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Perdeu-,se _l -

Perdeu-se entre o tra

jeto da firma Breithaupt
& Cia. e Salão São Ma
teus, um encerado.
Favor quem achou,

entregar nesta redaç.ão •

ou ao seu dono, Domín

gos Reck Junior que
será gratificado.

CAIXA POSTAL, 19'

r, I·DrOS' f'J Rf'JDl·stcs LeiOrganíca dos Municipios li�fan�f��� �o!oC��st��í:n?:s ��rf��r:S�������i;
IJ ._,._, .

Lei D. 23 de 14-1-47 xx�x A- ao 9U� �e prende � c?nservaç:qo do

.' seu patrlmônho hístörico e artístíco;

Dm casal ilustre. Nuno d' envolvido.
TITULO II .

_

XXX -: à c?n�essão d� auxilio para r�ali-

Eça, destacado [ornalís- Impressão e acaba- Da competeneia do Municipio �açao .d�. exposiçoes e Ieíras agro-pecuária e

ta catarinense, deu a pu- mento perfeitos, muito
industríaís; ; .

.
.

blicidade o seu primeiro recomendam tambem a Continuação do numero anterior XXXI -

_

a defeza
.

estética das Cl?a?eS, á

livro de uma serie que casa editora, XIV - á localização de necrotérios, hospitais regulamentaça? dos_estIlos e ao equelíhrio das

promete escrever sobre Gratos pela oferta que indústria Insalubres ou incômodas;
massas das edI�lCaçoes; _ .

.

as mais Importantes per- IlOS fez, por intermedio xv _ à irrigação de ruas e limpeza pública;
XXXII - a elaboração da carta de plan�J�-

aonalídades de Santa Ca- do snr. João Kühne, XVI _ ao abastecimento de água, esgotos e
mento urbano, b3;seada nos f�tores que comdIcIo�

tarina.· quando de passagem por iluminação pública, a drenagem e canalização de nam o _desenV?lvlmento d_a CIdade. no que con:
"Um casal ilustre", e- esta cidade. águas superficias, plúviais, naturais, poluídas;

cerne a moracia recreaJao, trabalho.e transp�rte,

ditado -pela casa publica- Expansão EcoDomica Rece- contaminadas, residuas e imundas; ao fornecimento . XX)ÇIII-� .c�ncessao de mO!'atópa em dIvlda�
dora da revista !'Atuali- bemos o numero de De- de luz, gáz e energia elétrica;

ativas do MUnICI,PIO e em_ transaça? sobre .demand�,

dades"; de Florianopolis, zembro da "Expansão xvn _ a fogos e diversões .públícas, sem .. ?CXXIV - a remoçeo e destino do lixo domí-

traz uma interessante Economica", revista lea- prejuizo da ação policial do Estado; ciliar;
..

. bíogreíía do CeI. Vidal der do. comercio e índus- XVIII -:- ao serviço telefonico dentro do Munícípío: XXX� -:- �s matérías dos títulos V, VI e VIlA d�
Ramos e sua exma. se- tria do Paraná e Santa XIX - ao serviço funerário e a cemitérios, Oonstltuíção de �sta<!.o concorrent��e':lte com este,

nhora, dona Teresa Ra- Catarina. inclusive a fiscalização dos que pertençam a as
xxxv-aos Interesses do M�nIClPIO, em geral,

mos, ja falecida. Este numero, traz co- socíações particulares;
e ao bem estar de sua população.

Trabalho primoroso do mo materia de destaque, XX - à regulamentação das construções e Art. 21-0 município promoverá, anualmente, o

jovem escritor, localí- em sua primeira pagina, obras em geral; ao arruamento, inclusive em ter- loteamento de terrenos urbanos, disponiveis, de

.sando a vida "de um ca- parte do discurso pro- renos particulares;· à interdição dos edííícíos em sua propriedade, pára facilitar a construção da

sal cheio de virtudes e nunciado pelo deputado ruina e demolição dos que. constituam peigo para casa própria.

serviços prestados ao Artur Müller, na Assem- o público, a denominação e arborização dos logra Parágrafo único-O loteamento e a venda de

seu torrão natal, já por bléia Legíslatíva, em de- douros públicos; que trata êst artigo deverão ser regulados em

isso, se recomenda. ao feza da produção agrico- XXI - ao serviço de policia municipal, in- lel municipal, não podendo adquirir tais lotes quem

público, mas traz tam la e pecuária. clusive 'regulamentação e físcalízação dos serviços já possua imovel.

bem epi�odi�s intere.ssan- As demais paginas, co- dorâöstícos; . TITULO III
tes da hístoría catarínen- mo de costume trazem XXII - ã afixação de cartazes, anuncios,

se, na qual o nome do farta materia de interes- emblemas e meios de publicidades e propaganda, Dos cargos municipais eletivos

ilustre politico se acha se comercial e índustríar desde que obedeçam às regras básicas do idioma Art. 22 _ São condíções de elegibilidade
pátrio; 'V d

XXIII - à cominação de multas, por infração para os cargos de Prefeito e erea ores:

NOTAS &
de sua leis e resoluções;

a) ser brasileiro;

XXIV -- às fianças que devem prestar os b) estar no exercício dos direitos políticos;
:

f
. c) ser maior de 21 anos.

uncíonáríos municipais, encarregados da arreca- Art. 23 _ São inelegiveis os que houverem

dação e guardas .dos dinheiros públicos; exercido o cargo de Prefeito por qualquer tempo

NOTIC'IAS
XXV - a licença para aberturae transie- .

d
.

di t t t 1"01' e bem assim-
, rêncía de funcionamento de estabelecimento

no peno o Im� ia amen � an e 1 ,
i

". im;lustrial, comercial e similar; à, cassação de. os que lhe hajam sucedl�o, o.U de:tr�h:oslia�:�
licença aos que se 'tornarem danosos à saúde e

meses anterior, e bem aSSIm ÜS qu
.

J

. .

ao sossêgo publicos ou aos bons costumes, e ao suc.edido, ou dentro d<?s �eis meses anteríores ao

Pela leitura da entre- meios procura lcentIva� fechamento dos que funcionarem sem licença ou pleito, o tenham_ Su�stItUl�O, ..

vista do deputado paulís- a produção, porque e depois da cassação; Art.24 - Sao ainda me!e.gí_veis. ..._

ta Juvenal Syon aos [or- �ma questão de vi!al r XXV�- à apreenção e deposito de semoventes, I -: .a� autoridades poltelals .com Jurlsd}(�.ao
naís da capital bandeí- I�teresse para a naçao, I mercadorías e COIsas móveis, em geral, no caso no MUnIClpIO .que houverem �xerCldo suas. f�n?Oe8
rante. ha ali uma grande nao pode a �!llpresul fa. de trangressão de leis e demais- atos munícípaís, dentro dos seis meses anterIOr�s ao pleIt.o,
fartura e vida barata, zer uma política em eon- bem com à, forma e às condições de venda das II - Os parentes consagumeos �u afms, até

pois o. Estado de Santa trarío, aumentando afor- coisas apreendidas' o segundo grau e o conluge do Prefeito em e�er
Catarina está inundando ça eletrica, em alguns

.

XXVII �_ ao' processo das concorrências cicio, nas mesmas condições do número anterior.

o mercado com viveres casos,.até mais de .3000Lo' públicas e admínístratívas, "Art. 25 _ O Prefeito será eleito por cinco

e por preços de nos dei- Medite bem a. dI�eçao anos, mediante sufrágio universal direto e secre-

xar agua na boca. da empresa, seja Justa, to cento e vinte dias antes do têrmo do mandato,

Disse aquele represen- equitativa; seja uma for- produção e os objetivos
'

Art, 26 __ Os Vereadores serão eleitos por
tante udenista, que ven- ça propulsora da gran- financeiros estabelecidos' .. d tê

dem a banha aCr$15,90 o deza .e do progresso da na Conferência de Paris. quatro anos, cento. e vinte dias �ntes o e!�o

quilo, podendo nas Iutu- zona onde'serve e, nun- Na. hora do III) _ A aceitação do do.mandato,. por.SIstema proporcIOnal e sufraglO

ras remessas ainda ser ca uma maquina axfixia-
.

principio de que os go-
unIversal, dIreto e secreto.

o. preço mais baixo, pois dora, aperitivo, tome vernos das nações par-
Art. 27 - O Prefeito da Capital e das estân-

a atual veio de caminhão São essas as palavras Um Calice ticipantes só p<,derão cias hidro-mínerais naturais beneficiadas pelo.

e as' outras irão de trem. que temos a dizer nessa empregar os fundos re- Estado ou pela União, como também, os dos Mu-

Diz ainda o entrevis- magna questão, certos
de

sultantantes
.

da venda nicipil)s que a lei federal declarar bases ou', por-

tado, qúe Santa Catarina de que, sendo sensatas, DinER AGUIA de alimentos, combusti- tos militares, serão de livre nomeação. �. escol�a
está abarrotada de gene- terão o devido éco. veis ou adubos, importa- do Governador, que proporá â AssembleIa Legls-

ros alimenticios, deven- -x- PUl"'O dos dos Estados Unidos lativa o respectivo subsidio e representação.

do suprir São Paulo com É um assunto dominante para reduzir ou evitar Art. 28 - Os Prefeitos não polierão:
presunto, salame, lingui- do momento o da ado- emprestimos inflacioná- I - Desde a expedição do' diploma:

ça e 200.000 toneladas de ção do Plano Marshal1 rios ou com fins de a) - celebrar contratos com pessoas juridi-

trigo.
.

.

'
. para a recuperação da- produção. cas de Direito Público, entidade autárquica ou

Como aq�I se paga .18 Europa. O Presidênte inclusão dos auxilios à IV) - O aumento sociedade de economia mista salvo quando o. COD-

e 20 cruzeIros por qUIlo Truman' encaminhou o China' e á América La-' imediato da capacidade trato obedecer a normas uniformes:

de banha, que é vendido relatório do Comité eu- tina, Enquanto no Con-
I

estatutária de empres-
.

r t
b) - aceitar nem' exercer comIssão ou em-

para os pau IS a certa- ropêu das 16 nações ao gresso estadunidense se timos do Banco interna- prêgo remunerado de pessoa juridica de Direito
mente a 12, damos a pa- sr. W. AverelIHarriman . calculam as necessidades cional, caso se faça Público entidade autarquica sociedades de ecOllo-

lavra a ComiSSão de Não se pode afirmar para a preservacão da necessário um programa mia mista' ou emprêsa concessionária de serviço
Preços. que é universàl a acei- econômia capitalista nos de empréstimos int"rna-

x
público;

-

-::- tação do plano nos Es- paises ocidentais da cional para fins de re.. .

No . comerCIO ou na tados Unidos. Dêsse pais Europa, o Comité presi-' construção.
II - desde a posse.

industria, 'quando as des- partiram as maiores rea- dido pelo sr. Harriman I V) ,- Um novo pro-I a) - ser proprietário ou diretor de emprêsa

.pezas �ão demasiadas, o ções contra a aplicação apresentou as seguintes. grama de empréstimos que goze de favor decorrentes de contrato com

remedIO é subir no pre- do plano. recomendações:' I do Banco de Exportação pessoa juridica de Direito Publico ou nela exer-

ço do produto, já que Os paises européus
. 1) - Estabilização das e Importação, orçado em c'er funçã:? remulíerada;

não se quer ou não se solicitaram 29 bilhões moedas de 16 nações use 2.000.000.000,00 e b) -:- ocupar cargo público do qual possa

pode diminuir aquelas. de dólares para serem participantes do progra-I destinado a financiar ser dimitido "ad-nutum";

A Empresu). tambem gastos no decurso de ma de reabilitação, como compras de matérias c) '_ exercer mandato legislativo seja fede-

o.ptou pela medIda, mas

I
quatro anos. Devido a "medida essencial e primas excenCIaU; em ralou estadual'

nao se c�ntentou. com forte pressão norte-ame imediata, sem
•

a qual setores que não . possam d) - patrocinar causa contra pessoa juridi-

pouco! fOI exorbItante, ricana êsse total foi re- qualquer assistência ser abrangidos pelo ca de Direito Publico.

espeCIalmente pa.ra os duzido para 22 biliões. prestada pelo Estados Banco Internacional. § 1° - A infração do disposto neste artigo.
pequenos consumIdores. O Secretário Marshall Unidos será . desper- VI) _ Restauração importa perda do cargo de�retada pela Câ!llara
Que a empresa aumen-. propõ e 20 b i I i õ es. O diçada e iueficaz. imediata de algumas Municipal, mediante provocação de seu Preslden-

tass,* os preços é razoa- sr. Harriman opina que II) - A suspensão de atribuições de emergên- te, de qualquer Vereador ou representação docu

vel, "1nas que fizesse ta- o auxilio deve oscilar novos emprestimos e cia do Presidente da mentada de partido politico ou do Procurado.r Ge

rifas proibitivas para os entre 12 e 17 biliões. O concessões na hipótese Republica, para que se ral do Estado, assegurada, ao Prefeito, a mais

pequenos, não se com- senador Taft, comba- de qualquer das naçõ�s possa orientar a exporta- ampla defesa.

preende, tendo o sentido amplo participantes deixar de ção de mercadorias e § 2'-As proibições dêste artiga valerão pa-

j Nesta época, onde o do Plano, concordaria envidar os seus esforços I evitar maiores prejuizos ra o Vereador, quando a pessoa direito publico

governo. pOl'. todos os em 12 biliões, com a para atingir a meta de á economia do país, for o Municipio a que êlc pertencer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I fBBHICB Df MO��S f CßHPlnlßHIß I
i Guilh;rme A. G. Gaedke & Filhos IRua Marechal Deodoro Fundes

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss •

Dormitórios modernos e simples
Jogos para sala .

_

Jogos para cosinha

Guarda roupas colonial
Guarda roupas para casal e solteiros
Guarda comida e guarda louças

��:�i��SC�����t�� rH�bidiß?··!1
O cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz �: .':::�em exercício do Cargo de Juiz de Direito da 00- d .

marca de Jaraguá do Still, Estado de Santa Cata- f: Boss Ltdarina; Brasil, na forma da Lei, E TO... ': • ':.B
.

Faz saber a todos os que o presente edital �� J
de citação, com o prazo de trinta (30) dias virem, ::.;: ,: .::,. ,

ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,
-

_

que, estando se procedendo ao Inventàrio dos
bens deixados por falecimento de Elena Luy Nei- PREFEITURA MUNIOI
tzke,' e tendo sido feita a declaração de herdeiros, PAL DE JGUÁ. DO SUL

------.---

na qual consta os herdeiros de nome Elzira Nei-
tzke e Waldemar Neitzke, ambos brasileiros, sol-

[ d -, I
'

teiros, maiores, como ausentes, pelo presente edi- ., il
-

-

tal, chama e cita aos ditos herdeiros Elzira Neitzke . M I LHOES
e Waldemar Neitzke, para no prazo de trinta (30) De ordem do Sr.
dias, se fazerem representar, ou comparecerem a Prefeito Municipal
este Juizo. para falarem aos têrmos : do dito in- de Jaraguá do Sul,
ventärio, sob as penas da Iei.v-E para que ehe- terno público que,
gue a noticia ao conhecimento de todos, se pasou durante o corrente
o presente edital, que será afixado as portas do mês de Janeiro, ar
Forum, no lugar de costume, e publicado pelo recada-se na Tesou
jornal local "Oorreio do Povo" e Diario Qficial, do raria da Prefeitura

. Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá Municipal de Jara-
do Sul, aos trinta dias do mez de dezembro do guä do Sul e na F BC·O ii_do, o aço. o oração, o
ano de mil novecentos e quarenta e sete.-Eu Ney Intendencia de 00- e.tom.co, os Pulmões, a Pele
Franco, escrivão. o subscrevi.-(assinado José Lin- rupá, o imposto de P d O O R
lf

ro uz ores nos ssos, euma-

do O Borges,--Juiz de Paz em exercicio.-Está LICEUÇ'(automovel's, ht- C Q
f

114 li ttsme, alueira, usda do Cabe-
con orme o original, do q ue dou fé. cicletas, moteeíeletas e �o Anemia, e Abortos,
Jaraguá do Sul, 30 de dezenbro de 1947. carroças).' Consulteo médico

O escrivão Na-o 'satistasendo
NE· CO

. atome o popular depurativo
Y FRAN o pagamento no re- P ibi

...

--------------' ferido mês, ficará o ELIXIR 914 rOI Iça0

IF�b;�-=��;:;�;:, ��?t�::�!�t;i E�����i�t���;f.fI���� ���f�f!��!�f�
::;; Maleitas, Tremedeira!ll mês, sendo então .

I· O N S tP não entrarem em

I III
ma origem, pe o . . . - .

...

- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - f�it,a a cobrança jll- nossas propriedades,

I "Capsulas Antisesonicas i� dl�:������ia _d,a -----------� sà�fi�a��� ;�Is:���
iii iii Prefeitura Muuíoi- possa acontecer.

III MI'nancora" III Não sofra de indiges- R b G d
:= o:: de Jarguá do Sul. e eirão ran e

m ' III 2 de janeiro de 1948, tões, use do Norte

iii
Em Todas as Boas Farmaoias

::: F. VOSGERAU Bitter Aguia Puro Augusto ßenckendorf

la É um produto dos Laboratorios MINANCORA III Tesoureiro Frederico Poreth
m
.-

m - Joinville - Sta. Oatarina- III ------------.--------
iii=!=!!=!!=!!!i!=!i=!!=ii=!=ii=!!!!!!!!=c!!!!!iiä ,__========�

Fica expresamente proi
bido passagem de pes
sôes . estranhas em meu
terreno e bem assim cria

ções soltas dos víslnhos.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

Poço Denta, 29 12-47

OTTO GRAMM

DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO

I
............................................................................................................................

•••••••••••••••••••••••••••••••Q
..

Dp. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

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

Residencia : 'Benjamim Oonstant, 136 - Te!. 12

::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FRACOS E ANÊMICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
. ··s I L V E I RA' ,

ImpregadD eDil êIiI.8 nas:

Tosse.
Resfriado.
Bronquite.
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É: UM GERADOR DE SAÚDE.

����

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
J)J\l<A fERIDAS,
EC7r:.MAC::�� � � ,

.

I N F L AM;', ç Ó ES.

[CCCCIP.AS,
'I F R I E I R AS, I
LESPINHAS; ETçJ

Atença-O
VENDE-SE um terreno com

-

a erea de 80.000 (oitenta mil
metros quadredos) uma casa de medeira, um grande
renehe bem montado pera fabrica de cachaça, açu- Icar, etc. com bastante cana de açúcar, aipim e ou

tras plantações. Tudo por preço de ocasião.

lnforrnoções nesta redação ou com

GUILHERME MOELLER ;.. Tres Rios do Norte

de ROBERTO M, HORST
a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajesos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
����

NUNOR EXISTIU IGURL

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.::::::Z::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

In�ustria �e. Madeiras Janssen S/A. Clinico �e OI�os, OUUi�8S� "Dril, 'fi!ru_� Dr. Alvaro Batalha - MIÉDJr�O
Dr. Arlninio Tavai"es

Pofessor Catedra!ico de Biologia do losfittute de Educação de Florionópolis
Ex·Chefe oIos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

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

Ex·lnterno por,· concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados os senhores

aeíonístas desta Sociedade, para a assembleia ge
ral ordinaria a realizar-se no dia 28 de Janeiro
de 1948, as 9 horas, na sede social afim de deli
berarem sobre a seguínse ordem do dia: ";'

10. Aprovação do balanço e contas do exerci
cio de 1947,

CIRURGIA PARTOS, l\lOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPIéAIS, :tI:

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-
formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanter-io·.

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- RAIOS X>«

Fig�;���: m�d��O�S
.

I ,�;,,"��!��:��!����L�,!��l��!,�:'����"="=,
Na Socied. Grafica Avenida LIdo. :::::::::::: :::::::::::: ::::::::;::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

2°, Eleição do Conselho Fiscal.
3°. Assuntos de interresse social.

Jaraguá do Sul, 29 Dezembro de 1947.

OARLOS LEOPOLDO MEY
Diretor-Presiden te.

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

. BITTER AGUIA

r®í@®Y@)@Y@)@Y@)@Y@)@Y.@)®í@�®r®®r®®Y@)@r@)(@@Tosse, Asma, Bronquite, Rouqaídäe, e Resfriados -

� TODA§ AS MIOLE§TJrA§ DO ßPßRnH� RfSPI.RHIÓRID �
� Encontram alivio imediato com v' uso do �
@) .Inc'om.paravel @5

lr!!!!���!!!!l!!j

CDITRA CaSpA,
QUEDa DOS CI�

BU!jS f DEMAIS

AFECCDES DO

'�OURD CABELUDO.
���(ê��!fÀi(
·�q��Kát.1.'N�IA

..__ __ __� I � aY I --.

C A 5 A TOB I A 5 DEm nritJ J; a t1 W. I n e ."!II m AI .

___lIlIII__.. I_ZI!I_III!i!l IE I.....!J�A�R�A!!G�U;:.Á�D�O�S�U�L:.........::...._!!R!!ua�:?�res. Epitácio Pessoa, 652 SANTA CATARIA

,

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira qualidade, as- Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel erster Qualität aht Lager, wie: -'

srm como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores; Brins Riscados e Riscadöes. Creto- Wollstoite Leinen, Tusore WaschstoHe, RiskaJen, Cretone, Algodão, Handtüch r,

nes, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça, Tricolines, Panos para curti- Schirme, HUte Tricoline,' Vorhangstoffe. Zetiers, Voale, Chitas, Opala, Fusto ,

nas, Zeiires, Voais, Chitas, Opalas, Fustões, Camisas, Gravatas, Meias, Ternos tei- Hemden Graw�ten Strümpte Fertige Anzüge, Mäntel, sowie viele ande I e Artikel,

tos, Casacos, e muitos outros artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES WELCHE' ZU AUSSEHST NIEDRUhN PREISE VERKAUFt WERDEN,

PREÇOS DA PRAÇA
'

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen ! Ohne verpflichtung ihrerseits, um sich

I Visiten-na sem compr(lmisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos. von die Artikeln und Preisen zu überzeugen.
. .. � ..

, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr�f�it�ra M�iji�i�al d� Jara��á �O ��I �m In � � I � Il
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Dia 26-10-47 Irene Pedrl, Oficial do

3130-:-Empresa Bllimenauense, por si pro- Registro Civil do r" Distrito

cura�0r:.. Antonio Zahler baixa imp. de Industrias e da Comarca Jaraguá do -�ul.
ProfIsso�S, sobre Empresa de Transporte, bem cO- Estado de Sant� Catarina

.mo dos Imposto sobre um caminhão de carga lan- Brasil.

çado nesta Repartição. Como requer.
Faz saber que comparece.

3142-C!lrlos Leopoldo Mey-bras. transf. imp. ram no cartório .exibindo o�
terreno vendido a Albertina Gonçalves. Idem. documentos exigidos pela lei

3143 - Camilo Piazera-bras. alvará de Habite- afim de secahsaabl,l_·lsite�.rem para. ,
, Tem.o.s o prazer de convidar V. S. e Exma. Familia para'assis-

se para alugar sua casa sito a rua Mal. Deodoro
da Fonseca. (fundos). Idem. .

tirem a tradicional festa do Padroeiro da Matris de Iaraguá do Sul e

3144-Grette Vitorio. bras. transf. ímp. terre-
Edital n. 2335, de .10-1·48. que obedecerá o seguinte PROGRAMA'
Germano Pavanello e T 'd I

.

.

,

,
.

no vendido a Vitorio Cassati. Idem.' Catarina Araldi !I uo so.ene nos dias 22, 23 e 24, as 7,30 horas da noite.

3145-Alfredo Klug-bras. transí. ímp. ter. doado a Ele, brasileiro, solteiro,
Dia 25 MIssas, as 5,30 e 7 horas, celebrando-se a missa sole-

Alfonso. Oswaldo Otto, Arthur Carlos, Iná Aman- ás 830 h
da e Hildebrandt Alfredo Klug, edificado com uma

comerciante, domiciliado ne , oras.

casa de material, situado nesta cidade a rua Mal.
e residente nesta cidade...

Deodoro da Fonseca. Idem.
filho de Luiz Pavanello

3146-Faustino P. Rubini bras .. transt.
.

imp
e de Catharina Tonon

de um automóvel adquirido de João A. Zacke. Idem.
Pavanello.

3147-Paulo Papp-bras. licença para estabele-
Ela, brasileira solteira,

cer-se com açougue a rua Mal. Deodoro da Fon- domestica, domiciliada e

seca nesta cidade. Idem.
residente neste distrito,

3148-Steinke Walter-bras. transf, imp. de um
á Estrada Jaraguá, filha

carro de mola de um animal. vendido a Alvino
de Angelo Araldi e de

Corrêa. Idem.
Josefa Araldi.

3149-Schiochet, Ricardo- hras. tran�f. imp. ter E para que chegue ao co-

renó vendido a. Narciso Schiecher, Idem. nhecimento de . todosjmandei
3151-Erich Brâuer-bras, transf. imp. sobre passar o presente edital que

um automóvel particular vendido a Waldir Maffez- será publicado pela impren-
- zollt. Idem. , sa e ·em cartório onde será

3152-Valentiin Preisle-bras. imp. terreno ad- atixado durante 15· dias. SI
quirido de Augusto Ramlow, Idem.

3153-Fl'ederico Lavin-bras. licença construir
alguem souber de algum im-

pedimento acuse-o para os

um mausoléo na sepultura de Maria Batnikowski, fins legals
inhumada no cemiterio Municipal na séde de Co- IRENE PEDRI,olicial
rupá. Idem.' a I 1rI

3154-Vitor Scheibel-bras. transf. imp. terreno
adquirido de Willy Brosowski. Idem. -

3155-Eurico Schwarz-bras. transf. imp. terre

no adquirido de' João Schwarz. Idem.
3156-Jantsch Alvino-bras. licença mandar

construir uma casa de madeira para moradia em

s{ propriedade sito a estrada Isabél Idem.
3157-Albrecht Schünke-bras. transt imp ter

reno adquirido de Alfonso Mahnke. Idem.

3158-:-Erwino Schmidt-bras. transf. imp. ter

reno edqutrido de Angelina Piazera. Idem.
3159-Auto Jaraguä S/A. Industria e Comercio,

transí. dos impostos sobre os predios n. '148 e 158
situados a rua Mal. Deodoro da Fonséca nesta ci

dade, em virtude de ter sido incorporado a firmá
acima referida. Idem. '

'

3162 . Re inoldo Stein-bras. "licença construir
uma casa de madeire, em s. propriedade sito a rua

Cél. Procopio G. de Oliveira. Idem.
3128 - Arnoldo L. Schmid t-bras. baixa impos-

to sobre uma caminhonete. Idem.
'

3129-Adolfo Emmendorffer-br-as. baixa impos
to sobre uma motocicleta vendida para fora do mu

nicipio. Idem.
3031-Industrias de Madeiras Janssen S. A.

baixa imp. sobre um carro lançado nesta reparti
ção. Idem.

3133-In<;lustrias de Madeiras Jannssen S. A'
transf. imp. sobre um carro vendido a José Gadottí. E D I T A L
Idem.

3134-Eurico Siewert-bras. baixa imp. sobre IMPOSTO S/ TABACOS E

um carro de lavoura. Idem. DERIVADOS E S/ BEBIDAs AL-

3135-0swaldo Steinert-bras. transf, imp. ter- COOLICAS

reno vendido a Clemente X Koepp, com a area De ordem do snr. C ole-

de 38.438 mts2. sito a estrada Rio Serro. Idem. tor, torno publico que no

3135-0swaldo Steinert-bras. terreno vendido corrente mez de Janeiro, ar-

a Clemente Koepp. Idem. recada-se o imposto acima,
3l36-Bernardo Lehnardt-bras, transf. imp. reterente ao 1°. semestre do

terreno vendido a Bertoldo Lenhardt. Idem. corrente exercício.

3139-Paulo Gielow-bras. transf. imp. terreno Os Contribuintes que não Declaração
vendido a Oswaldo Steinert. Idem. tizerem seus pagamentos no

3138-AIberto Krueger-bras. transf. imp. ter- praso, poderão satisfazel-c

reno vendido a Paulo Gielow' Idem. no proximo mez de Feve-

3139-Jacób Vitarkik-bras. imp. terreno vendi- reiro com a multa de 2%'

do a Vladislau Cieply. Idem.
'

. Exgotados os supra cita-

- 3141-0swaldo Steinert-bras. transf. imp. ter-I
dos prasos. serão extraidas

reno vendido a Oscar Steinert. Idem. as competentes certidões de

3142-Carlos Leopoldo Mey-bras. transf. imp. dividas para ter logar a co-

terreno vendido a Alberto Gonçalves.'Idem. brança executiva,
Secretári� da Prefeitura Municipal de Jaraguá Coletoria Estadual de Ja-

do Sul, em 4 de Novembro de 1947. raguá do Sul 2D de Janeiro

JOSÉ PEREIRA LIMA de 1948.
Secretário ELEODORO BORGES

CONVITE

Festa de São Sebastião
Dia 25 de Jal')eiro de 1948

APÖS HAVERÁ

[jrílnd,� f�llil POPUIÜf
..1 .

no local de costume com divertimentos diversos:

Bazar, Tombolas, Rifas, Jogos Licitos, Etc.

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

o Inern será destinado para a construção do novo salão p3l'oqnial

Pelo vosso comparecimento onlecipodomente -ourndece
,p' cosnssao

:.:

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emílio [ourdan, .J 15

End. Telegrafico "1J'fCO"
:::.:.i:•••, Caixa Postal, 10 - Telefone, 73

Faz todas as oper!���n!!�! P�i! :;m� �!ranças.1descontos. ::::(:::iempreslimos. financiamentos mediante caução de Ululas comerciais.

passes. etc.. aceitando doeumentoa; e valores em custodia, mediante
taxas modicas

libona em C /Correntes os seguintes juros: ::

c:;P:,:�:3:if��1:d.�:!�FFi���tes :�:;!:::.:::.,::!!:::::Depositos Populares, com limite de Crê 50.000,60
dep. lniclals a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5%

:�::.. i:::.Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6% H

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A econom ia é a base da prosperidade
Deposite as suas economiasno, .,

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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a

fLUIR n N06HflU
o remédio que tem depurado CAPITAL INTEGRALIZADO

° sangue d. tres gerações I
DEPENDENCIAS EM:
Araranguâ
Blumenau
Brúsque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Crescíuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibírama
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

RESERVAS

Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas.

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! .•.

ELIXIR DE NOGUEIRA, •

Grande Depurativo do sangue

"'MEDICAÇAO' A41XILIAR
NO TA RTAMENTO DA

SIFILlS".

RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

Sabe por que vive sem coragem, sempre I.��_Iindolente e sem força? Sabe a causa do �
ccnçcço e da frakqueza? A anemia in-

•
r-

vadiu o. seu. organismo. Se quer ter força

E:'"e energIa ajude seu corpo com -

VANÁDIOL _'

fi'

Declaro que são
injustas as palavras
que eu proferi COIl

tra o Inspetor de
Quarteirão: Nicolau
Weiter e sua filha
Veronica.

Braço do Sul, 5-1-48
ALFONSO FODI

escrivão VENDE-SE o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA�1IIIIfittd1!lllfi1rm1m1llllfrtrm1m1ll!!fIfittl)!l1llll6tr1tl)m1llll6t.,��n

Dr. Alvaro Batalha
Por motivo de mudan

ça uma Casa de. Sêcos e

Molhados, com boa fre

guezia ,e um Caminhão
"Chevrolet" tipo 55, todo
reformado, com rodas du
plas e 7 peneos quasi no

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

prietario:
'

GUILHERME HELLER
Corupá - Estr. Rio Novo.

Vende-se Vermilugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus ±ilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poup-ará dinheiro em

remedias

Compre hoje mesmo uma 10MBRrGUEIRA

•

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

- jOINVILLE

Por motivo de mudan
ça uma casa de material
nova, dentro da cidade,
inclusive 2 bicicletas, sen
do uma paia homem e
outra para senhora, e

tambem uma motocicleta
Wanderer.
Informações no Hotel

Cruzeiro.
Rua Marechal Deodoro

da Fonseca.

AUSENTE

d� 20 dI! Dl!l�mbrD
il 20 dI! Jilnl!iro

'''''�,.���'''
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Novidades
MOLHO MAGGI, CAL

DO MAGGI em cubos.

Importação ôulssa

Em breve:
Chocolates Sulssos le

gitimos Marca: ôurfln ,;_

Mi Doux - Extratin -

ANIVERSARiaS
Kai! extra e muitos outros

Dia 12 passou a data tipos. .

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

natalicia do jovem Ar- V. S. encontrara na

O sr. Waldemar Grubba, Prefeifo Municipal de cadís Fischer, filho do
CASA REAL

laraguá do Sul, no uso de suas atribuições, snr. Rodolfo Fischer.

Faço saber a todos os habírantes dêste Muni- Dia 13 o snr. Francis-

cíplo que a Camara Municipal decreta e eu saneio-
co Verdi Lenzi e a me

no a seguinte leí: nina Lilia filhinha do

Art. 1°) - Fica aberto o crédito de CrS565,50 snr. Luis F. Satler resí
(quinhentos e sessenta e cinco cruzeiros e cinquênta dente em Curitiba.

cemavos) destinado a 'suplementar a dotação 1,34.1 Hoje do snr. Tito Es-
- Quota do lançamento do Inposto sôbre Indústria

P f·
- d O to ví t

pezini.
e ro �ssoes. o. �çamen o -vigene.. Dia 14 a senhorita __...;. _

.

2 ) -: O credito a que se �efere ? artigo ant�- Onelia Müller f'lh do

nor corre�a po� conta da a_nulaçao de Igual ,q�antla Snr. João Mülie/ ,a. CAçA0 SECCO

I
Casa de Moveis Ique <?rll fica feita na dotação 0.20.1 - Subsidio ao

I Aos aniversariantes Kg. Cr$ 1�,000
Prefeito - do mes�o Orça!ßento.. A

asfelicitacões do "Correio V, S. encontrara na Vitõrio Lazzaris

Art.. - _Esta lel entrara e",! vlg?r_ na data �e do Povo":
CASA REAL

s.ua pubhcaçao, revogadas as dlsposíções em centra- BEBE _ O casal Frede-
� Jaraguá do Sul - Bua Domingos R. da Mova�

no. rido Schwedler _ Alvina,----------�
Moveis, Espelhos, vidros e vidraças. €orta-�

Prefeitura Municipal de leregué do Sul, em 30 Karsten Schwedler, re- I t �' U· I I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

Ide dezembro de 1947. gistaram no dia 3 do m�nQ n Inlna tipo. - CAIXOES FUNERARIOS

Waldenmr Grubba corrente o nascimento UO U II lJ Em estoque e sob encomendas.

Prefeito Municípal
Enfeites para Caixões Funerários.

'" .... de uma galante menina Encarrega-se do preen-
chimento e pagamento
das guias o E5CRITO

RIO DE. F. FISCHER,
(guias a disposição)

Rua Mal. Deodoro N. 204

�1.I.RI.llnF.1 81 _'IIUf
} E:M: 6ER.AL

�
� especiaUdades GAITAS simples e {
} <a, PlANADAS de 8 a 120 baixos 4

.. nacionais e estrangeiras. t
BANDUNEON§) �
PIANOS - HARMONIOS

�CLARINETAS - FLAUTAS - .....
...._IIIl'I....

PISTONS _0 SAXOFONES
-

BANJOS - TROMBONES - {
BATERIAS AMERICANAS, com- 4
pletas - VITROLAS -

PICK-UPS - RADIOLAS.

. Emfim, tudo que pertence ao ramo.

Peçam Preços e demeis informações ao Representante:

Wal�emiro Mazurecheß
I

e.sa 811_81
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

, Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

S
- Partos Diathermia Ondas curias e Ulira-çurtas

]pl A UL O KO B Indutotermia _ Bisturi-eletrico _ Electra-cauterização

I José Pereira Lima Caixa Postal, 49 - SERRA ALTA - Sta. Catarina I
- Raios Inira-vermelhos e azuis.

Secretario (6)����
=-

_

PREFEITURA IVIU�ICIP}\L
de Jaragllá do Std

LEI Ne. 1

Escola Normal Regional
"DIVINA PROVIDENCIA"

EDITAL
Levamos ao conhecimento dos interessados

que, do dia 25 em deante, está aberta a matricu

la para o Curso Primário e Curso Complementar,
bem como a inscrição para os exames de admis

são ao Curso Regional.
Para a matricula no 10. ano Primário, é

preciso apresentar certidão de idade.

Para os exames de admissão, são necessá

rios os seguintes documentos:

.a) - Documento que prove ter a idade,

minima, -de 13 (até junho) e máxima, de 25 anos.

b) - Certidão de conclusão do curso Prí

márío.
Para outras informações, queiram dirigir-se

à Diretoria desta Escola.

O sr. Waldemet Grubbe, Prefeito Municipal de

Iaragué do Sul, no uso de :suas atribuições,
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

clpío que a Câmara Munlclpal decreta e eu snaciono

ii seguinte lel:
Art. 1° - Fica concedido aos funcionários e

extranumerários desta Prefeitura, eern quaisquer des

contos no corrente exercicio, um Abono de Natal,

correspondente a um mês dos respectivos - venci

mentos e salários.
Art. 2° - O beneficio de que trata o artigo

anterior é extensivo aos operários que perceberão. a

quantia de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeíros] cada

um.

Art. 3° - Para fazer face á despesa decorrente

da concessão prevista na presente lei fica aberto o

crédito especial de Cr$ 23.650,00 (vinte e trêz mil

seiscentos e cinquenta cruzeiros) que correrá por

conta de anulações que ora ficam feitas no Orçamento
- vigente, conforme discriminação abaixo:

O.!1.1 - Subsidio ao Prefeito Cr$. 4.210,00

0.22.1 --:- Aquisição de veículos, moveis e utensílios
4.500,00 R]' di 1 d F'

•

0.70.3 - Agente Municipal de Estatística 8.64000 ea izar-se-a no ia
.

e evereiro

3.02.1 - Aquisição de moveis e utensilios 3.300,00 emSGaribaldi a festa da Cumunidade Evan-

9.31.� - Par� �d_missão de extranumerários 2.500,00 gelica,
9.94.0 - Aquisiçêo de placas 500,00 Havesã churrascada, galinhas, strudel,

TOTAL 23.650,00 bebidas doces café etc

Art 4° - Esta lei entrará em vigôr na data de A i t
'

.

-

d
.

sua publicação, revogadas as disposições em con- ,

,es a sera amma a por um OtlIDO

trário.
Jazz.

f�ltiJ �m' IiHRIBHLOI

Prefeituta Municipal de Iaregué do Sul em

30 de dezembro de 1947.

A Comissão

Waldemar Grubbe
Prefeito Municipal

Nesta Secretaria da Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul, foi registrada e publicada a presen

te Lei aos trinta dias do mês de dezembro de mil

novecentos e quarente e sete.

BITTER AGVIA
PURO

é um aperitivo cientifico

LE::I

José Pereira Lima _

Secretario Municipal
Locais

•

•

•

Imposto Sindical

Imposto sobre a renda
Declarações de acordo

com a lei em vigor. IA Comercial Ltda.

Nesta Sacretaria da Prefeitura Municipal de Ja- _

raguá do Sul, foi registrado e publicada ti presente

lei aos trinta dias do mês de dezembro de mil no

vecenros e quarenta e sete

É faci I fazer boa diges,
tão, quando se use o

Bitter Aguia Puro

Cr$ 25.000,00
José Pereira Lima

Secretário Municipal Procura-se emprestar
essa quantia dando soll-

Ol!erl!lo dI! 8 Jüßl!iro �:n;:���!i:: e juros com-

I
Informaçoes na

A Comercial LIda.

dI! Ig48
O Prefeito Municipal de Iaragué de Sul resolve:

Exonerar:
De acôrdo com o art. 74, item VfII, da lei esta

dual n. 22, de 14 de novembro de 1947;
Alfredo Langer, das funções de Intendente-exa

tor, do distrito de Corupä, dêste Municipio.
Nomear:

De acôrdo com o art. 74, item VIII, da lei esta

dual N. 22, de 14 de novembro de 1c)47;
OUo Langhammer, pára em comissão exercer

as funções de Intendente-exator do distrito de Coru

pà. Comunique-se

Ass. - Waldemar Grubba
Prefeito Municipal

Registrado no Livro competente.

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1948.

Pag.4:

FREDERICO SCHWEDLER

e

AL V/NA KARSTEN SCHWEDLER

participam o nascimento de sua filha

ARLETE

Estrada Nova de Retorcida - 3-1-48

r�;GfJRIDfJ HORST ßLfJNCK

1 �..,:ticipa aos parentes e amigos o con-

t
trato ôe casamento ôe sua filha Rosita

Erica com o Snr. Cor/os oe.Castro
ROS/TfJ ERICfJ i

CfJ:LOS i
apresentam -se noivos i
Rio oe Janeiro, 6 1·948 {

�������

s. Recreativa. Três
Rios do Norte

. Assembleia Geral ordinária
CONVOOAÇÃO

.

De ordem do snr. Presidente, e de acordo

com 6 que preceituam os Estatutos desta Socieda

de, venho por intermedio deste convocar todos,

os socios para a assembleia geral ordinaria, a rea

lizar-se á 18 do corrente, em sua sede social, as 20

horas, para tratar do seguinte.
I: Prestação de contas da diretoria

2" Eleição da diretoria

3)-Diversos
Estrada Itapocú, 7-1-48 A Diretoria

VENDE-SE
Uma sorveteria e bar resteuranre, contendo

uma maquina grande de picolé, nova, uma geladeira
eletrlca. O -restauranre contem 20 mesas.

Situado no centro da cidade de Ioinvllle, a Rua

Duque de Caxias N. 646.
Preço e-s 120.000,00

Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinville

\7
",;,. de MILHO AMARELO

como de costume ao

agaos menor preço oferece:

ENGENHO It." LIMITADA

::�----------------------

!I Dp. Renato 'W'alter
:: M É o I C o

ii
ii

-:

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II
ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
!1 Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. li

!! Doenças de Senhoras - Partos - Clinica i�
li Geral de Adultos e Crianças. ii

il Consultório e Residencia.: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
i! TELEFONE N. 3 II

H Jaraguá do Sul - Sta. Catarina
•

!!
..

..

Dr.
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