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NOTICIAS .Seguirá di� 20 para o de São Paulo, 9 em Per-
" 'EDITAL '.

RIO de Janeiro, o snr. nambuco, 6 no Estado '

. Dr. Aderbai Ramos da do Rio de Janeiro, 5 em

-�----------

------------ Silva, ilustre governador Alagoas, 3 no Rio Gran- ,A Delegacia Regional nado no artigo 40, esta

ACamara Muninicipal ridos no Distrito Fede- do Estado. de do Sul, 2 em Goiás, do Impôsto de Renda, Delegacia, adotará o

de Florianopolis negou ral, durante o .periodo Deverá ser assinado 2 em Mato Grosso, 1 em neste Estado, chama a coeficiente de 25%, pa

por maioria de votos. de 1941 a 1945. E o que na proxima semana o cada Estado do Pará, Pa- atenção dos srs. contri- ra as firmas comerciais

uma moção de aplausos revelam os quadros acordo inter-partidario raiba. Sergipe, Bahia, buinres
- pessoa [urídí- e de 30%, para as in

ao governo pela cassá- constantes do "Anuario do qual fazem parte a Espirito Santo, Minas ca para os artgos 27, 32 dustriais, afim-de deter-

ção dos mandatos dos Estatístico do Distrito UDN, PSD, PR e o PST. Gerais e Paraná' õ5 e 54 e paragrafos do minar lucro presumivel

comunistas. Federal" - Ano X, 1946, -x - -x-
decreto n. 24.239, de .. de acôrdo com o que

-x- publicação do Departa- No Ceára, nas eleições O snr José Americo, 22-12·47. publicado no dispõe o artigo 54, do

Continua a discussão mento de Geografia e municipais, a UDN ele- presidente da UDN. ou- Diário Oficial da União mesmo decreto.

entre a Rússia e os de- Estatística da Prefeitura geu 45 prefeitos, o PSD vido pela imprensa so- de 24-12 1947. Florianópolis, 5 de Ja-

mais governos aliados do Distrito Feperal. 23, o PST 5, o PR 5, o bre o encontro dos Go- Para os contribuintes .neíro de 1948.

sóbre o destino da Ale- Dêsses 50%, 17 cor- PRP que teve os votos vernadores de Minas e que não tiverem direito CARLO§ BORGES DA

manha. Aqueles pleiteiam responderam a tubercu- dos comunistas 1. São Paulo, declarou que á opção de que trata o CONCEIÇAO, delegado

para os alemães um go- lose, 10,6 as pneumonlas Na Bahia, a UDN ele- não acredita que tíves- artigo M, e o determi- regional.
'

. verno central e unico, e bronco-pneumonias, e geu 74 prefeitos. sem eles tratado de po-

emquanto os outros que- 10,5 as doenças do cora- -x- litica.

fern estabelecer díver- ção. Os comunistas perde. Adiantando que, se
voto secreto, exigindo-se maioria absoluta no prí-

sas provincias autono-
.

A sífilis, a gripe, o ram; com a cassação 1 Minas Geraes tiver um
meiro escrutinio, e maioria, relativa, no segundo.

mas. cancer e outros tumores lugar no Senado, 14 na candidato ao futuro go-
Art. 31 - Importa renuncia do mandato a au-

Ultimamente graves malignos tambem apare- Camara Federal, 18 na verno da Repúblíca, es-
sêncía do Vereador a duas sessões legislativas

confeitos tem-se regista- cem, no referido perío- Camara Municipal do te somente poderá ser o
consecutivas sem motivo justificado.

do em Berlim devido a do, com significativas Distrito Federal, 11 na Brigadeiro Eduardo Go.
Art. 52--Nas vagas ou impedimentos dos Ve-

agitação russa em torno contribuições para 'a assembleia
.

Legislatíva meso
readores, servirão os respectivos suplentes.

do assunto, tendo os so- mortalidade verificada
Art. õõ - Os Vereadores são invioláveis por

vieticos ameaçado de na capital da República.
--------------------

suas opiniões, palavras e votos emitidos no exerci-

anexar a capital á sua Todavia, é a peste
cio mandato.

administração. branca que, sobre cau- O G 1 DUTRA
Art. 54-O cargo de Prefeito serà remunerado

-x- sal' o maior número de enera com subsidio e representação estipulados pelas Cê-

O Rio Grande do Sul vitimas, apresenta anual-
mares no último ano da leglslerure.

tambem está ameaçado mente progressivo àU-1 Ag ad
Parágrafo único -A função de Vereador pode-

de greve. É isso que se mento, independente do
r ece rà ser remunerada, a critério das Carneres Municl-

deprende de uma serie totol da mortalidade.
pais. A remuneração serà relative ao compareclrnen-

de medidas tomadas Mesmo quando êss dimi-
Em resposta ao tele-I guá. do Sul.

. to, fíxada na última sessão legtslatíva e atendidas

pela policia da- nuí. como ocorreu em
grama em ��e o deputa- R!o 12. Tenho a satís- sempre as possibílidades econômica do Municipio.

quele Estado, visando 1942 e 1945, em compa-
do Artur Muller congra- façao de acusar e agra- Art. 35-0 Vereador, nomeado Prefeito nos

abortar o movimento. ração com os anos de 'tt;lou-se com o sn.r. Pre- dec�r a mensagem tele casos previsto no arr. 27 desta lei, não per.derá o

. -x._ 1941 ,��1944, resneotíva,
sidente d� Republíca.pe- graflCa. em que vos con- mandato, sendo substituído, enquanto exercer o car-

Na Italía declararam- se
.

mente, o número de óbi- la cassaçao d?s manda- gratulaía com tfie!! go� go. pelá respectívo suplente.

em greve mais de 100 tos por tuberculose ul- tos dos comunístas, rece- verno pela cassaçao dos Art. 36 - Dentro de quinze dias após a dlplo

mil funcionarios do fisco, trapassa sempre o do
beu aquele de-,?uta.do o ma�datos re.presentant.el'l mação reunír-se-ão os Vereadores sob a presidência

não arrecadando ímpos- ano anterior, conforme o te��grama .�egulDte, extinto par�Ido comu!1Is· do Juiz designado pelo Tribunal Eleitoral.

tos. Que gente de sorte, demonstram os dados a-
ArturMuller-Deputado ta. Cordeais saudacoes. Parágrafo único - O juiz ou quem estiver

os italianos! baixo: 5,759, em 1941;
Estadúal da UDN-Jara- EURICO G. DUTRA presidindo a reunião, convidará um dos eleitos pera

5.805, em 1944; 6,224. em
Secretário, receberá os diplomas dos Vereadores,

1945; 6,516, em 1944;
emposse-losé depois de, perante Ie prestarem

e '6,555, em 1945. Em-

L. J.
compromisso e declarará então, instalada a Câmara

quanto isso, o número IVros e o r.na IS que elegerá em seguida, a Mesa, cuja possé compete,

total de óbitos desceu
ainda, ao juiz.

•

de 32,615 em 1941 para
--------1---- Art. 57 - Dentro de quinze dias da diploma-

32,550 em 1942, e de NOYA ERI: Em 29 do mês tão de cumprimentos de ção o Prefeito tomará posse em sessão da Câmara

36,846 em 1944 para passado registou o nos- seu ilustre [presidente, Municipal. ou se esta não estiver reunida, perante o

35,559 no ano seguinte. so brilhante colega "No- sr. João Daudt d'Olíveí- juiz Eleitoral da Comarca.

(DEE.) va Era", que se edita no ra, recebemos daquela Parágrafo único - O Prefeito prestará, no ato

prospero municipio de entidade (IS seguintes lí- da posse, êste compromisso: "prometo exercer com

Rio do Sul, o decimo vretos: ,. Perante a opí- dedicação e lealdade as funções do meu cargo".

primeiro ano de sua cir- nião pública do pais','. Art. 58 - Considera-se como renunciante ao

culação.
.. .Carta da Paz Social" cargo o Prefeito que, salvo motivo de fôrça maior

Ao colega embora e
" A palavra do comer- não tomar posse aié quinze dias, após a data em

tardiamente os nossos cio em face das dificul- que fôr diplomado, ou, que empossado não assumir

votos de felicidades. dades do momento" o exercicio do cargo dentro de igual prazo.

Confederação N. da Comercio. Gratos pela oferta.
Art. 59 - Os Prefeitos, cuja nomeação compe-

Com um amavel car-
te ao Governador, serão compromissados e empossa

dos perante o Secretario da Iusrlça, Educação e

Saúde, devendo assumir o exercicio do cargo dentro

de trinta dlas da data da posse.
'

Le· O
·

d M
..

·OS Art. 40 - O Vereador ou Prefeito, pronunciado

l. rgaolca OS UßIClpl ou condenado a pena de prisão que não acarrete a

perda do mandato, flcaré suspenso de suas funções

até final julgamento ou cumprimento da pena, sendo

substituido na forma desta Lei.

Art. 41 - O mandado do Prefeito além dos

casos já mencionados nesta Lei, poderá ser casado

pela Câmara mediante o voto de dois rêrços de

Continuação do numero anterior seus membros, quando se ausentar do Município

§ 3·-Perderá. igualmente, o mandato o ve- por mais de vinte dies sem licença daquela, ou dei

reador cujo procedimento seja reputado pela Câ- xar de exercer o cargo por rnais de lrinta dias nas

mara incompativel com o decôro parlamentar. mesmas �ondjçõ,e�. ., ,.

Art. 29-Nos casos do artigo antecedente e Parag�afo umco - O Prefeito sera previamente

seus parágrafos deliberará a Câmara Municipall ouvIdo, assegurando-se-Ihe plena defesa e cabendo

pelo voto de dois têrços de seus membros. sempre da decisão da Câmara, recurso voluntário

Art. 50-0 Prefeito será substituido no seus com efeito suspeusivo para a Assembléia Legislativd.

impedimentos ou faltas, pelo Presidente da Câ- Art. 4� - Para substituir o Vereador que f�le.
mara e, na ausência dêste, pelos Vereadores na cer, renunciar ou perder o mandato, convocar-se-a o

ordem de votação.
respectivo suple�te, na forma da lei eleitoral. ,'. ,

§ 1'-Vagando o cargo de Prefeito, na pri- § I? _

- Nao havendo suplente proced�r-se a él

meira metade do quinquênio proceder-se-á a no- nova elelçao, salvo se faltarem menos de seis meses

va eleição no prazo de sessenta dias e o eleito para terminar a legislatnra;

exercerá o cargo pelo tempo que restar ao sbs § 20. - Quando em virtude de impedimento

tituido.
de VereadCC'es, não houver número suficiente para

§ 20-Se a vaga ocorrer na segunda metade )"�alização de sessões da Câmara,� s�rão pelo Pre

do quinquênio a eleição será feita Câmara Muni- sldent�, convocados, com anteceden�la de pelo me

cipal, dentro de trinta dias, por eleição, sera feita
nos vmte e quatro horas, os respectivos suplentes.

pela C�mara Municipal, dentro de trinta dias, por
Continua no proximo Número

CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Responsavel : PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N.
o 39

-

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL Domingo, 18 de Janeiro de 1948 - Sta. Catarina - N.1.465

-x-

A Caixa de Mobilisa

ção Bancaria, noticiou

que em 5 t de Dezembro

de 1947, existiam em

circulação Cr$ . . . . . .

559.549.000,00.

-x-

-x-

O presidente Dutra em

mensagem ao Congresso,
enviou o projeto da lei

agraria.
O mesmo consta de Dos Cr$ • . . . . . . . .

cento e quarenta e seis 4.724.752,000,UO empresta-

artigos agrupados em dos pelo Banco do Bra

onze capitulos, assim sil, em 1946, para Iomen

dístrlbuídos: - imovel to das atividades rurais,

rural; da propriedade ru- mais de 73% se destina

ral; da desapropriação; ram a pecuária. Figuram
do arrendamento rural; em segundo lugar o a

da parte comercial rural; çucar e (J álcool, com

da garantia de preços á 8.4%. seguindo se-lhes

'produção; da armazena- em menos escala os ce-

gern da produção; do Ii- reais. café, algodão, car

nancíamento rural; do I
nes, cacau e autros pro

fomento rural; do cadas- dutos agricolas.
tI'O .te!ritorJal. e das <;lis- 28,8% dos emprestí
posiçoes Iínais transito- IIfoS ao comércio, cujo
fIas. total foi de Cr$ . . .. .

-x- 1.654.062,000,00, benefi-

Dentro de 50 dias de- ciaram o ramo do café

verão entrar em vigor em grão. A seguir, apa
as leis sobre os bens recem nas estatisticas os

dos subditos do eixo e a tecidos e artigos de ves-

de naturalização. tuàrio (13,9%), o gado
-x- (�,6%) e o algodão em

O Governo autorizou a rama (7,9%).:Vem depois
troca de 50.400 toneladas os produtos bbneficiados

de arroz por 20.400 to- em menores proporções,
neladas de juta, com o tais como borracha, be-

governo da India.
.

bidas, cigarros, etc.
,

-x-
.
Constam êsses dados

Apenas a quatro tipos da publicação "Moeda,
de molestias - a tuber- bolsas e bancos", recen
cu]ose, as doenças do temente ,; editada pelo
coração, as pneumonia.s I. B. G. E., como separa
-e bronco - pneumonias, ta do pro�imo número

as diarreias e enterites do. "Aliu,ario Estatistico
- se devem nada menos do Brásil", relativo a

,de 50% dos óbitos oeor- 1947. (DEE)

TITULO III

Lei n. 23, de 14-1�47

Doe cargos municipais eletivos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
Domingo, DIA 18-1-48 -

Pago

EDITALProibição
Nos abaixo esst

nados proibimos ter
minantemente a to

das as pessoas de
não entrarem em

nossas propriedades.
Não nos resporn

sàbilisarnos pele que
possa acontecer.

Rebeirão Grande
do Norte

Augusto Benckendorf
Frederico Porathf

C-ONVITE

o Festa de São Sebastião

Dia 25 de Jar'leiro de 1948

Temos o prazer de convidar V. S. e Exma. Familia para assis

tirem á tradicionalfesta do Padroeiro da Matris de jaraguá do Sul e

que obedecerá o seguinte PROGRAMA:

Triduo 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.

APÚS HAVERÁ

·[jrílnd� f�llil POPUlüf
no local de costume com divertimentos diversos:

Bazar, Tombolas, Rifas, Jogos Licitos, Etc.

"IMPOSTO S/ TABACOS E

DERIVADOS E S/ BEBIDAs AL

COOLICAS
De ordem do snr. Cole

tor, torno publico que no

corrente mez de Janeiro, ar
recada-se O imposto acima,
reterente ao 1°. semestre _do
corrente exercicio.

Os Contribuintes ,que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-o

no proximo mez de Feve

reiro com a multa de 20%.

Exgotados os supra cita

dos pr\sOS, serão extraídas
as competentes certidões. de
dividas para ter logar a co

brança executiva,
Coletoria Estadual de Ja-

I
raguá do Sul 2" de Janeiro

de 1948.
ELEODORO BORGES

Av. Getulio Vargas. 350 '-.......
.,........

......:: escrivão .

Novidade

fLUXO-SEDATINA

Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra

fica Avenida Lrda.

AVÓ! MÃE! fiLHA!
TODAS DEVEM USAR

(OU REGULADOR VIEIRA)
.

A MULHER EVITARÁ DORES

ALIVIA AS CÖLlCAS UTERINAS

Emovega-$8 com vantagem para

Combater es Irregularidades das

funções peri6dicas das .enhoras

É Calmante e regulador dessas

funçõ••

fLUXO�SEDAT�NA

pllla sua comprovada eficáCIa li

multo roceltada. Ceve .er usadz

com confiança
.

FLUXO-SEDATINA
8IcaNTIU.•SE EM TODA PA.RTE

fL I X I B O f B O 61 f I ß A
o remédio que tem depurado

o sangue de tres gerações I

Empre�ado com êxito nas:

Não faltarão: Sucuienta Churrascada, Almoço, Jantar, Assados, Café, DI------.·.IH---IIIWIIII--_----------f;:I

Doces, Bebidas.
"

.:

O I.... serä destinado pua • ..n.1r.�ã. do .0.0 salão paroq.ial BANCO INOUSTRIA ECOMERCID OES. CAYAB INA S/A. li

Pelo vosso comp�recl'mento 5intecl'p�d�mente !lgr!ldeCe
Fundado em 23 de fevereiro de 1935

U U uUU U

Ä COMISsAo ![�;'"�IAS EM: AGENCIA��::�:;G::LlZ�:��: �:���:���:��
..!.i!:1

Brusque Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

�=��1��as End. Telegrafico "INCO" 1::1::
Concordia

Caixa Postal, 10 -Telefone, 73

Cresciuma DA.TRIZ: I JA J'A í !!
Curitiba Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii
Curitibanos empreslimoB. financiamentos mediante caução de titulos comerciais. ::

florianopolis passes. etc•• aceitando documentos e valores em custodia, mediante ii

Gaspar
taxas modicas li

Ibirama Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
Indaial Disposição, sem aviso,' com retiradas livres li
Ituporanga I

. 2°/
..

Jaraguã do Sul
pare qua quer Importeneta o g

joaçaba Com viso de 30 dias e retiradas livres i1

joinville de Cr$ 1.000,00 ,
3°í. li

Laguna Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M. ii

k:!t�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00 H
. Orleans .

e subsequentes a p. de Cr$ 9,00 4% ii
Piratuba Com Aviso de 100 dias 5% !!
Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5% ii
Rio de Janeiro Com Aviso de 120 dias 5 1/2% i!:'
Rio Negrinho

Y

Rio do Sul Prazo Fixo de 12 meses 6% �!
S. francisco do Sul Os jurós são pagos ou capitalizados semestralmente ::

falóaquim A economia é a base da prosperidade ::I::;::::�Tijucas Deposite as suas economias no

"MEDICAÇAO AUXILIAR Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

NO TA RTAM'l::NTO DA Urussanga HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas ii

SIFILlS".
Videira os sábados das 9 às 11 hotas !i

______

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

Edital de Citacão de
,.

Herdeiros Ausentes
o cidadão José Lindolfo Borges, Juiz de Paz

em exercicio do Cargo de Juiz de Direito da Co

marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata

rina; Brasil, na forma da Lei, E TC ...

Faz saber a todos os que o presente edital

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-,tzke, e tendo sido feita a declaração de herdeiros,

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

teiros, maiores, como ausentes, pelo presente edi-]
tal, chama e cita aos dites herdeiros Elz ira Neitzke

e Waldemar Neitzke, para no prazo de trinta (30)
dias, se fazerem representar, ou comparecerem a

este Juizo, para falarem aos têrmos do dito in

ventário, sob as penas da lei.--E para que che

gue a novcia ao conhecimento de todos, se -paseu

o presente edital, que s-erá afixado as portas do

Forum, no lugar de costume, e publicado pelo

jornal local "Correio do Povo" e Diario Oficial, do

Estado. Dado e passado nesta cidade de Jaraguá

do Sul, aos trinta dias do mez de dezembro do

ano de mil novecentos e quarenta e sete.-Eu Ney
Franco, escrivão. o subscrevi.c-fassinado José Lin

dolfo Borges,-Juiz de Paz em exercicio.-Está

conforme o original, do que dou fé.

Jaraguá do Sul, 30 de dezenbro de 1947.
O escrivão

NEy FRANCO

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo

Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO! •••

SEM PRE O MELHOR! •••

ELIXIR DE NOGUEIRA

Grande Depurativo do sangue

Novidades
MOLHO MAGGI, CAL

DO MAGGI em cubos.

Importação Suissa

Em breve:
Chocolates Sulssos le

gítimos Marca: Surfin -

Mi Doux -- Extrafin -

Kai! extra e muitos outros

tipos.
V. S. encontrará na

CASA REAL

FRACOS E ANÉMICO;:' 1

Tomem:

VINHO CREOSOTADO

"SILVEIRA"

Impregado eOIl WtI hS:

Tosse.
Resfriado.

BronqUite.
Escrolulcse
Conva lescenças

VINHO CREOSOTADO

É UM GERADaR DE SAÚDE.

Dr. Ban.ato lMalter, H
::

H
MÉDICO' H

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii . Rio de janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

H Doenças de Senhoras - Partos - Clínica 1i
ii Geral de Adultos e Crianças. H

H\Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i1
!1 TELEfONE N. 3 li

ii Jaragná do Sul - Sta. Catarina· ii
::

II

�®t@®t@®t@®t@®t@®t@®t@®Y®®r®®Y®®r@)@r®@@
Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.

{@. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados .....

Matriz: .JOINVILLE
.

� TOOU A!il l'IIOLE8TU.S BO HPHHflHO Rf8PIRHrÓRIO � (Sob Administração do Governo Federal)

@
Encontram alivio imediato com v uso do �

P'UtA A leII," BII�!IU'. IHtlelillA

(@ I n c o Dl p a p a v e 1 @j
••ltlr!illeS IM !EI.GQII�

� P -I I d n
·

P I I �
Uma liuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

"I Dlil n ngloD O O 0nCO rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos .'

. • II: It: L I: I:.lt:.
.

. 2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

��=���S�:,=��::=� aNstE;��;s,�� C;';IU'i& '

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

e

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Artligo§ IE�etrlic(())§ ]D21ra o Rar .

Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, e

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade. .

Anossa
. SEÇÃO DE INSTALAÇÕES atenderá com presteza a ,,\ualquer

pedido de instalação de luz e força.

E C ? t MAS,

i N F L AMI'. ç Ó ES.

CCCCIP.AS,

<FRIEIRASJL�SPfNHAS, E:ç:.
.

�....

"
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CORREIO DO POVO

rr�f�itura MUllici�al U� Jara�uá �n �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Secretári!l da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, em 4 de Novembro de 1947.

JOSÉ PEREIRA LIMA

PREFEITURA MUNICI- Imposto Sindical
PAL DE JGUÁ. DO SUL I t b d

• mpos oso rea ren a

F d II ii I I Declareçöes �e acordo

L com a leí em vigor,

A Comercial Ltda.

Fastios, Azia, Vomitos,
Pes a d e los, I nd i s 9 e.s tõ e 5,

Co lí c e s do Figado.
Gazes, Digestões Penosas,

., S I Dôres no Esfomago, Mao
det,:J arguä do out.

2 de janeiro de 1948, He lito, Re�o' de Bilis.

F. VOSGERAU Vende-se em toda parte.
• Tesoureiro ...----------..

OOOOOOOOooOOooOOOOOOOOl'��OOooOOOO

00 Adolt Herrn. Schultze 00

m MARCENARIA EM GERAL i
F

ti! e�e e til.
, .....

,
00 Oie rece móveis "CIMO" de todos os tipos da

'Wo> _.. -.. �--.. '1107.. """.. _,. ._...

I
CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

CALOA.DOS Mantem um
..
estoque �ermanente de todos (�s tipos

Ia
de MobIlIaS, especialmente para escntorío.

I R G O INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: .

I
. Dormitórios, Salas de Tantar 00

Cópas, Escrltorios, Moveis rus:icos e outros. 00
_

• .

MOVEIS AVULSOS COMO: 00

õa� �� m�I��r�� b mal� �arat�� i cat��[�?�ha�iXd! �e�!��tO:i�S.ara radio

00

PRODUTOS DA:
E entre muitos outros. a io

Caixa Registradora marca "RECORD?'

Indiustría di te Calcados I 00 Af�mada pela.sua' eticie.Dcia, substitu

-

O' 00
indo as Caixas Registradoras de 00

k((i(())§CJhl
Irmãos s Ao�' � Toda a Mer:�d��1� :ups���t;;Entl'ega--- 00

CAIXA POSTAL, 11
.

•

RAGUÁ DO SUL _ S. Oatarina
RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONB, 73

.

00 Jqraguá do Sul Sta. Catarina

,qieqJª.ra"'L$lia'c1'c1'J 0000OOOOOOOOOOOOOO�l'OOOOOOOOOOOOfm2�f!3�

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul,
temo público que,
durante o. corrente

mês de Janeiro, ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guä do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto de

LICENÇA(automoveis, bI

cicletas, motocicletas e

carroças).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

o contribuinte sujei
to a mnlta de 20%
sobre o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuicí-

Dia 26-10-47
3163-Leopoldo Gorges-bras. transf. imp. ter

reno adquirido de Fridolino Sehmídt. Coma requer.
3194-Leopoldo Fiedler-bras. traust imp. ter

reno adquirido ds Luiz Ulmann e filhos menores.

Idem.
3165-Bruno Kreutzfeld-bras. trausf. imp. ter

reno adquirido de Ricardo Raasch. Idem.

3166 - Fridolino Schmidt-bras. transf. imp. ter
reno vendido a Sebastião Kamer. Idem.

3167-Procópio Pereira Lima Junior-bras. al

vará de licença para estabelecer-se com casa de

negocio a varejo de géneros alimenticios. Idem.
3168-Alfredo Dom-bras. transf. imp. terreno

adquirido de Bauer & Schulze. Idem.
3169-Mathias Scheuer-bras baixa imp. de

um açougue não diário. Idem.

3170-Apolinário Pelense-bras. baixa imp. de

um Engenho de Assucar. Idem.
3178-Gustavo Volski-bras. transf. imp. terre

no vendido a Guilherme Trapp. Idem.
3179-Alberto Klein-bras. transf. imp, terreno

vendido a Bertolino Alfonso Bernes. Idem.
3181-Walter Krutzsch-bras. transf. ímp. terre

no vendido a Edith Grutzmacher. Idem.

3182-Willy Wackerhage-bras. transí. imp. ter
reno vendido a Hugo Bruch. Idem.

3183-Leopoldo Wackerhage-bras. por. seu

procurador Alfredo Wackerhage, traust. imp. ter

reno vendido a HUgo Bruch. Idem.
3184-Artur Reif-bras. baixa imp. de um au

tomoval de aluguel vendido para fora do munici

piO. Idem.
3185-0tto Raduenz-bras. transt. imp. terreno

adquirido de Albano KoeI. Idem.
3186-0ttilia Boshamer Birr-bras. transf. imp.

terreno vendido a Werner. Braum, Idem.
9187-Alfredo Birr-bras. transí. imp. terreno

adquirido de Erich Blosfeld. Ideal.
3188-Germano Stein Comercio e Ind. S.A,

procurador Durval Marcato requer traust. imp. ter
reno vendido a Hartwig Raduenz. Idem.

3198-João Judaeheski-bras. transf. imp. ter

reno adquirido de Luiz Bosse. Idem.
3i89 --Martim Fedi-bras. transf. imp. de um

carro vendido para fora do mnnicipio. Idem.
3190-Alberto Baumgertel-bras. transf. imp.

terreno vendido a ErneSto Theilaker. Idem.

3191-Joaquim Dernarcki-bras. transf. imp.
terreno vendido a Alberto Baugertel. Idem.

3192-João 'Luiz Garcia-bras. licença construir

uma casa em alvenaria de tijolos. Idem.
3193-Rudi Poerner-bras. transf. imp. terreno

vendido á Willy Brosowski. Idem.
3194-João Alves de Siqueira-bras. transf. imp.

terreno adquirido de Francisco M. Pinheiro. Idem..

3195-João Schwarz-bras. licença mandar

pintar externo seu predio sito a rua Nereu Ramos.
-------------------------_---------------

Idem.
3196 - Paulo Cogrossi-bras. transf. imp. terre- Preíbícãc Ino adquirido de Aldo Bugmann. Idem. I3197-Lauro Chaves-bras. transf. imp. terreno I

I

vendido a Guilherme Schalinski. Idem.
Fica expresarnente prol-

I.�3199-Wladislau Kuchinskí-bras. traust. imp.] bido passagem de pes-

de Um terreno vendido a Artur Roweder. Idem.
sôes estranhas em meu

3200-Adão Nadroski-bras, transf. imp. de u-
terreno e bem assim cria-

ma casa vendida a Ida Bannach. Idem. ções soltas dos visinhos.

320t-Rudolfo Behling-bras. transf. imp. ter-
Não me responsabiliso

reno vendido a Guilherme Schulz . Idem' pelo que possa acontecer

3202-Guilherme Sehulz-bras. transf. imp. Poço Denta, 29 12-47

terreno vendido a Alfredo Marquardt. Idem. OTTO GRAMM

3203-Guilherme Schulz-bras. imp. terreno

vendido a Walter Krause. Idem.
3204-Emilio Krause-bras. transí. írnp. terre-

no vendido a Leopoldo Gessller. Idem. BITTER AGUlA
3028-Carlos-bras. alvará de Habite-se para

alugar sua caSa sito a rua Eduardo Kellerma n .

se eleva pelas suas

Idem.
qualidades estomacaes.

3029-Helmuth Neumann-bras. alvará de Ha

-bite-se para alugar sua casa sito a rUa Rio Bran

co. Idem.-
3030-·MarÍa Longo-bras. alvará cle Habite-se

para alugar parte de sua casa sito a rua Mal.

Deodoro da Fonseca, nesta cidade. Idem.
3145-Maria Gogos-bras. alvará de Habite-se

para ocupar sua casa propria sito nos fundos da

rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem.
3047-Alfredo Fallgatter-bras. alvará de Ha-

bite-se . para ocupar sua casa propria a rua Quin
tino Bocaiuva, nesta cidade. Idem. .

.

3055-Posto Jaraguá Ltda. vistoria e Habite�

se para o prédio recem-construido sito a rua Mal:
DeodorO da Fonseca nesta cidade. Idem.

3056-Jacob Emmedoerfer-bras. alvará de Ha

bite se para alugar sua casa sito a rua Mal. Deo

doro da Fonseca (Prolongamento). Idem.
3057 -- Alfredo Geisler-bras. transf. imp. terre-

no vendido a Frederico e Jenny Keiser. Idem.
3060-Antonio Schmitt-bras. Vistoria a avara

de Habite-se para o posto de gasolina recem-cons

truido, a rua MaL Deodoro da Fonseca, nesta ci

dade. Idem.

AtdIlIII!....IIIIIfItnbl1IIIIIIIfrfI.mIIIIIIIrIfhbtIII_�U

Dp. Alvaro Batalba

AUSENTE

dI! 20 'dl!
'.

Dl!ll!mbro.

I ii 20 dI! Jilßl!iro.
t,���

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

Illi!!!!!m=!!!!!EIi!!;�li=il=l!�mi!!lE!l=li=!i=ii;iiEmEEim

.,�il·'!Febres (S�:;:'I�fsl!�aS, I�
o::
1-� .., Maleitas, Tremedeira B

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II

[� "Capsulas Anttseecnfcas I
III M inancora" I
I Em Todas as . Boas Farmacias I
I� É um produto dos Laboratorios MINANC0RA I
111!=!!=ii�ilê���i!!Ii!!i!!!�r.���ii=!i=ili!J

SÃO INFALLIVEIS

Nd Prisão de Ventre

e nas molestias do
FIGADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

,

I ��om�rciallrra.
Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezêls Fiscais

Contratos - Naturali-

sações - CobraDças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES � AOTO
MOVEIS.

.

���!i������l!����
��)

Banco Popular e Agrícola
Matriz: BLUMENAUDo Vale do Itajai

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

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- ó disposição-(sem lírnite) retirada livre

á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sern avise até Cr$ 20.000,00 . . . .

Dep. lnlcíal Cr$50.000,00 cjretíradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00

Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

rn/aViso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/.

Dep. a prazo filo-Dor 6 meses 61/2"/.; Por 12 mes�s 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 Cr$ 20,00, com reti

radas semanais seIT' aviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.

Dep. limilados-(Limiie até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

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

Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.

� Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças,
descontos,

}
passes, deposltos em

contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

�
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

n
======Serviço atenciC?so e rápido======

���������

COllaA cas,a.

QUEDA DOS CA

BE!�S E DEMAIS

AFECCOES DO

�OU�O CIBllUOO.
:;j,o';U(O"C:APILAR
iOR ;úc�â.�·(IA
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CORREIO DO POVO it
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[ilmilfil munieipill r===��':;=V;�;��===l)-lll� J 11-::::-,
de jaragna' do Sul ',1, Imposto Sobre a Rel1da ',tl !.J.. P :.;1. lonnnirln Va,rQtoo {{K 'iI

.

II

·

·Patentes de Registro ',', 110 li P����IE�:;IO li li

RESOLUÇÃO N. 1. II •
ii li D d N 158' II A,II

Roberto Marquardt, Presidente da Câmara Muni-

1.1 Informações Gratis II !! !!
Rua Marechal eo oro,.

:1.:;.: R .:I ..:!
cipal de leragué do Sul, faz saber que a ,Câmara II II

S
li

decreta e promulga a segunte resolução:
.. ..

..

S
II

Art. 10 - O subsidio ao Prefeito Municipal. de II ESCRITORIO F. FISCHER II H !! SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- .1.1 :.:.1
Ieragué do Sul, fica fixado em dois mil cruzeiros II II !! H
(Gr' 2.(�ÜO,oü), ?Iém da repres�ptação, também mensal,

Ii
RUA MAL.. DEODORO N.. �O41: li il H SITO DE LU��P,�CANTES, li T 1l

que sera de quinhentos cruzeiros. (Cr'. 5�Ü,00). .=========.==========. HT ii COMBUSTIVEL"'E'ACES- ii ::

Art. 20 - Revogam-se as díspoelções em con- ii ii SORrOS, LUBRI-
'. li E ii

trário. ii 11 FICAÇÃO �CARGA DE
:: ::

dezem����: ió��.icipal de jaraguá do Sul, 13 de,
Festa "São Sebastião" 11011 BATERIAS E CONCERTOS DE :.:1.:1N �:;i,:

As) - Roberto Marqugrdt - Presidente. ii ii PNEUS.

RESOLUÇAO N. 2. Dia 25 do corrente, te-/
Fodi e Senhora, Bernar- \� )} t.�::::::::::::::�}

Roberto Merquardr, Presidente da Câmara Mu- rão lugar os tradicionais dino da Silva e Senhora,
.

nicipal . de Iaragué do Sul,. faz saber <!ue a Câmara festejos de São Sebastião, Euclides Rócha e Senho- ,....;..
_

decreta e promulga a segutnre resolução: padroeiro de Jaraguá do ra, Guilherme Pradi e

Art. 10 - A remuneração aos vereadores, fica Sul. Senhora, JOSé Narlok e_--------....

fixando em cinquênra cruzeiros (Cr$ 5000), por reu- O resultado da festa Senhora.

qião comparecida
. . _

será para o salão Paro- Noveneiros para 24

Art. 20) - Revogam-se as dispcsições em con- quiaI. que vai ser ínau- Janeiro: Snr. Pedro Bina

trário.
A • •

,
'gurado em Maio proximo. Martins e snra, Darci

Câmera Munícípal de Jaragua do Sul, 15 de Noveneiros para 22 de Luz e snra, Pedro Ribei-

dezembro de 1947. Janeiro: Germano Kar- ro e snra, Alfredo Schulz

As) - Roberto Marqu�rdt - Presidente. ger e Senhora; Harry e snra, Hermilio Cardo-

RESOLUÇAO N. 5.
A Karger e Senhora, Jorge so e snra, Silvio Piazera

....Roberto Merquardt, Presidente da Câmera .M�- Erching e Senhora, Gui- e snra. I BUIER AGUIA
niclpal de Ierague do Sul, no uso de suas atribui- lherme Emmendoefer e Festeiros para o día :

ções, Senhora, Walter Bartel 25 de Janeiro: Dr. Ary I .

DESIGNA: e Senhora, Roberto Mie- Pereira d'Oliveira e snra, 1 f' �
.

Manoel Luiz da Silva. Inspetor Escolar Munici- lker e Da. Helena Miel- Dr. Priamo de Amaral e �4:..jl!!/fE:llfl���R!iEmiD�.

pai de leragué do Sul, pare exercer as funções de ker. snra, Dr. Alvaro Batalha,

diretor do expediente da Secretaria 'da Câmara, N' í os para 2'{ de e snra Dr Aguínaldo de
:�;;��������'!!!!"!"!II!�����!'!'!!!!�����:!

ovene r u ,. :: CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, !::'.�:.
com direito a gratificação mensal de duzentos e ein- Janeiro: Olimpio Pam- Souza e snra, Dr. Luiz!i moderna e primorosamenle inslalada do

quênra cruzeiros (Cr$250,00). plona e Senhora José de Souza e snra. e Dr. H DR SADALLA I�MIN i:.l:.
Câmara Municipal de Iaragué do Sul, 15 de Renato Walter e snra. ii.

�

dezembro de 1947. !! CONJUNTO DE APARELHOS MODE�IOS, UNICO NOS H

As) - Roberto Marquardt - Presidente. Cr$2ü.OüO,00 de combus- i! ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ iI

Registrado no livro competente. Locajs tivel para o transporte H «Rua Abdon Batista - defronte "A. Notida"» E
Jaraguá de Sul, 15 de de dezembro de 1947. do pessoal e material. ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde _ Hora .marcada: 2-4 .ii

Manoel Luiz da Silva A prefeitura tem atual- 1i .Joinville _ ii.
Diretor exp. Inlendencia de Corupá. Foi mente 35 Iuncíonarlos.lä

- ..

exonerado do cargo de cujos vencimentos variam 1::'1
-.

Intendente de Corupá o de e-s 500,00 a 1.2.00,0.0. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

sr, Alfredo Langer sen-

RA MINANenßAdo nomeado para substi- Aniversários lOMBRIGUEItuíl-o o sr. Otto Langharn. Dia 16 o snr. José
.

mero M. Müller industrial nes- Verrnitugo suave e de pron�o
G. E. Abdon Balisla. Foram ta cidade. efeito Dispensa purgante e dieta !

removidas para o G. E. - Dia 17 Amazilda SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

Abdon Batista, desta cí- Costa filha do nosso a- ME o n. 1, 2, '3 e 4

dade, as professoras He- migo snr. João Lucio da Proteja a saúde de seus filhos e a s�a p:ópria!
lena Prada, Ana Flores Costa, na mesma data a Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

e Neide Melânia Prada. sra. Elly Elfrida esposa rernedios
•

O Orç!tmenlo MuniCipal. Foi do snr. Alvino Hadlich.
'

10MBRIGUEIRA
� A Compre hoje mesmo uma

orçado em Cr$ 890.000,00 Hoje o snr. Jacob. MINANCORA para o seu tilhinho.

O orçamento municipal Emmendoerfer, e a snrta. E um produto dos Laboratorios Minancora

para o ano de 1948, e Kriseldis filha do snr. I L L E

em igual quantia a des- Alvino Hadlich. �L-....;.--_--Jr.t...,;;O;....:I...N;.;-V..;...;;...;;.-;;;;....;..--__:,---
peza.

.

- Tambem hoje o sr.
--------------------

Os principais titulos da Washington Pinto da Luz

receita são os impostos residente em Joinville.

de industrias e profissões - Amanhã o snr. Al-

e licença, respetívamente fonso Nicoluzzi, agricuI-1com 250 e 210 mil cru- tor e nosso assinante re

zeiros, seguindo-se o a- sidente a Estrada Nova.

gricola com 150 mil. JOSÉ LVI

queiram dirigir-se A despeza fixa 182.200, Dia 21 do corrente,
cruzeíros para a admí- t r

.

nístração geral, 90,300 passará, a data na a ICIa

do jovem José Lui, es-

para 'a físcalísação, forçado tipografo na So-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 51.956,50 para a seguran -

ciedade Grafica Avenida
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;::::::

:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ça pública e . assistenela, Ltda.

D AI B t Ih
119.280 para a educação h

r. varo a a a - MÉDI�O pública, 40.000 para a
Pelas justas omena-

f gens que por certo re-

saud e, 7.400 para � 0-.
ceberá neste dia dos

mento vegetal e anímal,
se-us inumeros amigos e

6�.000,üO para conserva-, colegas de serviço, Cor
cao de logradouros etc.) reio do Povo se associa,
1�5.765,70 para c�nstru- pois tem nele como seu

çao e. conservaçao de
auxiliar de paginador.

rodovias e 104.000 para .

despezas diversas. A par-
te referente as rodovias
divide-se em Cr$85.763,70 Bitte Aguia Puro
para operarios em ser

viços de estradas e pon- se encarrega de cuidar

tes, Cr$30000,00 para
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::::::::::::::::: material de comsumo e

:::::: :::::: :::::::::::: !:::::!:::!! :::::::::::: ::::::: ::::: :: :::: :::::: ::::::::::::
::::;:::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

Vende-sé
Por motivo de mudan

ça, uma casa de material
nova, dentro da cidade,
inclusive 2 bicicletas, sen
do uma pera bomem e

outra pera senhora, e

também uma motocicleta
Wanderer.
Informações no Hotel

Cruzeiro.
Rua Marechal Deodoro

da Fonseca.

Na hera do

aperitivo, tome
Um Calice

de

Puro

Escola, Normal. Regional
"DIVINA PROVIDENCIA"

EDITAL
L-evamos 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.
Paraa 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 15 (até junho) e máxima, de 25 anos
..

b) - Certidão de conclusão do curso PrI

mário.
Para outras informações,

â Diretoria desta Escola.

�tR"ENTO
�t\)EIRDS

(:

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, a

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

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

-- ATENDE CHAMADOS A QUAL<1.uER HORA .do seu estomago.

------------------------.--------------------------�----------------.-----------------------

....--..--�--------....--I....
------------------...I..------�------------�

(()) §a1l1l21(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dia CllAo WEIZEt llNJD)1IJ§1[lllAl = JJonmnrliHe s�SÃ� ylRCf"'t

� .. ..

1 EspECIALioADE .

recomenda-se para, colégios hospitais, etc., pela sua qualidade desinfectante
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