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Santa Catarina vive a- deputados Oswaldo Ca- envolvimento de seu no- do Cabral pediu que ios

tualmente a tragédia dos bral e Armando Calil re- me e seu partido na dís- se dado o nome de Pací

temporais. De toda parte, quereram um voto de pe- cussäo havida, o sr. Jo- fico 'das Neves, antigo
e diariamente, chegam zar pelo falecimento, em sé Maria Cardoso da Veí- educador, a um dos gru

a Assembléia e ao Go- Laguna, do sr. José Guí- ga, do PRP. pos escolares. O sr. Kon-

verno os gritos de socor- marães Cabral. No dia 25, o assunto der Reis justificou duas I
ro pelas populações Ila- Os srs. Biase Farraco principal foi o projeto indicações. que vizam

geladas e das adminis- e Oswaldo Cabral sobre de aumento dos magís- protejer os pescadores

trações sem recursos pa- auxilios pelos danos dos trados, tendo sobre ele catarinenses. O sr. Artur

ra fazer frente as des- ultimos temporais em
I
falando os snrs. Nunes Müller requereu a remes

pezas especiais com re- Gaspar e Laguna, respe- Varela, !,�aldem�r Rupp, sa a comissão encarre

construções de pontes e tivamente. Lopes Vieira, Ruíf'euers- gada de fazer o memo-

outras obras de arte e O R I Schaefer chuete, rial sobre os danos cau-

segurança, alem dos re-
sr. au ..

_ d' É a seguinte a propos- sados pelas :ultimas en-

paros necessarios ás es-
pediu a nomeaçao

.

e
ta para vencimentos dos cbentes, de um exemplar

tradas.
uma comis.são espec�al magistrados: Desernbar- de jornal "Correio do

Não passa día em que
para orß'�n�sar o :pro�e-l gadores Cr$ 7.700,00; Povo" que publica uma
to de dIVIsa0 terrítoría

juízes CrOll! 5.61;\0,00
.

dí
_.

d ado
os representantes do po d

li> V In icaçao os vere -

vo catarinense no Legís.
do Esta o. 5.100,00, 4.800,00 res Jaraguaenses, pedín

lativo não tenham de se, Entrando em discussão e 4200,00 respetívamen- do inclusão daquele mu

ocupar de novos apelos. o pedido de informações e, 4a, 3a, 2a e 1 a ínstan- nicipio entre os relacío-

Informações do Rio, do sr. Waldemar Rupp, cias. Os jnizes substituo nados para obter os ra

adiantam que o projeto sobre a atuação de um tos terão seus vencimen- vores do projeto Ivo de

do Senador Ivo de Aqui- agronomo na Associação tos Iixados em . . . Aquino.
no, que a principio éra Rural de Campos Novos, Cr$ 3.300,00. I O sr, Felix Odebrecht

de sete milhões de cru- e quando falava sobre o· O sr. Oswaldo Cabral, tratou da cultura do Iu

zeiros, foi emendado para assunto o sr. Nunes Va- apoiado pelo sr. Nunes mo, solicitando o adia

quinze milhões, afim de rela, houve violenta troo Varela, apresentou uma mento por um ano da

atender a todos os muní- ca de apartes entre o indicação no sentido ide aplicação de diversos

CIpiOS. atingidos pelas orador e os snrs. O. Ca-I ser pedida a bancada ea- dispositivos do regula-
enchentes. bral, J. J Cabral, Arman- taiinense na Camara Fe- mento que Iíscalisa a

-x- do Calíl, Raul, Schaeíer, deral afim de que, no cultura e exportação do

O resumo dos traba- Cid Ribas e Ylmar Cor- aumento dos Iuncíonarí . produto. Em seu apoio
lhos da Assembléia Le- rea, obrigando o sr,Pre- . os, sejam,melhor �ten;d!- : ��101,l- � OS:r: 4.rtl!-r .Müller

gislativa é o seguinte: sidente a tocar a cam- dos os pequenos íunoíó- que, diante na ímportan-
No dia 24 do corrente painha prolongadamente naríos, especialmente dos cia da materia, pediu que

os deputados Braz Alves, afim de fazer o recinto correios e telegraíos, que fosse ouvida a Comissão

João José Cabral e Lo- voltar a calma. Assumiu percebem menores ven- de .Agricultura, afim de

pes Vieira falaram sobre então a tribuna,para uma cimentos. ser feito um estudo mais
- a Batalha de Túíutí. Os explicação em torno do No dia 26, o sr. Oswal- aprofundado do assunto ..

Art. 13 - São atribuições do �o, secretario;
a)- Ocupar a Presidencia, na falta do Presi

dente, do Vice e do 1°. ôecrerario;
b)- Redigir as alas das sessões, asstnel-as,

depois do 1°, Secretario. e lel-es em sessão subse

qu�nte;' .

c)- Assinar ou referender leis e resoluções
promulgadas pele Presidente;

-�-"""_�'\""""�f--::�3I"t?"-.r.�"S"-,:i."'l�,","'__"�.-T��.r--_-- d) - Contar os votos nas deliberações plené-

tivarem. rias, havendo duvida, e anotar as votações nominaes;

Art. 3'-Os convocados e)- Substltulr o 10, Secretario em suas ausen-

elas e Impedtrnentos temporartos.
para o Serviço Ativo do
Exercito, durante o tem- CAPITULO III

Dos Vereadores

Secção l
DA POSSE E DO EXERCICIO DO MANDATO

..

CAMARA MUNICIPAL

Em sua ultima reunião nos ultímos anos grande
do periodo legislativo de numero de novas cons

maio a Câmara 'munící- truções; inclusive o gru
pal aprovou em última po escolar, e a da Estra
discussão dois ímportan- da Itapocú é uma das
tes projetos de lei, um principais vias públicas
de autoria do vereador da localidade, alem de
udenista Otaviano I'issí, trazer essa extensão da

e outro de autoria do iluminação maior..garan
sr. Prefeito mas comple- tia na passagem (fa pon
tado por sábia e justa te sobre o Rio Itapocu,
emenda do aludido ve- Justo, pois, que se 'a·

reador da U. D. N. tenda a aspiração dos
O primeíro projéto é moradores daquela lo-

do teör seguinte: calidade.
«PROJETO DE LEI N: Sala das Sessões, 20
Autorisa aumentar a de Maio de 19M(

rede de iluminação pú- OTAVIANO TISSI
bliea em localidade de AUGUSTO SARTI.»-
Nereu Ramos.

I'
-X-

-

O sr. Prefeito Munici- O projéto de lei, de

paI de Jaraguá do Sul, autoria do sr. Prefeito,
no uso de suas atribui que isentava de impós·

(ções. Faço saber a todos tos os imóves dos expe·,
os habitantes dêste mu- dicionàrios, foi, finalmen-Inicipio, que a Câmara t11, submetido a terceira, " .

Muni.�ipal decre�a e e� discuss�o conformeman· «OTAVIANO TISSI UM IiOMEM QUE ESTÁ NA ALTURA
sanCIono a seguInte LeI. da a leI. .

. '� .

Art. 1'-Fica <> sr, Pre· Assim, não 'obstante DO CARGO QUE o povo LHE DEU»
. •

------�------------------------------

feito Municipal autorisa- não ter alcançado· os EMENDA SUBSTITUTI"I po da convocação, ficam. ' ..

do a aumentar a rêde de dois têrços de votos neo ! VA E ADITIVA. iriseDtos dos pagamentos do.

iluminação pública. na cessário á sua aprova·
I

De-se ao projeto a se- dos impostos Predial, Ex- 2-0 Expedicionario que pOFlsuir.
localidade de Nereu Ra- ção, nas duas anteriores guinte redação: ploração Agricola e Vei- lavrador,residente assiim OTAVIANO TISSI.»

mos, na Estrada Nova discussões, obteve, na Art. l'-Ficam �sentos culos digo licença, quan- na zona rural, deve tam- Encerrou pois a Cama-

até a frente da residen- ,sessão de 31 do mês do Imposto Predial, por do possuirem apenas um bem gosar da isenção, ra municipal, com muita

cia do sr, Julio Gadotti passado, aprovação unã· 15 anos, os predios per· imovel ou veiculo. que é atribuida ao da felicidade e com bastan-

e na Estrada Itapocú, nime do plenário tornan- tencentes e de residen- Art. 4'-Revogam.se as cidade. te produção, a sua taré·

desde aquela" até a mar- do, dessa fórma vitorio- cia dos Expedicionarios. disposições em contratio. 3- O convocado, quan· fa no segundo periodo le

gern esquerda da ponte sa a emenda do verea- Art. 2' -Ficam tambem Salas das .Sessões, de do proprietario, não tem gislativo de maio: fez

sobre o Rio Itapocú. dor Otaviano Tissi e que isentos do imposto de Abril de 1948. rendimentos para fazer justiça tambem aos con-

Art. 2·-Revogam·se as extendia os beneficios Exploração Agricol,a e OTAVJANO TISSI face aos pagamentos dos vocados; aumentou os

disposições em�ontrário. da isenção tambem aos Industrial, os imoveis Justificação. tributos Justo, pois, que, vencimentos 40s' funcio-

JUSTIFICAÇAO: senhores convocados. rurais dos Expediciona- 1-0projeto primitivo enquanto esteja incoroo- nários municipais e amo

A parte da Estrada O projeto de Lei, ago: rios, com area inferior incluia a isenção do Im· rado, por força· da lei, pliou a rêde de ilumina.

Nova, onde se autorisa o ra unâninimente aprova· a 250.000 m2, quando I posto d(� Transmissão, se lhe de insenção de ,ção pública em Retorci

aumento da rede, teve do, está assim redigido: neles residirem e os cul- que é pdvativo do Esta· impostos sobre os bens da.

--«PROJETO DE LEI N'
Isenta de impostos i

moveis de
.

Expedíclona
rios e convocados.

A
Camara Municipal

Regimento Interno

Continuação do número anterior.
. Secção IV

DO 1. SECRETARIO

Art. 12 .- São atribuições do 1. Secretario :

a) - Ocupar a Presidencia, na falta do Presi
dente e do Vice;

b) - Fazer a chamada 'pela lista geral dos
vereadores, antes de se abrir a sessão, e sempre
que se fizer necesserío ;

c)- Proceder a leitura das mensagens, memo

rtaes, petições, representações dirigidas a Camara,
bem como das leis e resoluções que tiveram de ser

sancionadas pelo Presidente;
d)- Expedir a correspondencia oficial e assl

nel-a em nome da Mesa, salvo nos casos de atribui
ção expressa do Prestdenre;'

e)- Receber correspondencla e papeis dirigi
dos e Cernare, dando-lhe conta do respetívo conteú

do, pare que tenham o devido destino;
0- Dístribulr, fazer imprimir, guardar ou ter

em boe ordem, todos os projetos de lel, indicações,
emendas, pareceres, representações, mensagens, im

formações e toda a correspondencia;
g)- Não admitir requerimento, informações ou

representações, que contenham termos ou expressões
ofensivas a quem quer que seja;

h) - Assinar, depois do Presidente, as atas,
bem como referendar leis e resoluções por ele pro
mulgadas; .

i)- Dirigir e inspecionar, periodicamente, os
trabalhos da Secretaria, provendo-a do material ne

cesserlo ·e Ilscellzendo as sua� de8�ezas ....
Secção V

DO 2°. SECRETARIO

.
Art. 14 - Os vereadores ao se empossarem,

prestarão comprominso perante a. Mesa,' proferindo,
em voz alta, os seguintes termos: - "Prometo exercer

, com e/ee/ic:ação e /ea/e/ae/e o mane/ato que o povo me confiou",

Paragrafo Unico: - Se vertos forem os veree

dores a tomar posse na mesma ocasião, um so. de
les proferira a formula do compromisso, ratificando-a
os demais, com a expressão: -:- "assim o prometo",

Art. 15 - Os vereadores são Invlolaveís por
suas opiniões, palavras e votos emitidos no exerci

cio do mandato.
Art. 16 - O cargo de vereador so poder.a ser

remunerado na base do comparecimento, devendo a '

remuneração ser fixada no ultimo periodo da legis
latura, levando·se em cónta, sempre; as condiçôes
financeiras do município.

Art. 17 - Não ha 'impedimento entre o cargo
de ve�eador e. o exercicio do magisterio.

Continua no proximo numero
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CORREIO DO POVO

Dia t3.de Junho de t948
Realizar-se-á a tradicional e grandiosa festa em honra ao glorioso
1, Santo Antonio de Retorcida
I L �. i I'

que constará de· barracas, rifas, churraseada, jogos, doces, bebi
das, leilões. tiro ao alvo, tombolas etc. A mesma será abrilhan

tada por .um otimo conjunto musical.
Esperando sermos atendidos, desde já agradecemos, pelo

vosso concurso prestado,
A COMISSÃO

PAG.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMA(CÔES,
C C C r I R A S,_
F K W E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

r cJl.."'II. uPrc;."!I4I\I!IcJlaeGJ'.'
=.."'.,.,.."' -::- =,.''T

;
•

fßBHICß Df �OUflS f CßHPINIBRIß I Hl!bidiH?:
: Guilherme A. G��a&dke & Filhos

" '.
Boss Ltda.;.!

1
Rua Marechal Deodoro Fundes

I

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

I�
�.:

�

::;. : ..

Dormitórios modernos e simples

I Jogos pera sala
Jogos pera coslnha Cure seus males e poupe seu

I Guarda roupas colonial ,. bFoAmRdMinhAeirCo IAcomprNanOdoVAnaI
Guar-da roupas para casal e solteiros

• Guarda comida e guarda louças di
111 de ROBERTO M. HORST

I Bufes e penrladeiras �I a que dispõe de maior 'sortimen-
Cadeiras-Mochos-Camiseiros ·r tona praça e oferece seus arti-
Camas-Taboes de lavar roupa I gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua
....._IiJilIlllJl...}" .cão,rei'e".

I

,

DEPENDENCIAS EM:
o\raranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
FlorianopoJis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçqba
loinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans I

Piratubá : Ld
Porto, Ünião
Rio de Jàneiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sill '

S. Joaquim
Tai6
Tijucas

.

Tubarão
Urussanga
�ideira .

p
BANCO INDÚSTRIA [COMÉRCIO DES. CATABINA S/A.IIFundado am 23 de faverelro d. 1935 !!
------- CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 !!

RESERVAS CR$, 4.000,000,00 !l
AGENCIA; Jaraguá do' Sul II

Rua CeI. EmiIio Iourdan, 115 ii
End. Telegraflee "INCO" I!

Caixa Postal, 1 O -Telefone, 73 li
MATRIZ: iTAJAí !I

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

ças, descontos, empréstimos, financiamentos mediante cau- li
ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- ii
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas U
Abona em C /Correntes os seguintes juros: ii
Disposição, sern aviso, com retiradas livres !!

para qualquer ímportancía 2° o I:� ••:.Com Aviso de 30 dlas e retiradas 'livres
de Cr$ 1.000,00 3°io ii

Depositos PQpulares, com limite de Cr$ 50.000,(')0 ii.

"; dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00 ii"

e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% li
Com Aviso de 100 diás 5% ii
Prazo Fila de 6 meses

'

5% ii
Com, Aviso de 120 dlas 5 1/2% li
Prazo FilO de 12 meses 6% H
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ii

A econom iâ é a base da prosperidade II
!:::I.':::'Deposite as 'mas economias no ""

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
::

HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas i:·.l:.',;" os sábados das 9 às 11 horas

':c::::mtl:u::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1 .

Banco Popu:lar 'e Agrícola
Do Vale do Itajaí Matriz BLUMENAU

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

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Depositos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
Á disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00

i
com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • , . . . 6%
Dep. lnlcial Cr$50.000,00 cjretlradas sern. s/aViso Cr$ 20.000,00 . 5%

Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/, l>, retiradas
mjavíso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 7'/.

'. Dep. a prazo filo-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-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr avise até Cr$ 1.000,00 '5/12'/.
Dep. limitados-(Limiíe até Cr$ 50,000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 61/2'/;
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem avise até 5.000,00 cruzeíros semanais.. ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes, deposito. em contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc.

fLIXIB u 186UIßA
o remédio que tem depurado
° .arígue •• tr.s gerações I

Empregado com êxito nae I

-\
.

'

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo

t..lIooliO''WI Escröfulas
sifilíticas

(®®f@)@5!'®®f@)®!®®f@)@5!'®®'f'@)®'!®®'!®@Y@)®'f@)@Y@)(.§) ...

� .

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados �
� TODASASMOLES�§DO ßPßR�ßR�IRßro� �:��::::::::::�::�=�����=�=��@ Encontram alivio imediato com o uso do �� I n·e O Dl P a r a v e 1 t@
I Pl!ilDföl dI! HogieD Pl!lDll!nll! I
@) � jDEITOBA�MAIS CONHECIDO NO BRASIL @»
2t®®l®@)...®@!®®l®@)...®®l®�@l®®i®®J.®�@..i@@.1i

OO�mUiOOJIOO���

m .Adolf Herm. Schultze
00 MARCENARIA EM GERAL

00 Oterece móveis "CIMO'" de todos os tipos da

00 ·CIA. INDUSTRIAL 'DE MOVEIS
'

I
Mantem um estoque permanente de todos

.os
tipos

de MobiliaS, especialmente para escritorio.

INSTALAÇOES COMPLETAS DE:

� Dormitórios, Sàlas de Tantar
.

�
Cópas, Escrltorios, Moveis rusticos e outros.

MOVEIS AVULSOS COMO:
� Cadeiras

I � Poltronas fixas e giratorias

I Mesinhas de c.entro e para radio 00
E entre muitos outros, a 00
Caixa Registradora marca "RECORD"

Grand. Depurativo do aa"gue 00 Afamada pela sua eticiencia, substitu

"

I
indo as Caixas Registradoras de

MEDICAÇAO AUXILIAR elevado custo .•.;_------

NO TRATAME NTO .

Toda a Mereadoria li proDta EDtregaSIFILlS". RUA RIO 8RACO, 964 - TELEPONB, 73

Jaraguó do Su I Sta. Catarina

PASTAS ESCOLARES��I�OO�
(Bolsas)

vende-se na Grafica :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::

Avenida Ltda.

SEMPRE o MESMO! •• ,

SEMPRE O MELHOR!, ••

ELlX�R DE NOGUEIRA

É facil fazer boa diges
tão, quando se usa o

Bitter Aguia Puro

Dr. LUIZ DE SOUZ,A.:
ADVOGADO

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

Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel'. 12

::::::::::::::::::.::-.:::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::,::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:

Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S..A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Admínistração do Governo Federal)
pa.. 1& ••IS. .II.I.�. lalegilla

••••1118. IM 11•••gl:
Uma liLha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros �e alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 CIclos
.

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos. , i ,

••••1111.1 81 11181,i8 r

BOMBAS para uso domestico ,e fins industriais: Marca HAUPT, rotativás
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP; Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GH;?

.' servindo até '50 metros de profundidade.
.

,

.. Artigos IE�etric(Ü)§ lDatrat (Ü) íar
Sortimento cómpleto e variado de LUSTRES, CASTIQAIS LOBOS, de

.

"

ARANDELAS. .

MATERIAL ELÉTRICO em geral para .instalações de luz e
.

força de gualquer capacidade. .

Anogsa SEÇÃO DE INSTALAQOES atenrterá com presteza ,a "ualquer
pedido de instalação de luz e forQa. .

COITRI CISPA,
QUEDA DOS CA-

8U!S ( DEMAIS

AtfCCOES DO

�U�RO CABELUDO.
l(oó:)'Nlái .CÄPtfAR
POR Ú'éEl:'f.NCIA

•

L.
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CORREIO DO POYO
PAG.3

fdilal ,d�. Prim�ira
.;praca

OrU8ßizacõo Comercial e Oislri�uidora
Calxa.Poeral, 1014 CURITIBA - PARANk

Oompre 'flJdo em sua cidade
Atendemos qualquer pedido do interior, encarO Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi 'regando-nos de efetuar. c0!llpras nos estados do Pa

to da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa rana e São Paulo e plstrlto Fe<!_eral, de qualquerOatarina, Brasil, na Forma da Lei, etc. artigo desua necessidade, que na? encontre, onde
Faz Saber a todos os que o presente edital mora. Responderemos com o máximo prazer a qual-de primeira praça, com o prazo de vinte dias ví- quer consulta..

. .rem, ou dele conhecimento tivérem ou interessar Cartas pera Calxa Postal, 18D em [oínvllle ou
possa, que, findo êsse prazo, hão' de ser arremata' Caixa Postal, 1.014 em Curitiba.dos por quem mais dér e maior Jance oferecer, emfrente ás portas do Edificio do Forum, no dia 17(dezesete) de Junho próximo vindouro, ás lO horasda manhã, os bens penhorados a Luiz Sucatelli, naação executiva que lhe move José Antonio Passa
rine, e abaixo descriminados.-;,

10)_ Um' terreno situado neste m unicipio no
lugar Poço da Anta, com a área de 75.000 ms2.,fazendo frente com terras de José Cêple, fundös
com terras de Wadislaw Mokwa e entre terras de
José Rosa e ditas de Miguel Kiatkowski, registstrado nesta Comarca, no livro n.3-D., sob n.8.8.41, doOficial do Registro de Imóveis desta cidade, Snr.
Mario Tavares da Cunha Mello, aos 17 de marçode 1947� avaliado em cr$. 6.000.00.-

21))- Uma. casa, raneho e demais benfeitorias,avaliado em cr$ 2.500,00.-
Oujos bens constantes do auto de penhora e

auto de avaliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda e arrematação em primeira praça, pelo pre- '�__�h_�N=�� _

ço da avaliação, isto é, cr$ 8.500,00 (oito mil e qui- i'l �'Uit W

•.
fftl1.ÄE! f� lHA '.. nhentos cruzeiros).- Assim serão os referidos bens 1'1 'IrJ UI •••

arrematados por que mais dér e maior lance ofere

�
""II I:ß U'" /I R; T (} O Pi. S th:. '" E,i� ,Ji i\cer, no dia, hora e lugar acima mencionados po-dendo os mesmos serem examinados por quem �.,1,;�,LUX') ... S' �.�O�T·INAInteresse tiver, no lugar Poço d'Auta, distrito de

� r � � [ f\Cerupä, neste município> E para que chegue a no
ticia ao conhecimento de todos, se passou o

. presente edital que será afixado ás portas do Forum,
no lugar de costume e publicado pelo jornal local
«Correio do Povo:..- Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul aos dez días do mez de maio
do ano de ·mil novecentos e quarenta e oito.e- Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado) AryPereira Oliveira.c- Juiz de Direito.- Está confor
me o original, do que dou fé.- I

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1948

1II!=!!=!!=!i=!!=!!=!!=!!=!!=mEí!m=!I=m;�i;1
I:I:I'F br 5"

(Sezões, Malárias, m", f'J. Impaludismo miii'" � Maleitas, Tremedeira:::

�l
- OURAM-SE RAPIDAMENTE OOM - W

iii "Capsulas Antisesonicas II
i�

.

Minancora" III
i� Em Todas as Boas Farmacias II.
üiÉ um produto-dos Laboratorios MINANOORAIII
'L!!_!:_1!�y:�!:--; ���ç�:��:=-::�!!_:III.iiiiiIiii:iiii;"_'I_'._II_"_'I_,._r'_"_"�II_"_'.. _

. BPlCON1'R.l.SE Em TODA PARTE

:::o
CD
:J
tO
CD.

NEY FRANOO
O Escrivão poia su·. comprovada erlcAcla'

multo r.celtilda .. Dove aer u!lada
com confiança

(OU REGUl',I)í.lR ViEIRA)

A MULHER EVITARA DORES

AlIYIA AS CÓLICAS UTERIM�S

A
c:
.r
:J

0'.
EmDreg<i\-SD com vantagem para
combater as irregularidades das
funçõe. peri6dicas das senhoras

é C!tlmante e regUlador dessas
funções

'

FlUXO-SEDATINA

FLUXO ..SEDATINAITF;;;;�MEDICO III

I Formado pela Faculdade de Medicina da II
/ Universidade de São Paulo. I

Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de m
.'

I ,Misericordia de São Paulo
. . ii

CLINICA GERAL-CIRURGIA

I'"Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas .

e externas; Pulmões - Coração - Estômago - Fígado ' Rins -II_. Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da ._péle em g

..

eral, Alergia (asma, etc.), Tratamentos modern os,

IESP_ECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às - Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
6 HORAS EM CORUPÃ NO HOSPITAL EVANGELICO.

- R A lOS X-

AS 2AS, R�::O: D�:S2 �:II:'ASHO:::N�=R!AR:�. NEREU 11:�;��f.���;������f�;�;�����:;g�:�f;;LÁ -----.�-------------_.

_ COR�:, 1!1a!: \"!IE:A�::'��::::I elioiel de Olhos, Ouui�os, fariz, fiamB.ta IDr. Arllftinio Tavawes

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ i ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr. Alvaro Batalha - M]ÉDI�O
CIRURGIA PARTOS, MOLEST):AS DE SENHORAS

. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
-

- Eletricidade Médica-

�--------------�----�---
Dr. Arquimedes Dantas

••veG•••

Pofessor Catedralico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe 1III0s serviços cllnlcos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Carlddde de FlorianópOlis.
Assistent. do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por. concurso. da Asslstencla Pública do 1110 de Janeiro

Fprmado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA
,CI .... ......

Rua Marechal D�odoro da Fonséca, MD
,

,

I

de Primeira
Praça'

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da, Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Oatarina, Brasil, na Forma da Lei, etc ...

Faz Saber a todos que o
. presente edital

de primeira praça comi o prazo de dez (10)
dias virem, ou dele conhecimento tiverem, ou
interessar possa, que findo êsse prazo, hão de ser
arrematados por quem mais dér e maior lance ofe
recer, em frente ás portas do Edifício do Forum,
no dia 3 do mêz de Junho proximo vindouro, ás
dez (10) horas da manhã os bens penhorados a

Oalopreso & Cia., na ação executiva que lhe move
Leopoldo Augusto Gerent e Ricardo Buerger, abai
xo descrirninadost-

10) - DOIS ALAMBIQUES, para fabricação
de aguardente, avaliados em cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros).

Oujos bens constantes do auto de penhora e
auto de avaliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda €< arrematação em primeira praça, pelo preço da
avaliação, isto é cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros).
Assim serão os referidos bens arrematados por
quem mais dér e maior lance oferecer, no dia, hora
e lugar acima mencionados podendo os mesmos
serem examinades por quem Interesse tiver; na casa
do ex-depositário públíco Snr. João Emmendoer
fer, onde se encontram os referidos bens> E para
que chegue a noticia ao conhecimento de todos, se
passou o presente edital que será afixado ás portas
do Forum, no lugar de costume e publicado pelo
Jornal local «Correio do Povo». Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos treze dias do
mez de Maio do ano de mil novecentos e quarenta
e oito> Eu. Ney Franco, Escrivão, o subscrevi>
(assinado) Ary Pereira Oliveira, Juiz de direito.
Està conforme o original, do que dou fé.

Jaraguä do Sul, 13 de maio de 1948.

NEY FRANCO
O Escrivão

. Muita influência exerce o representante na ex
pensão dos negócios de uma Empreza.
ôrs. lndustrlaes» Confiem as vendas dos seus pro
dutos no ParaM, á Organlzeção Comercial (> Dlstrl
buidora.
Aceitamos distrlbuição com exclusividade e também
compramos produção total o parcial, interessando-nos
produtos ce malharias, máquinas e cereais.

.

Cartas para Caixa Postal, 1.014 em Ourirlha.

,.. Tintas para caneta Tinteiro.
Compasso., etc. etc.
Recebeu e oferece

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA·

OfUOOZBCÕO Comerciol e Distri�uidora
Caixa Postal, 1.014 CURITIBA - PARANÁ

"enda mais

Edital
,., .

'

PRODUTOS DA:

llIDldtilll§trlial dte Caliçadtos
((;i((})sc1l1l Jrmäos s; Ao

k
CAIXA POSTAL, 11

'

ARAGUÁ DO SUL - S. Catarina
·0 .., '"O n "e4t e, -..

a e c a e � � a

C A 5 A TOS _
DE. I �1'1 ".'. G, It I. �. II I " I
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B
__I_A •__,__:;J:.:;A�.R!,;A�G;!,;U�Á�D�O�S!.!;U�L�...!R!.!u�a;_;M�a]�. .!D�eo,!!...da Fonseca, 368 - SANTA CATARINA

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeiraqualidade, assim como: Sedas, Oasimiras, Linhos, Tussores, Brins
Riscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,Tricolines, panos para' cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros
artigos, os quais, está ve�dendo pelos DENORES PREÇOS DA PRAÇA.
1lsiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

I
"
"

i
Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel erster' Qualitret auf

Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto
ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe,Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fus;'ons, Hemden, Grawaten, Strümpfe,
Fertige Anzüge, Mrentel, sowie viele andere Artikel, WELCBÇ, ZU AUSSEBST
NIEDFIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.

Besucht diesen bestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung ihrerseits, Im
sich die Artikeln und Preisen zu überzeugen.í

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Locais' Festa de São João Batista
ANIYERSSnRIDS •

g
- cl d f d t IDia 7 o menino Paulo e mau uraçao a pe ra un amen a

,

Roberto filho do snr. A- da Igrejari Pereira Oliveira.
Dia 8 o snr. Francisco Realizar-se-á dla 20 de junho em Itapocusínho,

'

A mudança de camisa lidades, nas suas apre- Fischer Junior, habil con- a tradicional festa de São Ioäo e o assentamento
do 20 para o 10 quadro, sentações no quadro as. tabilista nesta cidade, a da· pedra fundamental da Igreja.devera tomar outra rumo pirante. Temos sangue ônra, Lina Schneider, a Haverá churrascada, -' galinhas assados, doces,certo. Em nossa cidade novo no futebol [aragua- Srta. Irmgard Volgt e o café, bebidas etc.
os clubes não possuem ense. Um elemento do Snr. Irineu Peters, resi- A festa será animada por um otimo JAZZ.
jogadores profissionais, Baependi esteve no Ju- dente em Joinville.

.

A COMISSÄOe si algum elemento qui- venH, donde passou a Ney Franco
ler "bancar" profissional, ser aspirante, e agora é Dia 8 transcorre a da-
então, é

porque é um títular da posição e fi- ta natalicia do Snr. Ney
jogador mascarado. quem certos caros leito- Franco, serventuário da
Para um quadro titu- res desportistas, que não justiça nesta comarca.

lar os diretores, não pre- há um médio direito me- Elemento de um largo
cisam trazer elementos lhor na cidade. Este e- prestigio politico e de
de outras leealldades. lemento é Walter. Aman um grande destaque so-
Os "guídes" devem dus do Acaraí também cial, receberá ele as jus

lançar �ão de elemen- já foi aspirante, e isto tas felicitações de seus
tos aspírantes, pois só ainda quando exístía o inumeros amigos.

__......,.._...,__..... .........................-..estes é que terão a opor- America agora o alvi- O "Correio do Povo" � Faça boa digestão usen- �tunidade de aparecer, e rubro. Vejam agora si tambem lhe envia es � do, antes das refeições, ��!�tJ�g:go:I��e�O::�di�� ���bcé:m;:�S:d�� joga- �aeJ��.res votos de ,felici

. Waldeml"ro Mazure'cBh·e·n-lI!B-l��n����Jto não der certo, have- Assim poderão apare- Bêdas de Prata Drrá outro recurso. A "pra- cer novos, •

ta da casa" satístarà por Aí temos Angelo, Ama. Transcorreu semana I:!.'aaa DR' e••<J1&1:<completo aos diretores deu, Adernar, Jansen e passada o vigésimo quin- "fURitàill'!1 &.Js �n�5JD
dos nossos gremios, dís- Batista, etc... to aniversário do feliz Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUAto temos absoluta certe- Estes novos não devem consórcio do sr. João O. Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creançasza, O grande sonho dos se convencer, porém te- Müller com dona Hele- _ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtasaspirantes é vir jogar rão a "chance" de apa- na Müller.

_ Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electra-cauterizaçãono onze títular, e estes recer. Essa data foi de grande I - Raios Intra.vermelhos e azuis.. não fazem, e não devem -x- regosí]o para os filhos. ...fazer exigencias. Os nos- O Acaraí, em uma genros e nóras do refe-sos clubes sempre pos- brilhante partida, abateu rido casal OB qua es cu
suem uma série de no- domingo ultimo. por 6 a õ mularam de manítestames anteriormente des- a Lauro Müller, de Itajaí. ções de carinho os relíconhecidos, da torcida, e Na preliminar, tambem zes aniversariantes.diversos dos "inéditos" venceu o Acarai o qua-

.

"Correio do Povo", emtem revelado boas qua- dro da C.A. Baependi. bóra tarde, apresenta
tambem os seus cumpri
mentes formulando votos
de continuas felicidades.

I_ Casa de Movei� IVlt6rio Lazzaris - .....___..,._,.........-... .........-,.

®
Jaraguá do S'II - Rua Domingos R. da lova � Não sofra' de indi ge s l• � tões, use.

I
Moveie

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

����

� Fortifique o seu estorne- �
� go, usando diarlamen- �
� re dois cehccs de �
� Bitter Aguia Poro �
����� .._ I...r

CAIXA POSTAL, 19
TELEFONE N. 39

AVISO
Nos abaixo assinados,

proíbímos terminante
mente á todas as pessôas
de entrarem em nossos
terrenos sem nossa li
cença afim de tirar pal
mitos, cipós, pescar e

caçar etc.
Não nos responsabisa

IDOS pelo que possa a
contecer

28-5-48
.Matías Panstein
.

João Reiser
Alíredo Lenz
Bertoldo Berwalt
Inacío Steimacher
Alberto Vtesk

.

Herteres Perwalt

Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919

Ações,
Traspassam-se ações

de otima industria em
franco progresso, as

quais tem proporciona
do compensadores divi
dendos.
Mais informações na

Soc Grafica Avenida
Ltda.

FRACOS E ANEMICOS I

Tomam:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

!� _ êliu D4i:

Toss••
Resfriadol
Bronquite.
E.crofulos.

Ir

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR--

ME o u. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saú,de de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

MIIANCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios MinancqraI J__O_I_N__V__I_L._L__E _.

'i:
::
n
::

�!
ii
H
iiCom cursos de aperfeiçoamento no

.

.. g
Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aues, jE

Düenças de Senhoras - Partos - Cliniça r.
Gerar de Adultos e Crianças. g

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !!
TELEfONE N. 3 ii .

Jaraguá do Sill Sta. Catarina li

Conv.lescGtnças
VINHO CREOSOTADO
li UM GERADOR DE SAÚDE,

JARAGUÃ DO SUL - êa. Feira 3 de junho de 1948 SANTA CATARINA -

�����==����������====���==�==��� N°. 1.492

Escrituração Mercan
til -. Contabilidade -

Registo de Ftrmas -

Defezas Flsceía >

Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDEITES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

OrOBoizHCãO Comerciol e Dístri�ui�oro
Caixa Postal -1.014 CURITIBA - PARANÁ

Snrs. Indllstriais
Interessemo-nos por representações para o estado

do Paraná, princlpelrnente de produtos de malharias
tecelagens,· máquinas e cereais. Dispomos de hábeis
vendedores. Damos bôas refêrencias.

Correspondência por obséquio pera Caixa Pos
ai, 1014 em Curitiba.

Dr. Renato 'W'alter
MÉDICO

ANO XXIX

ESPORTES
Os novos terão a "chaace' de aparecer

GRANDE BAILE PUBLICO
O Snr. GUILHERME MOELLER, tem o ma

ximo prazer em convidar o publico em geral para o
Baile no dia 19 do corrente, no salão de sua pro
priedade, no lugar Três Rios do Norte, o qual será
abrilhantado por uma boa orquestra.

O PROPRIETARIO

o finsl do torneio de "bocce"
Domingo ultimo, na

cancha do reustaurante
Gressinger, nesta cidade
realizaram-se os

[ogos finais do torneio
bocce".
A colocação final foi a

seguinte;
1: lugar "Rio Branco",

com 12 pontos.
!: lugar "Brasil", com

10 pontos.
3: lugar "Retorcida e cí- Torneio de Bolãodade", com 9 pontos,
Feito o desempate, Em disputa da taça

venceu Retorcida, pas- "Presidente de Honra e
sando para o 4: lugar o :\fedalhas"O C.A.Baepen
quadro da cidade. di, iniciou-se, entre os
Finalisados os jogos, clubes locais, torneio de

foram feitas as entregas de bolão.
dos premios, presentes Disputarão a vitoria
os títulares das firmas os clubes Guacari, Bolí
ofertantes, srs. Max Wi-I bola, Bekinini e Sextafe
lhelm, Seme Mattart Faus- rino.

tino Rubini por Bebidas
Boss Ltda., e Paulíno Pe- Flleclmento. Dia 29 do
dri pela Editora Correio ,proximo passado, faleceu
do Povo. nesta cidade a menina.
Saudou-os como valío- Loni Krueger, filhinha

sos incentivadores do do sr. Arnoldo Krueger.
esporte no municipio, o "Correto do Povo" a-
sr. Artur Müller. presenta seus pêsames.
Houve então uma suo

culenta churrascada com
bebidas. Milho Novo Um arado marca Rutzack,

número 7 ou 8.
Informações dirigidas á

BASILIO SCHIOCHET
em Nereu Ramos.

Procura-se 'Proíbo terminantemen
te a todas as pessõas de
entrarem em meu terre
no, sem minha licença.
Não me responsabílíso

pelo que possa aconte
cer.

Estrada Ifapocusínho
DOMINGOS RECK

JUNIOR

e Farelo de Trigo pa
ra pronta entrega Enge
nho Facciola

Teletone N' 43

��
Lustro p. sapatos da � Raizes alpinas co rn-

!áfamada Marca Marvel � põem o

fam.oso
€.sto-

lata graúde 'Cr$. 4,00 de � macal
,

todas as cores na
� Bitter AguiaCASA REAL. __ .........-...___._-...........

:j ..

ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
g! moderna e primorosamente instalada do li
li R. SADALL"A AMIN ii
ii 'CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ. ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "Á Noticia"» ii
ii HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 H
li - .Joinville - li

° ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINAftCORA

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


