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Afinal a Carnara Fede
ral, por 164 votos conrra

64, aprovou o prolero de lei
de politicos, procura-se no imposto sobre a ren- que regula a cassação dos
criar toda sorte de en- da. Vem ai uma' alta na mandatos dos '

parlernen
pecilhos a uma medida tarifa ferroviaria, tarn- tares, estando, desde logo,
que poderia minorar e bem um pouco mais ca- liquidados os senadores,
talvez mesmo salvar a ra a gasolina. Até a Em- deputados, prefeitos e ve'

situação dos brasileiros presul lembrou-se de nos readores do partido co

e do Brasil Parece que dar Bons Anos com 75% muniste, cujo registo fora
a UDN agora acertou: de aumento na luz e um cancelado.
ou o apasiguamento tarn- pouco mais na taxa mí-

,?

A ulrima sessão foi a

bem nos Estados, ou na- nima por cavalo-motor. gitada, tendo até apareci
da feito na esfera fede: Mas quem não gostou do algum; revolvers, mas

ral. Emquanto não se de disso foi o sr. João Co' que não tiveram tempo de

cide, continuamos todos lin, Prefeito de Joinville, ser detonados, pois foram • ..;...__.... _

a sofrer, o erarío- publi- que desabafou numa car- arrebatados, antes do uso.

co a decrescer e, para ta aquela empresa, não Todo o país ficou em

tudo isso somente ha so protestando e decla- calma, pois o governo
uma salvação, que é au- rando que vai promover havia tomado as provi
mental' impostos e enca- a defeza dos interesses dencías necesseries pare
recer mais a vida. da população, .como aín- evitar agitações e desor-

-x- da fazendo serias acu- denso No Rio, quando a

O sr. General Dutra sações a direção. policia se dirigia a geren- De acordo com a Lei 'em mercados, feiras, ruas
falou claro aos seus pa- Multo bem sr. Prefeito �ia do jornal v,�rmel�o Orgânica dos 'Munícipíos praças e 'outros log ra-
trícíos na sua saudação Folgamos em registar Imprensa Popular", aflrn existem diversas inova- douros públicos.
de Bons Anos. A coisa que tambt::m se quer de- de

'

�umprir uma
..

derermí- 'ções na tributação mu- O �impústo territorial
anda ruim, mas já esteve íender a coletividade, naç�o do sr. Mínlstro da nícípal, municipal, incidirà sôbre
peior. Continuará a po- sem ólhar COI' politica. JustIça, foram contra eJa I Assim, o imposto de terrenos situados nos
litica de deflação, mes-' É um caso raro, por Joga�f.ãnéidas de mao licença não poderá ser perímetros urbano e 'su
mo que muita gente tenha' isso digno de registo. e daaos alguns tiros, mas cobrado quando a publi burbano das sedes dos
que Ir á falencia 'É pre- Se todos os adminis- com a chegada de refor- cidade (letreiros etc.) munlcípíos e distritos,
ciso desgraçar muitos tradores, em vez de an- çosíoram presos os agres- forem afixados no pro- exetuada não só as' áre
para que outros pçssam darem dando bordoadas seres e lavrado c f1agFin-1 prio edítícío em que se- as efetivamente cober
enriquecer. Ninguem es- nos adversarios politicas, te

.
. jam exercidas as proíís- tas por edificações co

pere muita melhora nes- mobilisando desde- os Agora virá a segunda sões. .
mo tambem as que exe-

O acordo . politico, o tes 3<?5 dias de 1948. Va- mais simples funciona- faze ela discusã:?, .a .q�e _ Tambem não s� co- I de�em cinco e vinte ve-
tão falado acordo parti- mos ter meís: um -ano 'rio� municipais, .até til, SIt, refet,� a chstf,lbUlçao tlJ'a-,;á imposto rtP, Iíeeu-] zes as mesmas áreas
dario-que deveria trazer magro,. meus senhores! propria policia e pessoas dos 'lõ Iugares vagos na ça quando o p.roprio pro-I nas sédes respetívas.
a salvação, continua no Apertem mais a cínta! que pela sua posição de Cemara Federal, Senado, dutor realíse a venda
embrião. De um lado o 'Gordo ele somente se- autoridade, deveriam fi- Carnares Estaduais e dos

.
_

presidente Dutra com rá para os foliões do cal' muito acima dessas Vereadores.
alguns idealistas a for- carnaval, pois abiscoita- vinganças, que serviçais O sr, deputado Artur
çarem a passagem tão ram cerca de um milhão praticam para agrada- Müller, fiel a SUd tradicio
encarniçadamente guar- de cruzeíros da Prefei- rem patrões ou recebe- n(21 'campanha antí-comu
dada e defendida pelos tura do Distrito Federal., rem gorgetas, a situa- niste, enviou ao sr. Dre-
Que querem comer o -x- ção seria bem melhor
queijo sosinhos ... , e de Como em toda parte, para o povo.
outro, os atuais donos do tambem por aqui a cou- Mas tenhamos fé, que
(Jueijo que não o querem sa não anda muito boa. ab cousas um dia hão
dividir, mesmo que o Um aumento dos im- de melhorar, mesmo por
percam por inteiro. Dai postos de industrias e que ainda ha muita gen
o jogo dos bastidores profissões. Não é muito, te boa por esse Brasil
onde, a bem de um par- uns cento e poucos por afóra
tido, . ou de um punhado I cento.; Um pouco mais I

AGUENTA FIRME
,

.
.
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CABOCLO
O nosso sertanejo,

Quando alguém vai mal
de vida, cheio de íníor
tunios, desgraças e de
peior para peior, costu
ma chistosamente dizer
lhe" aguenta firme ca

boclo",
Cabe no momento atu

al a frase ferina do nos
so "Jeca".
Passaram-se as elei

ções, veio a dura reali
dade. Não ha estradas,
não ha dinheiro para
construí-las; sobem os

preços das utilidades e

lambem, o que não é de
estranhar, os impostos.
O povo ficou com as

promessas eleitorais. Se
essas, como geralmente,
não se realisam, não
deixam de trazer conso
lo e, cOJOO mal de , mui
tos consolo é, todos já
estão mais ou menos
conformados com o des
tino' incerto para o qual
caminhamos a passos
lárgos.

I
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J, JUSTO

JORNAL
\

EL'ETRON ICO
UMA INVENQÃÔ REVOLUOIONARIA QUANDO A OIEN
OlA FACILITA A VIDA A" CADENCIA DAS EXPERIEN

OIAS RE'ALIZADAS ATÉ AGORA.
Dor MARCELINO CE CARVALHO

• O impulso da ciencia dos em sinais de som,
no setor do radio, é tão que são irradiados por
impresionante, que ou uma estação difusora de
levará o homem ao Hos- frequencia modulada.
picio ou ao País das Ma- Os sinais são captados
ravilhas. Cada dia, che- por receptores normaiB
ga-nos um detalhe curio- de freguencia modulada
BO de uma invenção, in- e transmitidos ao impres
criveI á primeira vista. sor que está ligado ao

A ultima dessas inven- re(�eptor. Uma faixa de
ções é o que se batisou papel branco - tratada
com o nome de "Jornal quimicamente para tor-

. Eletronico". Vamos pro- na la sensivel aos impul
curar descrever ·no que sos eletrícos - registra
�onsis�e esse jornal, UI-, todos o� sinais do impul
timo tIpo. .

so eletrlCo, por menores
Coloca-se o original que sejam. A açãu do

lue deverá sêr .transmi- impulso eletrico sobre o
tido em um cilindro gi- papel eletrolitico o ene�
ratorio, associado a um grece e, desta maneira
dispositivo explorador do se obtem uma reprodu
apare!ho emissor. U�a ção exata do original
espeCle de olho eletrlco em um sistema que ehe
explo�a os !ll�nimos de- ga muito perto do que
talhes do orlgmal e trans- em imprensa se chama
forma as graduações ne . "off-set".
gras em impulsos eletri- As exreriencias reali
cos Estes impulsos, por sedas desde 1944 vêm
sua vez, são transforma- dando excelentes resul-

tados, não sómente pela
perfeição dos exempla
res captados como pela
simplicidade do processo.
Para facilitar a recepção,
os receptores ''terão um

relogio que, a' uma hora
certa de madrugada, li�
gará o aparelho. Essa
hora despede necessa
riamente da hora em

que a estação transmis
sora inicia suas ativida
des. Nesse momento, co
meça o trabalho, á:tual
mente calculado em meia
hora por pagina. Todas
as distancias, todas as
dificuldades de o entrega,
todos os obstaculos fica
rão anulados pelo novo
sistema. Nesse dia; a

imprensa ficará total
mente transformada. As
Emisoras Unidas estão
seguindo de perto este
novo invento. Não está
distande o dia em que
elas poderão anexar a

I.

Cassados o smcmdo
tos dos

Jã está funcionando
em faze experimental, a

estação local da Radio
Jaraguá Ltda.
Montada com um apa

relhamentomoderno, fun
cionando em ondas lon
gas, 1.510 klsc., tem me

recido os mais francos
elogios dos radios ouvin
tes, não só do municipio
como dos circumvisinhos.
São seus diretores os

snrs. Homero Camargo
de Oliveira e Werner
Stange.
Provavelmente ainda

este mês 'começará a nos
sa radiodifuzora a fun
cionar definitivamente.
Desejamos a novel

estação todas as felicida
des e agradecemos a vi
sita qué nos fez o snr.
Celso Kuss, seu represen
te, em companhia do Dr.
Priamo do Amaral e Sil-

ecmunístos
sldente da Republica o

seguinte telegrama: Sr.
Presidente General Euri
co Durra-Rio Congratulo
me com o governo do
Brasil pela aprovação da
lei que casse os mandatos
aos parlernenrares comu

nistas. os maiores inimi
gos de regime democra
tico que adotamos e da'
nossa tradição cristã.
Respeitosas saudações

Artur Müller Deputado
Estedual pela UDN:' ,

va.

Tributà-Isenções
rias Municipais

Notas e

Noticias
Trânsito, cap, II, art. 60•
n. 22 letras h. combina
do com decreto estadual
n. 14. art. 7', mesmo em

dias de festejos, depen
de de licença prévia des
ta Inspetoria, na Capital
e das Delegacias de Po
licia, no interior.
A referida licença se

rá concedida mediante
vistoria do caminhão, a

fim de que se possa a

valiar as condições: téc
nicas e tara do veiculo,
bem como a necessidade
do transporte de passa
geiros, pela precaridade
de linha de ônibus.
II-Carteira de ajudan-

,
te de motorista.

'

-x- Afim de que se possa
Em livramento, Estado eXercer eficiente fiscali�

do Rio Grande do sul, zação no serviço de
houve uma luta de box transporte de carga e

entre o uruguaio Vitor passageiros, os ajudantes
Borba e o brasileiro Ne- de motoristas devem e

sio Paim, ambos já cam- tetuar matricula nesta
peões em diversas cida- Inspetoria ou nas Dele
des. O registo á notar é gacias de Policia,. do o

que o nosso patricio deu interior do Estado.
tal soco no adversario, ----,-----
que o levou ao chão, Delegacia Auxiliar de Policia
dali para o hospital e Comunica aos interes-
dali para o cemiterio. sados, que, no

.

corrente
-x- mês efetuarã, sem multa

A Inspetoria de Vei- a revalidação do corren

culos deste Estado bai- te ano das licenças de
xou o seguinte aviso: salões de diversões pú
I - Transporte de pas� blicas, cinemas, bilharei

sageiros em caminhões e canchas de bocce.
de carga.

.

Outrossim, cOiIlunica
O transporte de pas- que a partir de 31 do cor

sageiros em caminhões rente mês será cobrada
de carga, de acôrdo com multa de acordo com as
o Código Nacional de intruções em vigor.

-x-

O sr. Prefeito Munici
pal de Joinville nomeou

o sr. Paulo Wagner pa
ra o cargo de Intenden
te Distrital de Guará-Mi
rim bem como uma co

missão para fazer' uma
tomada de contas na

Prefeitura daquele muni
cipio.

Na hora do

aperitivo, tome ,' ..

Um Calice
de

Passou por Jaraguá
com destino a Floriano
polis, um grupo de ma

quinas adquiridas nos

Estados Unidos pelo go·
verno 'do Estado.
As novas destinam se

a construção da Estrada
Florianopolis a Itajai.

BITTER AGUIA
Puro

seu poderoso transmís
sor de 50 mil wats - o

unico no Brasil dessa
Importancía - um apa
relho capaz de enviar
uma pagina inteira de
jornal com artigos, infor
inações, ilustrações e

reclames. Como, porem,
esse progresso ainda não
é accessivel a todos, se
rá a imprensa distante
das grandes capitais, que
terá facilidade não so

mente em receber mais
rapida e fielmento noti
cias e telegramas, como

tambem reportagens fo
tograficas e ilustrações
de qualquer especie, Por
tanto, mesmo que o Jor
nal Eletronico não pos
sa em tim futuro muito
proximo servir direta
mente ao leitor, servirá
como um veiculo rapido
e precioso entre uma

forte emissora e os or�

gãos da imprensa, situa
dos em qualquer ponto
do territorio nacional.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o [O I Q T � L I �·I L' áEstradaJaraguáEsquerOlU o do,filhadeRicardo Beck
e de Thereza Krüger.

Irene Pedri, Oficial do Edital N' 2330, de 3-1-48.

Registro Civil do r" Distrito Cópia. d.e edital Tece.bida
da Comarca T araguá do Sul, d? 9fIciai do Registro
Estado de Santa Catarina CIVIl de Mafra.

Brasil yÇlécio Motta Espezim e

Faz saber que comparece- Zenaide Marques da Si.lva
ram no cartório exibindo os Ele, brasileíro, solteiro,
documentos exigidos pela lei ba�cário, domicilia.do e

afim de se habilitarem para
residente nesta CIdade,

casai-se:
de Jaraguá do Sul, filho
de Tito Motta Espezím e

de Smirna Espezim.
Ela, brasileira, solteira,

proíessora, estadual, do
miciliada e residente
em Mafra, filha de Alci
des Marques da Silva e

de Otília Marques da
Silva.

Edital N' 2329. de 3-1-48.
Bernardo Germano Ste
inbach e Anna Alvina

Sacht
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente na cidade de
Joinville filho de Ger
mano Steinbach e de
HelenaLerenz Steinbach.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica domiciliada e Querino Donticelli
Teresa Weinfurter

residente neste distrito,
e�napocusinho, filha Ele, brasileiro, viuvo,
de Germano Sacht e de lavrador domiciliado e
Maria Radant Sacht. residente neste distrito De ordem do Sr.

Edital N' 2328, de 2-1-48' em Garibaldi, filho de Prefeito Municipal

Luiz Preti e .Nathalía Frascisco Ponticelli e de de Jaraguá do Sul,

Pezzati Henriqueta Postai. terno público que,

EI b '1' ltei durante o corrente
EIe, brasileiro, soltei- a, rasi eira, so tetra,

d
'

t' d
.

'1' d mês de Janeiro, ar-

ro, lavrador, domiciliado ornes ice ormci Ia a e

íd t .st di t lt recada-se na Tesou-
e residente neste distri- resi en e nes e IS ri o em

G 'I-.�"""" fllh d André raria da Prefeitura
to, em Itapocusinho. Ii- anl..YllJlQ1, I a e n re

lho de Loureneo Preti e Weinfurter e de Tereza Municipal de .

Jara-

de Ursulina' Saldanha Weinfurter. guá do Sul e na

Intendencia de Co-
Preti: Edital n. 23M, de 7-1-1948. rupá, o imposto de
Ela. brasileira, soltei- Francisco Koglinskí e LICEMÇA(automoveis, bi-

ra, lavradora. domlcilía- Elli Weiter cíctetas, motocicletas e
da e residente neste EI b '1' I' carroças).
dí e, rast erro, so retro,
ístríto, em Itapocusinho, lavrador domiciliado e Não satisfasendo
filha de Henrique Pezza- residente neste distrito, o pagamento no re

ti e de Maria Pradí Pez- á "Estrada Nova, filho de ferido mês, ficaeâ,.c,
zati, José Koglínskl 'e Je Eva o contribuinte sujei
Edital N' 2331, de 5�1-48. Kogllnski. to a mnlta de 20%
Artur Rückert e Wally Ela brasileira solteira sobra o referido im-

Beck doméstica domiciliada' e posto no primeiro
Ele brasileiro, solteiro, residente 'na estrada mês, sendo então

açougueiro, domiciliado ôchroeder, filha de Frede- feita a cobrança jll
e residente neste distri- rico Weiter e de ôophle dicialmente.
to, em Três 'Rios QO Trumm Weiter. Tesouraria da

I
.

Norte, filho de Alberto Prefeitura Muuici-
Rückort e de Emília Rü- Edital n. 2534, de 9-1-49. de Jarguá do Sul,

;_�__�_�_�_�_l_�_:_�_1_�_:_�_r_é_�_1_:_�_:_�_:;�_;_:_0�;_;_�_;_t_�_;_�i_;_:_;_;_;_:_:_·._2_d_e_�_.n_;_�_�_:_!_�_�_:_t_�_'__ ,::[r:���l�:i:�,�mm����mmmmm����������m.�*Ma·;m�mmmB���Em�����ma���
y-

- ..----- T I f N 39 C P t I 19
, .

!' II :���:;�:���:�� ii:!!1II·__·····_····D·iIIiIQ···r�IBIIl··.··:=-·····_·w·····II:IIIIII::a�El!!··I·;IíIZB�·e-·IiIIi'II·m·=Im!:lI·�r:�lZllo··:IllIIii·=I!II!iIl·M····lCIlI··a::ll!I:IIIIz::u:ílI!IiIiII·�r··IE:!II!I\e�c·�h·I�-e··II!IiIII··n···_-:_:.._._.I! e-s 35,00 ii U
:: :: eftl� .}IE IAUJ)!i

IL::,�::,::�::',:':::':::J Clj:�: g�,:� :��:��o ,��,��: de-:du��R:;,�!ç"
Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-detrico - Electro-cauterização

l_AMMSMM' :!:l:.lnfra-ver�e!��:m!::s.:uMc_çi!p I

11:1:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::i.M':W.:::::::::::Z::::::::::ª_:::::::jm!:l

residente rieste distrito,
á Estrada Nova, filho de

Eugenio Bertoldo e de
Victoria Bertoldo.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada. e

residente n.est� distrito, á
Estrada Nova, filha -de
Alvino Enke e de Anna
Müller Enke.

E para que chegue ao co

.nhecirnento de todos.jnandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dui ante 1 5 dias, Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI, oficial

Edital n. 2332. de 7-1-1948. PREFEITURA MUNICI-

e PAL DE JGUÁ. DO SUL

[ditai

BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CITADINA S/A,
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

CA.PITAL INTEGRALIZA.DO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS ' CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

End. Telegraflee "INCa"
Caixa Postal, 10-Telefone, 73

MATRIZ: ITAJAí

DEPENDENCIßS EM:
Araranguá
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

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulos comerciais.
passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante

taxas modicas

Abono em C /Correntes os seguintes juros:

I Disposição, sern aviso, com retiradas livres

pera qualquer ímporrancle
Com viso de 50 dias e retiradas livres

de e-s 1.000,00 5°jo
Depositos Populares, com lirnite de Cr$ 50.000,60

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

Com Aviso d, 100 dias 5%
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Os juros são pagos ou capitàUzados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Industria e Comercio de Santa Catarina SIA.
HORRIO: Das 9,39' ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas

A. ma�$ Importente Companhia ele Capitalização
Amortizações de Dezembro 'de 1947
No sorteio de amortização reliz:,do em 31 �6 �ezembro foram sorteadas

as segumtes c:ombmaçoes:
'

Todos os titulos em vigor, portadores da uma des combinações supra, serão

imediatamente nmcrttzodos pelo capital garantido a que têm direito.

SÉDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio Sulacop)
Inspeteres e Agentes em todo o Brasil

I � ��m�r�ial�
Escrituração Mercan
til » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais
Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.
W·_fibMMi -IMlN

Figurinos Novos \

Ultimos modelos

I Na Socied. Grafica Avenida LIda.

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indispensavel
o UIlO do

I O O OuNO
DE ORH

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MINANCORA

BITTER AGUIA
é o grãnde estomacal

da época.

Vermifuga suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e, dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
ME o n. I, 2, 3 e 4 .

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

remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
.

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto des Laboratorios Minancora

- JOINVILLE -

Dr. Ren.ato 'W'altep

ii ComC�����I�,,����;':E����CIALIZADA !!
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li

!! Doenças de Senhoras - Dartos - Clínica' H
H Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. n
ii TELEfONE N. 3 H

ii Jaragoá do Sol - Sta. Catal'ina ii •

.. _H

��������!.It-���••-., .

fß"8RICß Df MO��S f CßRPlnißHIß I
Guilherme A. G. Gaedke & Filhos I'

.

Rua Marechal Deodoro Fundos .

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

Dormitórios modernos e simples I'Jogos pera sala

Jogos para cosinha
"

roupas colonial

I,ê'roupas para casal e solrelros .

comida e guarda louças
Bufes e pentiadeiras fi.
Cadeiras-Mochos - Camíseiros IP
Carnas-Taboas de lavar roupa I

..�-�-�{���•.
1-:·--·-----------_-0.-
..........................................r...•.............•...... _ .

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

Guarda
Guarda
Guarda

DiP. LUIZ DE SOUZ.A
ADVOGADO

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

Residenoia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

H E L

X N R

v O S
I

A AD'

V I A

Z O E

. '. .' � '''; .

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

CASA TOBIAS DE �1El\Jli ��lm�Iª® �GlE3�a�
D!!i.'ilt'[ml::;:m:��;;:;;::;im�iim_iiI'3Ill.'lll!1llillil!l_�l'IIIZ:iIiIil_:i!iIIIIIDlIII�J!}.A�R�A�G�U;;!;A�'..2D�O�;2S�U�L:...._G.::._�R!!;ua���re� Epi tácio Dessoa, 652 SANTA CATARIA

Esta CASA, mantêm- sempre é''11 estoque artigos de primeira qualidade, as-I Dieser Verkaufsladen hat etäudig Artikel erster Qualität aut Lager, wie: -

sim como; Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins Riscados e Riscadões, Creto- Wollstotte, Leinen, Tusore, Waschstoíte, Riskaden, Cretone, Algodão, Han�tücher,
.

nes, Igodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para

curti-I
Schirme, Hüte Trícolíne, Vorhangstoffe. Zetiers, Voale, ChItas, Opala, Fustons,

nas, Zetires, Voais, Chitas, Opalas, Fu;;tões, Camisas, Gravàtas, Meias, Ternos ±ei- Hemden, Gr�.w'aten, Strümpfe, Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele andele Artikel,

tus, Casacos, e muitos outros artigos, os' quais, está vendendo pelos MENORES WELCHE ZU AUSSEHST NIEDRIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.

!;J PUEÇOS DA PRAÇA
'

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen ! Ohne verpflicbtung ihrerseits, um sich

d
Visiten-na ssm comprtmi�so, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos. von die Artikeln und Preisen zu überzeugen.

.

�a'ze=4..ci�j=-mmmGmm..mE IRm Em nd _ �am i AMBDm�..e'f.-E�·3.I�tga..naBmEE..�=-..m=5D.m.a..mD..
m..a�'"
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Imposto SindiaaI

ri) d� fl�lrieidíld� i.H.
Estrato da PORTARIA N. 560, de Outubro de

t947, publícede no Diario Oficial (Seção 1), n.· 236
doe lS-10 1946, paginas'lS.262 e 13.263.

A) TARIFAL:

VII. Depósi lo:
Para garantia das contas de consumo de ener

gta eletrica, os consumidores farão um depósito pré
vio, recolhendo aos cofres da Emprêsa uma impor
tância correspondente ao valor do consumo estimado
equívalenre a sessenta (60) dias.

Este deposito será restituido quando houver
baixlI do consumo, desde que o consumidor esteja
quite com li Emprêsa.

. Constatada, em qUalquer época a insuficiencia
do deposito será o respectivo consumidor, intimado
pela emprêsa a completá-lo, sob pena de, não o fa
zendo dentro de dez (10) dias," contado da data da
intimação, ser-lhe suspenso o fornecimento de
energia.

.

B) CONDlÇÖES GERAIS:

Pag.3

Procura-se emprestar _A • _

essa quantia dando soli-
da garantia e juros com- A p.ed I·d o'pensadores.
Informações na

A Comercial Ltda.

VENDE-SE
Uma sorveteria 'e bar restaurante, contendo

uma maquina grande de picolé, nova, uma geladeira
elétrica. O restaurante contem 20 mesas.

Situado no centro da cidade de Ioinvllle, a Rua
Duque de Caxias N. 646.

Preço Cr$ 120.000,00
Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinville

Recreativa Três
Rios do Norte
Assembleia Geral ordinaria

OONVOOAÇÃO
De ordem do snr. Presidente, e de acordo

com o que preceituam os Estatutos desta Socieda
de, venho por intermedio deste convocar todos
os socios para a assembleia geral ordinária, a rea

lizar-se á 18 do corrente, em sua sede social, as 20
horas, para tratar do seguinte.

l' Prestação de contas da diretoria 'o.
2' Eleição da diretoria
3)-Diversos

Estrada Itapocú, 7-1-48 A Diretoria

O imposto sindical, de acôrdo com o que
prescreve o artigo 580 da Consolidação das Leis
do Trabalho, será pago de uma só vez, anualmen
te, no mes de janeiro, por intermédio de guias
fornecidas pela entidade sindical a' que
ê: devido. Tais, em 4 (quatro) vias, depois de pre-
enchidas, com letra legível, de preferéncia a má-

JORNAIC' E REVIST'ASquinas, acompanhadas da respectiva importância, �
serão encaminhadas ao Banco do Brasil, que é o

1_
órgão coletor do tributo e que, depois da neces
sária quitação, devolverá ao contribuinte as duas
primeiras vias, sendo a primeira o seu comprovan
te de pagamento e a segunda para ser remetida á
associação sindical. Na falta de agencia ou fílral
do Banco do Brasil na localidade de residência do
devedor, o imposto será recolhido, da mesma

fárma, ás coletorias federais da respectiva [urisdi
Q-ão as quais encontrarão, mais adiante, intruções
8 respeito.

O impesto sindical consiste, para os empre
gadores, numa importância fixa, proporcional ao

capital registrado da firma, emprêsa, sociedade ou

pessôa devedora, conforme tabela abaixo, aprova
da pelo artigo 580, letra e, da Consolidação das
Leis do Trabalho:
'OAPITAL IMPOSTO

Capital até 01'$10.000,00 01'$30,00
De mais de Or$10.000,00 até 50.000,00 Or$60,00
De mais de 01'$50.000,00 até 100.000.0001'$100,00
De mais de Or$100.000,00 até 250.000,000r$ 250,00
De mais de Or$ 250.000,00 500.000,00 01'$ 300,00
De mais de Or$500.000,00 até 1.000,000,00 Or$500,00
Oe mais de Or$1.000.000,00 até 5.000,000,00 Or$..

1.000.00
De mais de Or$ 5.000.000,00 até 10.000.000.00 Or$. VENDE-SE3.000,00
QUperior a 01'$ 10.000.000,00 01'$ 5.000,00

.
No caso de ter a emprêsa sucursais, filiais ou

agências. localizadas fora da base territorial da
entidade a que pertencer o estabelecimento prin
cipal, deve ser atribuido ás mesmas parte do res

peotivo capital, na proporção das correspondentes
Ql)erações econômicas, e. sobre esta, calculado o
tributo a pagar.

Quando a emprêsa realizar diversas' ativida
des econômicas, sem que nenhuma delas seja pre
ponderante, cada uma dessas atividades será in
corporada á respectiva categoria econômica, sendo
a imposto sindical devido. a' cada sindica to repre
sentativo da mesma categoria.

Todos os industriais deverão quitar-se do
tributo, rigorosamente, no correr dó mês de Janei
ro de cada ano, de modo a evitar a multa de mö
ra de 10% que será cobrada depois do prazo alu
dido, sem prejuízo de outras penalidades de indo
Ie administrativa, aplicadas pelo Ministério do
Trabalho, Indústria e Comércio.

Ilmo. Snr. deste magno problema,
Joâé Pasqualini pois como. simples sol-
M. D. Presidente do dado. que sou do P.S.D.

Diretorio Distrital do darei o. meu intregal
Partido Social Demcera- apoio ao candidato que
tico. für escolhido. por maíoría.
Prezado Snr. e Amigo. Assim aproveíto o en-

Tendo conhecimento sejo para hipotecar a

de que está para ser Ieí- V.S. bem como a todos
ta a escolha de candi- os meus correlíglonarí
dato para o. cargo de os a minha irrestrita so

Intendente deste Distrito lidariedade, POiR da mes

venho pelo presente res- ma maneira como estí

peitosamente a sua pre- vemos inseparaveis e

sença, comunicar a esse coêsos na luta pela ví-

E D I T A L I t Q' U' I D' tö ã toria deveremos contí-

f-i I B -I
- mnOQ O oln Ina te��o�rà� 19:m: �lgE�� nuar unídos e coêsos

mprnl"í1 U filI"I 0I· IMPOSTO S/ TABACOS E pua 'lJ candidatar-me ás referi- apóz a conquista da ví-
L.I .I I: DERIVADf)S E S/ BEBIDAs AL- Encarrega-se do preen- das funções, e assim P�- toría para o bem de nos-

COOLle!s chimento e pagamento IÇO. quoe m�u no.m.e nao so querido Corupá, e te-

I 1 d I t d licidade dos nossos con-
De ordem do snr. Cole- das guias o ESaRITO- seja mc UI o. na IS a e

cidadãos.
tor, torno publico que no RIO DE F. FISCHER

I
pretendentes.

corrente mez de Ianeiro, ar- (guias e disposição)' � t?d� meu interes�e OO�L�e�E��dtÁ.���Rrecada-se o imposto acima, Rua Mal. Deodoro N. 204 contríbuír na solução
reterente ao 10• semestre do
corrente exercício.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos 110

praso, poderão. satisfazel-o
no proximo mez de Feve
reiro com a multa de 2%.

Exgotados os supra cita
Jas prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a co

brança executiva,
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul 2' de Janeiru
de I948.
ELEODORO BORGES

escrivão

.

No dia l' do corrente

I
clarecida do sr. Francis

completou mais um ano co Mascaranhas, tem sí
de publicidade o nosso do. aquele semanario um

colega "Jornal de Join- detensor dos postulados
ville", hoje pertencente democratícos naquele
a cadeia dos "Díaríos prospero municipio.
Associados". Aos nossos colegas as

NO.s seus 30 anos de felicitações com votos
existencia tem aquele de constantes prosperl
diario sido um dos gran- dades lhes faz o "Correio
des batalhadores da do Povo".
grandeza de Santa Cata- -Recebemos a revista
rina, honrando sobre "O Vale de Itajai", que
modo a imprensa barri- é editada em Blumenau,
ga-verde. sob a direção do sr.
- Tambem completou Osías Guimarães.

o seu primeiro ano de Como de costume, o.

exlstencía o. nosso bri- numero de natal da víto
lhante colega" A, Sema- ríosa revista está explen
na", de São Francisco dida, não somente na
do. SuL parte inteletual como na
Sob a orientação. es- esmerada confecção.

� ••••••••••••••••••••.�••�•••••� -:: !':" •••••T••'O� ••••�.:•••••�
i

: os DETTERES DOS ASSINANTES:
� :

8-
.

1-PAGAR a assinatura.
!

ao: :��:J::�:!:::auan- .1
................................................................................

.. -,������������·I
li CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
ii moderna e primorosamente instalada do li
ii DR. SADALLA' AMIN i!
li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
li ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 HIt ..

li '

- .Joinville - H
-

Por motivo de mudan
ça Orna Casa de ôêcos e

Molhados, com boa fre
guezla e um Caminhão
"Chevrolet" tipo 35, todo
reformado, com rodas du
ples e 7 peneos quasi no

vos, tudo por preço de
ocasião.
Ver e tratar com o pro

prlerario:
GUILHERME HELLER
Corupá - Estr. Riol Novo.

Fica expresernente proi
bido passagem de pes
sôes estranhas em mea
terreno e bem asslm cria
ções soltas dos visinhos.
Não me responseblllso

pelo que possa acontecer
Poço Dama, 29 12-47

OTTO GRAMM

CONVITE

Festa de São Sebastião
Dia 25 de Jafleiro de' 1948

APO,S HAVERA

lirilndl! fl!lli1' POPUIi)f
no local de costume cqm divertimentos diversos:,

Bazar, Tombolas, Rifas, Jogos Licitos, Etc.

o lu�ro ser4 destinado p2ra a �oD8trD(lão do DOVO salão parequial

VOSSI comparecimento anlecipa�amenb auradece
A COMlssAo

Temos o prazer de convidar V. S. e E;x:ma. Fanrilia para assis
tirem á tradicional festa do Padroeiro da Matris de Jaraguá do Sul e

que obedecerá o seguinte PROGRAMA:
Tríduo solene nos dias 22, 23 e 24, ás 7,30 horas da noite.
Dia 25 Missas, as 5,30 e 7 horas, celebrando-se a missa sole

ne ás 8,30 horas.

Deodoro Não faltarão: Suculenta Churrascada, Almoço, Jantar, Assados, Café,
Doces, Bebidas.

Cr$ 25.0�O,OO

Proibição

III. Cobrança das contas de consumo:

1) As contas de consumo de energia elétrica
serão apresentadas aos consumidores mensalmente
com intervalos de aproximadamente Úinta (30) dias:
por cobrlldores designados pela Emprêsa.

2) Não seodo pagas aos cobradores lio äro da
lIpresentação, poderá o pagamento ser efetuado nos
escritorios da Empresa dentro de dez (10) dias que
se seguirem apresentação, sob pena de suspensão
do fornecimento, ficando a Emprêsa autorizada a _ _ _ _ __

�plicar o depósito, do consumidor na liquidação da

l---::-----.-.-�mj,confa vencida, restituindo o saldo. fl!ao sofra de mdlges-
P I3) O restabelecimepto da ligação far·se-á só- toes, use e o

me�te depois de novo deposito e pdgas as taxas Bitter Aguia Puro
'

deVidas.
���

���

� Faça boa digestão,

usan_j� do, antes das refeições,
� um calic de

� Pitter guia Puro
_"_,,,��

"

Vende-se
Por motivo de mudan

ça. uma casa de -material
nova, dentro da cidade,
inclusive 2 bicicletas, sen
do uma paja homem e

outra para senhora, e

tambem uma mo.tocicleta
Wanderer.
Informações no Hotel

Cruzeiro.
Rua Marechal

da Fonseca.
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. Pmf�itura Muni�i�al' rr� Jara�uá UO �ul HEditdal _de CIA-taçãO tde In�ustria �B Ma�Biras JanSSBn S/A.
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

er eiras usen es ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Dia 26-10-47 O cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz .
. ..

em exercício do Cargo de Juiz de Direito da Co- . �elo presente f�cam convidados os senhores

3104-Miguél Holler-bras. licença construir mau- marca de Jaraguá do SQl, Estado de Santa Cata- aCloms�as �esta S?�ledade, para a assembleia �e

soléo na sepultura de José Holler, ínhamado no ce- rína; Brasil, na forma da Lei, E TC...
ral ordínaría a realizar- se no dIa. 28 _de JaneIr.o

miterio municipal, sito a séde da vila de Corupä. Faz saber a todos os que o presente edital de 1948, as 9 horas, n� sede. SOCIal af!� de delí-

Gomo requer de citação. com o prazo de trinta (30) dias virem. berarem sobre a seguinte ordem do día:

31C5-Willy Frichting-bras. licença construir ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa, 10. Aprovação do balanço e contas do exerci

mausoléo na sepultura de Francisca Pscheidr, ínhu- que, estando se procedendo ao Inventàrio dos cio de 1947.

mada no cemiterio muntctpel-stto a estrada Isabél, bens deixados por falecimento de Elena Luy Nei- 2°. Eleição do Conselho Fiscal.

Corupä. Idem. tzke, e tendo sido feita a declaração de herdeiros. 30. Assuntos de interresse social.

3106-Guilherme A. ôchelbel-bres. licença para na qual consta os herdeiros de nome Elzira Nei-

estabelecer-se com Oficina de seleiro, a rua D. Pe- tzke e Waldemar Neitzke, ambos brasileiros. sol- Jaraguâ do Sul. 29 Dezembro de 1947.

dro II nesta cidade. Idem. teiros, maiores, como ausentes, pelo presente edi- CARLOS LEOPOLDO MEY

3107 - Alberto Floriani-bras. baixa imp. sobre tal, chama e cita aos dites herdeiros Elz ira Neitzke Diretor-Presidente

um carro de lavoura por achar-se o mesmo Inutill- e Walderaar Neitzke, para no prazo de trinta (30)
eado Idem. dias, se fazerem representar, ou comparecerem a

3108-Augusto Grutzmacher-bres. transf. imp. este Juizo, para falarem aos têrmos do dito in-

terreno vendido a Milda Grutzmacher, Idem. ventário. sob as penas da lei.--E para que ehe-

3109-Augusto Grützmacher-bras. transf. imp. gue a noticia ao conhecimento de todos, se pasou

terreno vendido a Arno Grutzmacher. Idem. o presente edital, que será afixado as portas do

MOO-Henrique Pedri-bras. licença pintar as Forum, no lugar de costume, e publicado pelo
venezianas de sua casa e modificar o letreiro exis- jornal local "Correio do Povo" e Diario Oficial, do

tente na frente da mesma, eiro a rua Cél Procopio Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
G. Oliveira Idem. do Sul, aos trinta dias do mez de dezembro do

3110-Augusto' Grützmacher-bras. transf. imp. ano de mil novecentos e quarenta e sete.-Eu Ney
terreno vendido a Bertoldo Baumann sito a estrada Franco. escrivão. o subscrevi.-(assinado José Lin

Itepocü-Hansa. Idem. dolfo Borges.>- Juiz de Paz em exereicío. -- Está

31t1-Georg Radoll-bras. transf. imp terreno conforme o original, do que dou fé.

vendido a Willy Kamhen. Idem. Jaraguä do Sul, 30 de dezenbro de 1947.

3112-Willy Kamehen-bras. transf. írnp. terreno O escrivão

vendido a Emilio Lemke -II. Idem. NEY FRANCO

3113 -- Emilio Lemke II-bras. rransf. imp. terreno

vendido a Alvin Manske, Idem. -

,

3114- José Schmidt-bras. transf imp. terreno

v.endido a Bernardo Augusto Junior. Idem.
3116 - José Schmidt-bras. transf, imp. terreno

.

vendido a Alvino Cardoso. Idem.
3116- José Lourenço da Silva-bras. licença

construir um mausoléo na sepultura de Andreas Lou

renço da Silva inhumado no cemiterio municípal des-
ta cidade. OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

3117-Eduardo Eísele-vluvo suisso, rransf. ímp.
de seu estabelecimento comercial vendido a Ervino
Laube. Idem

3118-Herbert Brdmann-bras. licença consrulr
mausoléo ne sepultura de Alfredo Benkendorf ínhu
mado no cemiterio municipal de estrada Isabel. Coru-

pá. Idem.
.

311Q-Frederico Lavín-bras. licença construir

mausoléo na sepultura de Ernesto Zimmermann, in.
Os Pálidos DepauperadOS, Esco-

humado no cemiterio municipal sito a 'séde de Co- tados, AnêmIcos. Mies quecr"",

rupá. Idem. Magros, Crianças raquitlcas re-

3120-Guilherme ßeseke, licença construir mau- .,

soléo na sepultura de Maria ßeseke, inhamado no
ceberão a tonificação geral do

cemírerlo munlclpal da séde de Corupá. Idem.
3121-Frederico Levln-bras. licença construir

mausoleo sepultura de Carlos George Alberto Duve

tnhumado no cemiterio municipal sito a séde de Co

rupá. Idem.
3123-Herbert Erdmann-bras. licença construir

rnau80léo na sepultura de Horst Werner, inhumado

no cemiterio municipal sito a estrada Isabél, . Coru

pá. Idem.
3124-Herbert Erdmann-bras. liceuç� construir

mausoléo na sepultura de vvalter Viebrantz, inhuma

do no cemiterio municipal sito a séde de Corupá.
Idem.

3125-Erdamann-Herbert-bras. licença con�truir

mausoléo na sepultura de Carlos Kamcke, inhumado
no cemiterio municipal a estrada lsàbél, Corupá.
Idem.

'

3126-Herbert Erdmann-bras. licença construir

tnausbleo na sepultura de Hugo Poerner, inhumado

no cemiterio municipal sito séde de Corupá. Idem.

3127-Herbert Erdmann-bras licença consiruir Cure seus males e poupe seu

mausoleo na sepultura de Carolina Schmidt. inhu:na- bom dinheiro comprando na

fo no cemiterio municipal sito a sede de Corupà. FARMACIA NOVA

dem'3128_lndustria Ode Calçados Gosch Irmãos S/A
de ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maior sortimen

licença pintar a parede externa do predio de madei:" to na praça e oferece seus arti-

ra de sua propriedade. Idem. gos á preços vantajosos.
3123-Angelo Chiodini-bras. transf. imp, sobre Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

Atafona. adquit:ido por compra de Felix Depara, sito
li estrada Rio Molha. Idem.

3124-Emilio Wehrmeister-bras. transf. imp. ter

-reno vendido a Roberro Wehrmeister. Idem..
3126 - Max Koepfner-bras. licença construir

rnausoléo na sepultura de Adolfo Liesenberg inhu

mado no cemitério municipal. Idem.
3126-Ródolfo Winter-bras transf. impf terreno

adquirido de Erwino e Helmuth. Idem.
3127-Erico Froehlich-bras. baixa imp. sobre

um carro vendido para fora deste municipio. Idem.

l"l!!Sii=li:C;:3!5!l:C;:il�!l:C;:!li!!iii\Eii!!!i5l!:C;:i!=ii=!l�il!JFebres (Sezões, Malärias., m
III Impaludismo III
!li Maleitas, Tremedeira I

II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - m

m "Capsulas Antisesonicas I
I M inancora'' I
I Em Todas as Boas Farmacias I
m É um produto dOs· Laboratorlos MINANC0RA I
�iiiii!Eil55Ui:C;:I;��:i�illei:=:�� C���a ::=!I:C;:!!l!��

Proibição
Nos abaixo assi

nados proibimos ler

rninantemente a to

das as pessoas. de
não entrarem em

nossas propriedades.
Não nos respom

sêbíltsernos pele que
possa acontecer.

Rebeirão Grande
do Norte

Augusto ßenckendorf
Frederico Porath

c

Secretárb da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul. em 30 de outubro de 1947.

, JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário

Ate a-o VENDE-SE um terreno com

nç
-

a area de 80.000 (oitenta mil

melros quadrados) uma casa de madeira. um grande
r()ncho bem montado para fabrica de cachaça, açu
car, etc. com bastante cana de açucar, aipim e ou

tras plantações. Tudo por preço de ocasião.

Informações nesta redação ou com

GUILHERME MOELLER - Tres Rios do Norte

SANfiUENOL Clinico de Olhos, Ouui�ßs, . nnriz, fiarOßnta
Dr. Artninio Tavai'es

Po!essor Caledratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e cl�lß'glcos da espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, da Asslstencla Público do Rio de Janeiro

CONTEM

ARSENIATO. VANAD.ATO.

FOSFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO Pc
TÔNICO OOS MÚSCULOS t

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

BL U!vI E NAU 51'A. CATARINA

organismo com o

SANGUENOL

� L I X I B O j: I! O I: t' f.l( 'i � r
t L n u U � L .:f h 1

O remédio que tem depur ,do

° sangue d. tres ger�çô"s I

Empregado com êxito n�&:

Feridas
Eczernas
Ú;ceras

�;'::;:.'l;:.;:.�, Manchas
�:F:,P� Dartros
';1, �G.';'. '� "

r;';'; 11 �� r::\spln'1as
i,;<\.i· Reumatismo
í�:�, Escrófulas
��..;"� ·c'I'�··lca<:!
... :':.0.::: Silil •. �

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUEh A

Grande Depurativo do sangu"l

"MEDlCAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

Declaração
Declaro que são

injustas as palavras
que eu proferi con

tra o Inspetor de

Quarteirão: Nicolau
Welfer e sua filha
Veronica.

Braçó do Snl. ;::-1-48
ALFONSO FODI

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

I Casa de Moveis IIIVitõrio Lazzaris II
� Jaraguá do. Sul - Rua Domíngos B. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em esl!oque e sob encomendas.

I Enfeites para Caixões funerários.

r;tILHO AM;'
RELO GRAUDO
Farinha de

Trigo
de Rio Grande
Feijão preto

OFERECE

Comunica aos seus distintos (lmigos e fregue
ses que estamos efetuando venda de gasolina Esso,
e Oleos e em breve teremos seção de lavagem e

lubrificação e consêrtos de pneus.

O Proprietario: ANTONIO SCHMITT

A V I S O
POSTO

.

Ao lado do ·BOTEL JARAGUA

BRASIL
Rua Marechal Deodoro N. 587

J. Schreiner

�@!@®Y@®Y@@f@)®Y®®Y@)®Y@@!@)@Y@)®Y@®Y@)®Y@)��
{@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, ,e Resfriados -

� TODAS AS MOLE§TIAS DO ßPßHnH� ftfSPIRßIÓRIO �
� Encontram alivio imediato com v uso do �
� Ineomparavel @j

; Peitorill dI! nogieo Pl!loll!D11! I
§) O PEITORALDAIS (;ONIIE(jIDO NO BRASIL @»
::=1ta\ Iii\ tta\1ii\!ta\1ii\!ta\1ii\tta\1ii\tta\6i\tta\1ii\'tta\/M!ta\@i..®�@i..®@i..®@]i
���������� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Banco Po,pular e Ag·rícola
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

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

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ci dlspcelçêo=Isem limite) retirada livre
i disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial' Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. Inlcíel Cr$50.000,00 cjretlradas sem. s/aviso Cr$ 20.000�00
Deposilos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000;00 4'/. P. retiradas
mjaviso prévio de 30 dies 5'/.; 60 dias 6'/,.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias-7·/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' /.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Or$ 20,00, com reti
radas semanais sern evíso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. IimiladOS-(Limiíe até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas de 3.000,00 cruzelros semanais sern avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Bep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem aviso até 5,000,00 cruzeíros' semanais.. ..; 7'1.
Faz todas as operaçõe. bancarias, corno sejam: cobranças, descontos"
passes. deposltos em contas correntesj deposita. de valores, etc. etc.

MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO

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

D·p. Alvaro Batalba

AUSENTE

dI! 20 dI! Dl!ll!mbro
ii 20 dI! Jilßl!iro

OOOOOO�OOD.m'��OOOO�Adolf Herrn. Schultze 00
MARCENARIA EM GERAL

IOterece móveis "CIMO" de todos os tipos da
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
de MobiliaS, especialmente para escritorio. 00

INSTALAÇÚES COMPLETAS DE: 00
Dorrnitorios, Salas de Tantar ··00Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00

MOVEIS AVULSOS COMO: 00 '

Cadeiras
Po'ftronas fixas e giratorias
Mesinhas de centro e para radio

'v . E entre muitos outros. a

Caixa Registradora marca "RECORD"
Afamada pela sua eticiencia, substitu
indo as Oaixas . Registradoras de

. elevado custo.-·------'--

L
Toda a Mereadoria á proata Entrega

·1RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

araguó do Sul Sta. Catarina

_
OOOOOOOOOOOOim'OOOO�OO�

PRODUTOS DA:

Indastna dIe Cat!catdl�§
(G((})§CJll Jrmäos s; Ao

k
CAIXA POSTAL, 11

RAGUÁ DO SUL· S. Catarina

·0 "e n ·0 "004
e

24'G ;; C. C C ..... --.. --.. -

NUNCR EXISTIU IGURL

t 'Agradeciulento
Comunicamos a todos parentes e co

nhecidos, o falecimento d.e nossa que
rida mãe. sogra, avó e bisavó,

Wilhelrnil1a Ratke Lernke
ocorrido no dia 1. de Janeiro de 1948, com
a idade de 91 anos, 9 meses e 18 dias, dei
xando 7 filhos vivos e 5 mortos; 49 netos e

6� bisnetos vivos.
Agradecemos a todos que nos auxilia

ram no duro transe, os que enviaram flores
e acompanharam até a última morada.

Especialmente agradecemos ao

Pastor, Schneider pelas consoladoras
vras proferidas.

Rio da Lnz III, 3 de Janeiro de 1948

Guilherme Lemke e familia
Oarlos Lemke e família
Vva. Otília Lemke e família
Joaquim Ramalho e família
Otto Lemke e familia
Emilio' Reinke e familia
Frederico Lemke e familia
Luiz Satler e família

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
_ _ _

.

........••..............._ __ ....................................•................................................

Dr. Alvaro Batalha - MJÉDICO
CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, (iI

DOENÇAS DA PÉLE.
_ Eletricidade Médica _-

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

,,-RAIOSX-
Diretor Médieo do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -t!!��i����!ig!i�n�le�a���!.!��!
und Bekannten die traurige naehrioht mit
das unsere liebe Mutter. Schwieger, Grass
und Urgross-mutter,

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

.................................................................................._ ' ......................•............

........__ _
.

.........._ ...........•.............................................._
.

<!J1íi>'- .....�����<M

f IMS_RUllltHre, 81 IIgll�. !
E� GE:R.AJ[,.

iespecialidades GAITAS simples e

PlANADAS de 8 a 120 baixos
nacionais e estrangeiras.

íBANDONEONS

PIANOS'- HARMONIaS

CLARINETAS - FLAUTAS -

PISTONS - SAXOFONES -

BANJOS - TROMBONES - t
BATERIAS AMERICANAS, com- �
pletas - VITROLAS -

PICK-UPS - RADIOLAS. .

Emflm, tudo q\e pertence ao ramo.

Peçam Preços e demals informações ao Representante:

PAULO KOBS
Caixa Postal, 49 - SERRA. 'ALTA - Sra. Catarina

1I'o)GD�...-�.����

Wilhelmine· Radke Lemke

am 1, Januar dieses Jahres, im alter von 91
Jahrenvâ Monate und 18 Tagen, gestorben
ist. Die Verstorbene hinterlresst 12 Kinder,
49 Enkeln und 69 Urenkeln.

Wir danken allen denen die uns in. den
schweren stunden hilfreich beiseite standen,
für die reiche Blumenspenden und die der
verstorbenen das letzte geleit gaben.
Besonderen Dank an Herrn Pastor Schnei
der für seine trostreichen worte.

Rio da Luz lU, den 3 Januar 1948

Wilheim Lemke u. familie
Karl Lemks .u. familie
Ww. Otília' Lemke u, familie
Joaquim Ramalho u. familie
Otto Lemke u. familie

.

EmiI Reinke u. familie
Friedrich Lemke u. familie
Luiz Satler u. familie

�I--------��-----�

Dr•.Arquimedes. Dantas
,

••••GADe\
FRACOS E ANÊMICO::> I .

Tomem·:

VINHO CREOSOT.\DO
"SILVEIRA"

Impl'8gada Ç4JI Uill ou:

Tosse.
Resfriado.

. Bronquite.
Elcrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

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

FERRARIA
Fabrica de Ierramentes agricolas.

Principalmente Machados, Enchadas Poíces, etc

---------------.------�-------

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz = dOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)
-

••lta ""eSSA 8IS.I... Iitlelill.
I ••••E••.S Eil 11•••11:

I Uma lii.na completa de MOTORES nacionais e estrangeíros .de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 ·HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIClos

2 MOTORES marca GRAMME, .de 97 HP, 470 rotaçõe-s por minuto·
220 Volts, 50 ciclos.

•••RII... 81 .IBlçie
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

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

Artigos. lEAetrnco§ jara o Aar
Sortimento completo Q variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, LOBOS, e

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALAQOES atenderá com presteza a ,\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

EC7í=MAC:.._ � J I

INFLAMAÇOES.
C C C t ! P. A S',

FRIEIRASJE 5 P ; N l:!��_!2.�� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SUL BRA L· jutamos aos dos seus
- oeals inumeros amigos o. a-

Os que viajam. Em visita braço desta folha. Hoje

SILEIRA DE ELETRI
a seus parentes ac)lam- o jovem Paulo Ruysam.

- se em Jaragua, vindos A 6 do corrente feste-
do Rio Grande do Sul,. t l'

.

h

CIDADE S A os snrs. Valeriano Zang- ��uLS:i�an�:nI���
a ���g�=

•• hellni e Arno Nicolini. nitora do nosso assinan-
------------ Acompanhado de te Sr. Roberto Funke.

. sua familia, encontra-se D MARIA NICOLUZZI
O Prefeito Municipal de n: 27 de 15-de fevereiro nesta cidade o sr. Aleí_

a.

" '

d � I d d 947 d
- Dia 8 do corrente, fes-

saregue o oui, aten en- � 1. ,se!! o esta li u-
xo Delagiustina, inspetor

t!o aos legitimos interes- nica alteração que a Em- escolar em Campos No- tejou seu 74 anos de

ses e as rrecesstdade do presa Sul Brasileira de E-
vos

preciosa existencia, a

. povo. por cujo voto livre letricidade S. A., poderia ' Snra. Maria Nicoluzzi,

e soberano foi eleito pa- fazer, uma vez que reque- Os recursos eleitorais. A esposa do Sr. Leno Nico-

.-a, defender-lhe os direi- resse ao Poder Público, UDN interpoz recurso luzzi, agricultor residen

tos e prerogativas estabe- consoante o que dispõe o das eleições de Corupá te a longos anos a Es

lecidas nas Constituições Artigo 6 do Decreto-Lei para o Superior 'I'ríbu- trada Nova.

Pederal e Estadual, pro- n. 7.524 de 5 de maio de nal Eleitoral. Aos aniversariantes as

testa energicaménte con- 1.945. I - O Tribunal Regío- felicitações do "Correio

fra o que reputa um aten- Sob o ponto de vísta nal tambem negou pro- do Povo".

rado ci economia popular luridíco, é patente. no ca- vimento aos recursos do CASAMENTO: Realizou se
e qualifica de inominavel so, que uma simples por- PSD contra uma seção ontem ás dezeseis horas

.

e intempestivo, o aumento teria não pode, absoluta- eleitoral de Retorcida e na sala das audiencias,
da tarifa de energia ele- mente, derrogar uma lei. outra do Rio da Luz. o enlace matrimonial da

. 'rica, que essa Empresa Pelo muito que nos me-
4 senhorita Elly Lopes,

pretende levar a efeito, reçe o Senhor Ministro da ANIYE�S RIOS filha de Rodolfo Paiva
sern nenhum fundemeuro Agricultura, não podemos, Fizeram anos dia t: a Lopes e de dona Emma

leg�1. entretanto,
. concord�� Srta.: Walli Wolf, filha Klitzke Lopes com. o

E profundamente larnen- com a portarte �. 560� J� do snr. Eugenio Wolf; senhor Walter
. El'vm.o

revel que. _uma empresa p�lo �?nto de vlsta JUrI- Teresinha Freiberger, Ziemann, índustrial. resi
nas condlç�es. da Empre- dIC?, Ja porque os seus filha do snr. Engelbert dente neste dístríto á

s� �ul-Brasllelra de E�e- efe!tos sao �esastrosos e Freiberger. Na mesma Estrada Itapocú:Hansa,
trlcldade S. A.,

.

funcio- leSIVOS aos I�teresses do data o nosso amigo !'lil- filho de Roberto Zíemann

!lando so_!> o regirne de P?V?, por cuja defesa e v,estre Stoiniski e o snr. e de Luiza Ziemann.
mtervençao federal, ou se dlreitos nos propuzemos Jesê Ranke.
,a uma entidade por assim lutar e trabalhar. -Dia 2 a sra. Adelia
dizer oficializada, no mo- An!e o exp?s!o.' ésta Lazzaris, esposa do snr:
mento em que os altos Prefeitura, solídär!a, no Vitorio Lazzarís: Arno
poderes da Republica, por ponto de vista de direito, Müller industrial' nesta
iniciativa do proprio Pre- com o protesto do Senhor praça' e Ildemar filho

side.nte, o ínclito General Prefeito de. [oinville e�com do snr. Waldem�lf da
EurICO Gaspar Dutra, põem o Apelo feito pela Cama- Costa
em pratica todas �s m�d!- ra Municipal de Mafr� � -D'ia 5 o srs. Leopol
das concernentes a coibl- todas as Camaras MUnICI- do Fiedler comerciante
çtío dos lucros exagera- pais dos Municipios alio-

em Itapocusinho. Na

�os e. por conseguintes gido.s com a estr��ha mesma data o sr. Hen

tmpe?tr.do o alta do custo medida posta em pratl.c.a rique Koster.
da VIda, venha, destoando pela Empresa Sul-Brasi- -Dia 4 a exma Vva.
das normas adotadas pe- leira de Eletricidade S. A., Da, Paula Ferreira.
lo Governo, sern a menor deixa de reconhecer a sua -Dia 7 o snr Leepol
justificativa, sern base lu- validade por julgar não do Mahnke e a' sra. Te
ridica, contribuir pera a- somente ilegal, senão ino- reza Ben�tta Karger. I

gravar a situação aflitiva portun� qualquer au.mento Tambem dia 7 Alberto Iem que se encontram to- das rarites de energra ele- Zimmermann residente
das as classes, notadernen- trica, mormente por um a

em Guara-Mi'rim.
te as mais necessitadas. Empresa, se não oficial

_ Dia 9 a senhorita
Promulgada a Consti- pelo menos oflcíósa, . e Asta Suneít

tuição Federal, as Ern- numa época como a pre- _ Ontem passou a

presas concessiouarIas sente de crise generalisada. data natalícia do nosso
de serviços públicos, fo- Jaraguci do Sul,9 de prezado amigo snr.

ram autorizadas a elevar Janeiro de 1.948. Mario Nicolini. 'É'
de 7�5% a.s tarifas d� WALDEM�R GRl}�BA com satisfação que re-

energIa eletnc", pela lei PrefeIto MUnICIpal. gistamos essa data e

EMPRESA

Transcrição e Recebimento

de Certificados

Aos, interessados Otto Krisansky
Transcreve-se a relação Emilio Ernesto Doscher
dos Certificados de Re- Constantino Rosa
servistas, recêbidos pe- Herich Kuhl
la J. A. M. de Jaraguá Bruno Koster
do Sul, do chefe da 16a, Afonso Rothsal
C. R. - Florianópolis, e Estefano Skorski

que serão entregues, me- Antonio Hoepfner
diante o pagamento de Vitorio Cerutti
multa de Cr$100,00 (cem Marcos de Souza e Silva

cruz�iros), por terem Gustavo Emílio Kruger
d'eixados de serem apre- Alfredo Wendt
sentados no ««Dia do Re- Bruno Fischer
servista». Carl Friedrich Stuhlert
Alfredo Ehlert Jaraguá do Sul 8 de ja-:
Alfredo Schuenke neiro de 1948.
Sebastião de Borba WALDEMAR GRUBBA
Tobias Müller Presidente da J. A. 1V1
Geraldo Schiochet
Francisco Josê Adam
Alvin Ratunde
Roberto Junkes

, Josê. Dalri
Gustavo Bleich

BaCßI�HU �I "OrUeDa
sem espinhas, tem li venda
na CASA REAL .

Falecimento

Faleceu em Rio
da Luz Alto, no dia
do ano Novo a Vva
Dona Wilhelmine
Ratke Lernke, com

a idade de 91 anos.

Nasceu na Ale
manha em 13 dH

Março de 1856, na

cidade de Standemio,
veio para o Brasil
em 1868; casou em

Blumenau e veio ao

nosso municipio em

1904.
Viuvou em 1906.

Rifa em beneficio do

Salão "Cristo Rei"
Registro Civil

08110S: No Cartorío do
Registro Civil foram re

gistrados os seguintes
obitos: Guilhermina Lern
ke, com noventa e um

anos de idade, viuva de
Carlos Lemke, residente
no Rio da Luz; Ricardo
Drews, com cincoenta e

dois anos de idade, na

tural de Blurnenau, casa

do com Maria Butzke re

sidente no Rio da Luz;
Alvaro Hort, com cinco
meses de idade, filho de
Bruno Hort e de Wally
Krugeer Hort.

Novidade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.

� Adquire-a na Gra
fica Avenida Ltda.

Av. Getulio Vargas. 350

Numeros que ganharam.
1 premio N. 82
2 « « 1551
3 « « 1909
4 « « 656
5 « t< 255
6 « « 1592
7 « c 559
8 « « 1725
9 « « 602
10 « « 1821
11 « « 990
12 « « 65' .,1

15 « « 502'.;-.
14 « « 1900
15 « « 1063
16 « « 578

Em cada espaço de 17 « « 1895
vinte e quatro horas, 18 « « 305
oito horas de sono são 19 « « 490

precisas ao organismo 20 lt « 17

para recuperar as ener- 21 « « 275

gias gastas durante o 22 « « 917

dia. Os que dormem pou- 23 « « 515

co, estão mais sujeitos 24 « « 768
ao ataque das doenças 25 « « 1777
infecciosas 26«« 541

.

Evite tudo que possa 27 « « 1862
desfalcar o periodo de 28 « « 1209

sono necessário á Saú- 29 « « 9R

de. -- SNES. 30«' « 1876

Sono e Saúde

LeiOrganica dosMunicipios
Lei n. 23, de 14-11-47

TITULO II
Da' competencia do Municipio

Art. 20- Compete ao Municipio prover a tu

do quanto respeito ao seu peculiar interêsse, e

especialmente:
I - á admínístração de seus bens, tanto de

uso público, éomo patrimoniais; .

II - á aquisição e alienação de bens á ace�
tação de doações, legados, heranças e respe�tI
va aplicação e bem assim a foros e laudemíos

pela ocupação ou transferência do uso de seus

bens patrimoniais;
III - ao orçamento da' receita e despesa

municipais; á decretação de impostos, taxas emo

lumentos e á arrecadação e aplicação de suas

, rendas;
IV -- á execução e conservação de obras e

serviços de interésse municipal
V -- á concessão de privilégios a particula

res, por prazo nãô excedente de trinta anos �ar.a
obra e serviços que demandem grandes cap�ta.�s
observadas as limitações impostas pela ConstItUl�

ção Federal e leis que regem o assunto;
VI .- á desapropriação por necessidade ou

utilidade pública ou interesse social, nos casos

e na forma estabelecida em lei;
,

VII - ao fomento da agricultura, da pecua-
ria e das indústrias; ao desenvolvimento das artes

letras e ciências, por meios de medidas e auxíli

(IS que não impliquem privilégio ou favor p_essoal;
VIII - á organização e regulamentaçao dos

serviços administrativos e industriais, explorados
pelo Município; _. _

IX - á nomeação, exoneraçao. de�Illssa�
promoção, férias, licença, aposentadorIaS dlspon�

I bilidade, penas disciplinares .e outr�s atos relatI

vos aos funcionários e demaIS servIdores do mu:

nicipio, observadas as regras co�stitu?ionais e.8;s
do respectivo Estatuto dos FunCIonárIOS MUDlCl�

pais;
X - ao horário do funcionamento de esta

belecimentos comerciais e industriais, respeitadas
as disposições da legislação em vigo�;

Xl - á afirição de pesos e medIdas bem co

mo de balanças e de quaisquer instrumentos ou

aparelhos de pesar ou medir artigos destinados

ao comércio; .

XII - a gêneros alimenticjos !le fácil. �ete
rioração no que, pelo Estado nao for prOVIdo,

XIII -- a matadouro, entrepostos açougues
feiras mercados e similares, estábulos, garages,
coch�iJ'lts e depósitos, bem assim, suas r�spe�ti�as
localizacões de conformidade. com as dISpOSlÇOes
de reguÍamento sanitário do Estado;

Continua no proximo numero.
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recomenda·se para, colegios hospitais, etc., pela sua qualidade desinfectante.
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