE�ICO BAR

TEL, o qual não poderá exercer a profisaão, pem
ser lotado, de aeôrdo com o que determma o De
creto n. 23569, de 11 de dezembro de 1933, do re

ferido Conselho.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31

de janeiro de 1949.

WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

-----------------------------------,------------------------------�--------------------------------------------

(()) §alhlã(Ü) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CliÀ� WEIlEt liN]I))[J§JIRllAl;·� JJollmfvUne

.!

NÃO DEVE FALTAR'EM CA,SA ALGUMA!

S�6Ã�.V'RCfAt
� -.

ESPECIALIDADE
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