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CAPITULO IV.
Das Comissões.

Art. ;)3-Para facilitar o estudo dos assuntos
que se tratarem na Câmara, constHuir-se-ão comis
sões especiaes.

Art. 34-As comissões permanentes são as se

guintes:
la)-Executiva, que é a comissão de policia, dll

qual são membros natos o Presidente e os Secretá
rios.

2a)-De Finanças, Economia, Orçamento e Con
tas do Municipio, á qual incumbe o estudo do pro·
jéto orçamentário, dos asuntos economicos e finan
ceiros do Municipio, e de quantos importem em im
mento de despezas ou redução de receita.

3a)-De Legisla�ão e Justiça á qual compete o
exame das questões que lhe foram propostas em fa
ce da Constituição 'i das leis vigentes, e o estudo
dos ajustes e convenções a serem celebrados com o

Municipio.
4a)- -De Educação, Saude e Assitencia Social,

Camara Municipal
Na ultima sessão da-] por Serem muitos, são

Câmara Municipal, o ve- mal renumerados.
reador Albrecht Gumz, Assim, corrigindo a

apresentou ao projeto creação de diversos car

que aumenta os venci- gos creados para colo
mentos dos Iuncíonaríos cal' protegidos polítlcos,
a 'seguinte emenda. torna-se imprescin-
Acrescente-se onde divel, não só

convier: mente suprimir os car-

Art. Ficam suprimidos gos desnecessaríos, cu

quando vagarem, o car- jas funções podem, com

go de almoxarife, um facilidade e sem prejuí-
de fiscal auxiliar, um zo para o serviço públí-
auxiliar de escrita. um co serem exercidas por
de escriturario. e o de outros, como tambem
inspetor escolar. melhor aproveitar a ca-

§ üníco=-A medida que pacidade de cada um

forem sendo extintos 08 distribuindo melhor os

cargos referidos no art. encargos.
serão atribuidos aos de- Os cargos sujeitos a

mais funcionarios, pro- extinção não terão dl-
porcíonalmente, 50% da reito a atribuição dos
economia resultante da dos 50% da economia
supressão. resultante dessa supres-
Art. Fica o Poder Exe- são.

cutivo autorisado, sem Esta emenda visa dar
prejuizo dos vencimen- maiores recursos ao Po
tos atuais dos respetivos der Executivo para aten
títulares, a fazer nova der melhor a situação da
distribuição dos cargos, melhoria das nossas es
tendo em vista a capa- tradas de rodagem visto
cidade de cada Iuncío- que, nas nossas funções
nario, de forma a me- devemos ser justos, res
Ihor atender os díver- peitar direitos adquiri.
sos serviços, excluidos dos, mas deixar de Ia
os dos cargos a serem do o sentimentalismo e

extintos. o interesse politico pa-
Justificação. ra, acima deles, por o
E' justo o aumento dos bem do municipio.

vencimentos dos íunclo- Sala das Sessões, 51
naríos municipais, que de maio de- 19(.8 -

Camara -Municipal
Regimellto IllterflO

/

Contintinuação do numero anterior

Art. l8-São faculdades de qu� o vereador po'de usar, desde que empossado:
a)- Tomar parte nas sessões, 'oferecer projetos

indicações e emendas, requerer, discutir, votar e ser

votado;
b)- Solicitar ao Prefeito, por intermedio da'

Mesa ou do Presidente das Comissões a que per
tença, informações sobre a marcha dos negocios
administrativos ou sobre outros que digam respeito
ao interresse. do Munieipio ou dll população;

c)- Fazer parte de comissões, na forma deste
Regimento;

d)- Flilar quando julgar necessario, observa
das as disposições regimentaes;

e)- Examinar, a qualquzr tempo, os documen
tos; livros e papeis do arquivo da Camara;

f)- Pedir licença e se� licenciado.
Art. 19 -- Os vereadores são responsaveis ei·

vil e criminalmente por omissão e abusos que come
terem no exercicio das suas funçôes.

Art. 20 - Os servidores muni.cipaes, quando
eleitos, ficarão afastados do exercicio das SUãS fun
ções, durante:

a) - Os periodo.S legislativos;
b) - Todo o tempo do mandato, si assim o

delibei'ar a Câmara.
§ 1. - Em.qualquer caso, ao funcionario ve

reador ficarão assegurados os respetivos venci,;
mentos, assim como todos os demais direitos e

vantagens do cargo.
§ 2' - Ao vereador afastado do cargo por

todo o periodo legislativo, poderá o Presidente
da Câmarj:l, no interregno das sessões, confiar
trabalhos que interesseII1 ás deliberações desta.

Secção II.
.

DAS VAGAS, IMPEDIMENTOS E LICENÇAS.
Art. 2l-As vagas na Câmara se darão:,
a)�Por falecimento;
b)-Pela renúncia;
c)_;Pela perda do mandato nos casos do art.

28 da Lei orgânica dos Muniçipios, e nos dos arti
go 135 § 2- da Constituição Federal;

dl-Pela cassação do registro do respetivo
partido;

Art. 22-Nos casos de vaga por, falecimento ou

renuncia, o Presidente comunicará o fáto á Câmara
e convocará o Suplente do vereador falecido ou re

nunciante, dentro de vinte e quatro horas.
Art. �3-A pêrda de mandato se dará medlanfe:
a)-Provocação do Presidente da Câmara ou á qual compete o estudo dos assuntos atinentes aos

de qualquer Vereador; problemas sociais, de higiene, saneamento e educa-
b)-Representação documentada de Partido po- ciona!.

litico ou do Representante do Ministério Público da 5a)-De Viação. obras Públicas, Agricultura, In-
Câmara; dústria e Comércio, á qual compete o· estudo das

c)-Parecer de uma Comissão Especial. (Lei questões relativas a transporte, pecuária, Agricultura,
Orgánica arts. 28 e 29). colonização, comércio e indústria, em suas relações

Paragrafo Unico-A perda só se poderá dar com 0-Municipio. "

com a aprovação de vereadores em número não in- 6a)-De Redação, á qual compete revêr, afinal,
ferior a dois terço') dêles, assegurada a mais ampla a fôrma dos projétos de lei e resoluções, dando-lhe
defesa ao vereador acusado precisão e clareza, conforme o aprovado, bem como

Art. 24":"No caso da letra d, do arr. 21. a Mê- a dos mernorlaes; proclamações, representações e a

se, tendo recebido comunicação oficial dos poderes de outro documentos originários da Câmara.
competentes, sôbre os falos ali previstos, declarará, Art. 55-As comissões especiaes são internas
em Resolução. extinto o mandato. e de inquérito.

Arf. 25-A renúncia do mandato deve ser feita § l' -- As internas, desfinedas ao estudo de as-

por escrito e apresentada á Mêsa, com firme re- suntos especiais, sujeitos á deliberação da Câmara,
conhecida. serão eleitas pela mesma fórma das comissões per-

Art. 26-Importa em renúncia do mandato a manentes.
.,

ausencia do vereador ás sessões, por dois períodos I· § 2'-As
A
externas, �om d tncumbsncía de. re

legialativos seguidos, sem motivo justificado. I presentar a C�mara, se�a? nomea�as pelo !Jreslden-
Art. 27 Suspende' se o exercicio do mandato re, compor-se-ao. n<:> ma,x�mo d� CI�CO memb�os.

do vereador: § õ'-As de Inquérito terao tlns determinados
a)-Por lncapacidade civil absoluta, julgada em e reger-se-ão pelas normas que a Câmara fixar em

sentença de interdição; cada caso.
. _ _

b)-por condenação criminal que impuzér pena Ar,t.. 56 - As_ comlss?e� externas, terao �a�ater
de privação da liberdade, e emquanto durarem os tempor�r.1O e serao c?nstltUidas quando se fizerem
seus efeitos. necesserres, a reqnertrnenro de qualquer vereador.

Art. 28-·0 vereador poderá obter licença: Ar.t. 57-0 vereador dispen.sa�o ou, lmpe�id.o
. a)-para desempenhar funções em

.

comissão de servir como membro ?e comlss�o. sera substirui-
que lhe fôr atribuida pelo poder público' do por outro que o Presldente designer .

b)-Dara tomar parte em congn�ss�s, conferen- Art. 58-As_ com.issões jntewa�-se.ão �e treis
elas ou reuniões culturaes: menbros, excepçao feira da Comtesão de Finenças,

cl-para tratar da sadde; que se comporá de. c!nco membr?s._
dl-tratar de tnteresses particulares;. & A;t. 39-A el�l�ao das cormssoes permanentes
e)- para exercer os cargos de Ministro de Es se. :a:a por escrurtrno _secreto, ?bedecendo-se. ao

tado Secretário de Estado Intendente Interventor cnrerto de representeçäo proporcional dos partidos.
ou quaisquer outros cargos: funções o� comissões Art. 40-;-A _ duração da� comis�ões. permanen
que lhe sejam confiados por Presidente da Repúbli- res abrangera !1ao so o período l�gls!atIV? .c?mo o

ca, Governador do Estado e Prefeito Munlclpal. das prorrogdço�s, e se prolonzeré ate o m.cro das
. Art. 29--1\' coneessêe de licença obedecere ao' s�ssoes do período s.e�umle. . _

'
�

seguinte processo: Art. 41-É permlüde a r�et�lçao da Mesa bem

I-Requerimento escrito ao Presidente da Cê- como dos membros das cormssoes.

mare: Art. 42-As comissões especlaes, bem como as
.' 'n-Pdrecer da Mêse, dentro de 48 horas após sub-comissões internas ou externaAs, compor-s�-ão
a leitura do requerimento ne hora do expediente, a- de tant<:s ver�adores quantos aCamar? determmar,
companhado de um projéto de Resolução, se favo- e durdrao umca�e�te o tempo neces�arlO a� de-
ravel à licença; sempenho da mlssao .qu: lhe tenha SIdo c<,lllflada.

III-Discussão única do projéto de Resolução . �rt. 45-As com�ssoes permanentes e as espe-
que não poderá ser emendado para estender a licen. claes mt�rnas escolherao dentre os seus componentes
ça a ou1ro vereador. �m ::>residente, ao qual c?berá dirigir, distribuir e a

§. 1.-0 projéto não emendado indepe:qderá de tlvar 05 serviços respetlvos.
redação final; . I Continua no proximo numero

§. 2'-Não se concederá, no decurso da legis-
latura, mais de dezoito mezes de licença, mesmo

parceladamente, para tratar de interesse patficular.
Art. 30-Para substituir os vereadores. em suas

vagas e impedimentos, serão convocados os respe
Uvos suplentes. na fórma da lei eleitoral e dêste Re
gimento Interno.

Art. 31-Não havendo Suplente para preencher
vagas que se dérem, ou no caso de renúncia de

I todos os vereadores, o Presidente da Câmara comu
nicará o fáto ao Juiz Eleitoral da Zona, para os de
vidos fins.

Paragrafo Ünico-Dispensa-se a comunicação
se faltar menos de seis mezes para o término da
legislatura.

Art,32-Será ainda convocado o suplente quan
do o vereador:

a)-Faltar a mdis de cinco :sessões consecutivas,
sem motivo justificado;

b)-Comunicar o impedimento em que se ache,
dando os motivos e o prazo provavel do seu afas
tamento.

�l!rDico [1�'iIDrí11
EDITAL•

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz eleitoral da
17a. zona-Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER a quem interessar possa que, pe
lo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, foi designa
do o dia 27 de junho corrente, para realisarem-se as

eleições suplementares das �1 a. e 25a. seções eleito
raes, desta zona, que funcionarão, respetivamente,
nos, Edificio da Intendencia distrital de Corupá e

Grupo Escolar Tereza Rarr.os-sala 7-. E para que
chegue ao conhecimento de todos mandei

.

passãr o

presente edital que será afixado no lugar de costu
me e publicado pela imprensa, local. Dado e PI:IB
sado nesta cidade de Jaraguá do Súl, primeiro de
JunllP de mil novecentos e quarenta e oito. Eu NEY
fRANCO escrivão, o subscrevi."":'

ARY PEREIRA OLIVEIRA
- Juiz eleitoral da 17a. zona-

Clube A. Baependi
Ball� São .João

A Diretoria do Clube Atlético Baependf, convi�
da seus associados para o tradicional BAILE DE
SÃO JOÄO, qu� levará a efeito em sua sede social
no dia 19 do corrente mês.

Abrilhantará este baile o renomado conjunto do
Jazz "Cruzeiro" de Rio Negrinho. Mesas a reservar

com o Tesoureiro Neitzel nd Tipografia Avenida. So-.
licita-se o comparecimento dos associados com traje'lS
de chita.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nia ta de Junho' de' 1948
,Realizar-se-ä a tradicional e grandiosa festa em honra ao gloriosoSanto Antonio de Retorcida

que constará de barracas, ,rifas, churrascada, [ogos, doces, bebidas, leilões, tiro ao alvo, tombolas etc. A mesma será abrilhantada por um otimo conjunto musical.Esperando sermos atendidos, desde j á agradecemos, pelovosso concurso prestado.

FERIDAS,
E C Z t M A S,
I,NFLAMAÇÖES.
COCEIRAS,
FRiEIRAS,
ESPJNHAS, ETC.

A COMISSÃO
NUNCR EXISTIU IGURL

PAG. 2
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- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

Mackínas para picar ii Correio do Povo ii N "Capsulas Antisesonicas •carne "Husgvarna" tipo li Rua MI. Deodoro N. 136 ii :1'11: Minancora" �IAlexanderwerk, N'�5-8- li ii
III10-12-22-32 díscos e ia- H Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii iii Em Todas as Boas Farmacias DIcas avulsas V.S. poderá ii JARAGUÀ DO SUL· H l'iiÉ MINANC\ ()DA-liiadquirir porl preços es- ii Santa Catarina !!:�

�

um produto dos Laboratorios " !�CI pedais na CASA REAL.

II AS��:U��,�AL li _J_L_!!l!ii!!!I__!!ii!i!!i!i_·T!_�_in_�_�_le__I!_=_!!ii!i!!i!i_s._��_._y_!�_t-,a!f,--�_a_!i-__!l!!li!l!_!_!__lm
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::
li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

I:---------- ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
, H Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii�--:-----�",__� li Doenças de Senhoras - Partos - Clínica li .: BItter Águia Puro H Geral de. Adultos e' Crianças. ii',' t

abre o apetite e
.

� 11 Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura .Municipal. i�:t di t-:: \ TELEfONE N. 3
::I avorece a Ip'"es ao H Jaraguá do Sill - Sta. Catarina ii.I�����::
::
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JARAGUÁ DO SUL - Rua Ma]. Deo!_da Fonseca, 368 - SANTA CATARINA

•

AVISO• S!l 'ii e 1!i stll_'- Si ? e
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·......�.. � ..· ....··: Nos abaixo assinadosIfß8H�ßÕf-MOUDfEIS (Cßn�n1ÕRlft t !.:. H�bid, iU?::i F.:��:{�!a!;m;:�{i�:IP

'. terrenos sem nossa li-I di :

B L d
:
cença afim de tirar pal-t

Guilherme A. G. .Gaedke & Filhos 1P :.� OSS t a.�.: ����� �:��s, pescar e
a Rua Marechal Deodoro Fundos

N-
.

onsabisaIP Entrada eo lado do Foto Atelier Hans Loss ���......, .....: ...., ...::. mosa�e��Sq�:sp possa a-

I Icontecer
Dormitórios modernos e simples •

28-5-48Jogos pera sala
Matias PansteinJogos pera .cosinha Cure seus males e poupe seu João ReiserGuarda roupas colonial

I bFoAm RdMinhAeirCo IAcomprNanOdoV'ARa Alfredo LenzGuarda roupas pare casal e solteiros
Bertoldo Berwalt

� Guarda comida e guarda louças di
Inacio Steimacher111 de ROBERTO M. HORSTBufes. e pentiadeiras

.,

I
a que dispõe de maior sortimen- Alberto VteskCadeíres=Mochos-cCarnlseíros •

to na praça e oferece seus arti- Herteres PerwaltCamas-Taboas de lavar roupa. gos á preços vantajosos.•

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua<ia;i'@.allfe;}_a=if!rt&3qii?nif:&�_. Milho Novo
e Farelo de Trigo pa-

ra pronta entrega Enge-������������� nhoFacciola(@
� �.\8I�.\8I�.\8I�.\8I�;\8I�.\8I�;\8I�.\8I�.I;\��.\8I\EI:\8I�;\8I(§)� Telefone N' 45@Tosse,Asma,Bronquite,Rouquidão, e Reslriad�s !gll

_(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßHflHO Rf8PIHßlORIO �@
.

Encontram alivio imediato com o uso do @(@ IneolDparavel t@

t[!!!!���!��!!J ,

BITTER AGVIA
PURO

é um aperitivo cientitico

BITTER AGVIA
é o grãnde estomacal

da época,

Procura-se
Um arado marca Rutzack,
numero 7 ou 8.
Informações dirigidas ii

BASILIO SCHIOCHET
em Nereu Ramos.I- :.::�od:.'::::iS I®

Jaraguá do Sul - Ru Domingos R. da Rova

-I Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se®IVidros. Molduras pare Quadros qualquer
tipo. - CAIXÚES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.Enfeites para Caixões Funerários. .

FRACOS E ANÊMICO;:' !
Tomam :

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

lJipl�gadB IIlI11 Hit! BIS:

Tosse,

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

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

••V.GAB.
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

HUtS f DEMAIS

AfECeOU DO

PRODUTOS DA:

liIDldl1Ul§trlia ôle Calcades
,

.I

G(»§cltil mnaos §: Ao ·

CAIXA POSTAL, 11

�RAGVÁ DO SVL - S. Catarina
.

"3 "0 "2 -#)4....a. rern .G Q Q �, w �_ _

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO I N F A L L I V E IS
Nd Prisão de Ventre
e nas mo lesties do
FIG'ADO

ESTOMAGO
INTESTINOS

Fe st í

o s , Azia, Vomites,
Pes d d el o s , In dis 9 e.s t õ e s,
Co l i c e s do Figado.

Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Est"omago, Mdo
He lito, Retenção de Bilis.-'
-

Vende-se em toda parte.

Esta CASA, mantêm sempre em estoque 'artigos de primeiraqualidade, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, BrinsRiscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,Tricolines, panos pare cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outrosartigos, os quais, está vendendo pelos IIEN"ORES PREÇOS DA· PRAÇA.Visiten-na sem compromisso, e eertífíquem.ae dos preços e da qualidade de seus Artigos.

o

II
II
II
li
<I>.........__..

__
_a. � .. __u.__

..

Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel erster Qualitffit aufLager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusoee, Waschstoffe, Riskaden. Cretone, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffa,Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fusions, Hemden, Grawaten, Strümpfe,Fertige Anzüge, Mrentel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU AUSSEHSTNIEDRIGEN, PREISE VERKAUFT WERDEN.
Besucht diesen bestehenden rerkautslaäem Ohne verpflichtung ihrerseits, umsich die Artikeln und Preisen zu überzeugen.
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CORREIO DO POVO

;[dilül ,d� Priml!iri1�
� ./.� �

.
�

PrilCíI<,

o Doutor Ary Pereira' Oliveira, Juiz de Direi
to da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Oatarina, Brasil, na Forma da Lei, etc.

Faz Saber a todos os que o presente edital
de primeira pra"ça, corri o prazo de vinte dias vi
rem, ou dele conhecimento tivérem ou interessar
possa, que, 'findo êsse prazo, hão de ser arremata
dos por quem mais dér e maior lance oferecer, emfrente ás portas do Edificio do Forum, no dia 17
(dezesete) de Junho próximo vindouro. ás to horas
da manhã, os bens penhoradas a Luiz Sucatelli, na
ação, executiva que lhe move José Antonio Passa
rine, e abaixo descrimlnados.->

111)- Um terreno situado neste municipio no
lugar Poco, da Anta, com a área de 75.000 ms2.,fazendo frente com. terras de José Céple, fundos
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.8.841, do
Oficial, do Registro de Imóveis desta cidade, Snr.
Mario Tavares da Ounha Mello, aos 17 de marçode 1947, avalíado €Im er$. 6.000,00.-

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

auto de avaliação de folhas dos autos da referida
ação executiva, serão levados em hasta pública de
venda e a�rematação em primeira praça, pelo pre
ço da avaliação, isto é, cr$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos cruzeiros).- Assim serão os referidos bens
arrematados por que mais dér e maior lance afere
cer, no dia, hora e lugar acima mencionados po

'

�endo os r_nesmos serem examinados. por quemmteresse tiver, no lugar Poço d'Auta, distrito de
Cerupá, rieste 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 lug�r de costume e publicado pelo [ornal local
«Correio do Povos> Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul aos dez dies do mez de maio
do ano de mil novecentos e quarenta e olto-v- Eu,Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado) AryPereira Oliveira.- Juiz de Direito.- Está confor
me o original, do que dou fé.-

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1948
NEY FRANOO
O Escri'vão

�

Lei N. 13
O, sr. Waldernar Grubba, Prefeito Municipal de

Iaragué do Sul no uso de suas atribuições .

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciôno
a seguinte Lei:

Art. 1°_ Ficou estipulada uma licença especial
para os "Mascates" ou "Mercadores ambulantes de Fa
zend.as" não estabelecidos no Municiplo, na importancía de Cr$ 6.000,00 mensais.

,

Art. 2°-Os negociantes estabelecídos, conrí-
num a pagar as taxas em vigôr, sendo que, todos
os vendedores ambulantes, devem no 'äto do pagamento trazer uma fotografia (5x4), afim de ser colo
cada no respectivo talão de imposto e' ser inutiliza-
do com o carimbo da Prefeitura.

'

Art. 3°-Esta Lei entrará em vigor na 'data de
sua publicação, revogadas á disposições em contrá
rio.
Prefeitura Municipal de Ieregué do Sul, 5 de maio
de 1.948.

As)-WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

BALlEGRANDE PUBLICO

I

o ônr. GUILHERME MOELLER tem o ma-.' ,

xm�o praz�r em convidar o publico em geral pera o

B_�lle no die 19 do correnre, no salão de sua pro
, prJ�dade, no lugar Três Rios do Norte, o qual será
abrilhantado por uma boa orquestra.

O PROPRIETARIO

Dr. Alvaro Batalha - MÉDI�O
,

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAI�, E

DOENÇAS DA PÉLE.

Eletricidade Médica-,
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Retos Ultra Violetas e Infra Vermelho
-R.AIOS X-

Diretor Médico do Hospital "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

t �:��c�::a�r:::�o!�'
amigos e parentes, o falecimento,

no dia 29 de Maio, da nossa querida filha
e irmã,

Loni Léa Krüger
com a idade de 1 ano.

Agradecemos de coração todos os que
nos confortaram nesse transe e, mui espe
cialmente ao rev. Pastor Weidner, pelas
consoladas palavras,

Jaraguâ do Sul, 2 de Junho' de 1948

Arnoldo Krüger, mulher e filha

.......1 .

To�esaQzeige un� Oan�sagung
In tiefer Trauer teilen
wir hierduch mit, dass
es Gott dem Herrn über
Leben und Tod gefal
len hat, unser íunigst
geliebtes Töchterchen
und Schwesterehen,

lOnr Hu KR�fifR

(

��I Edital d� Ll!illio

Im zarten Alter von
I

1 Jahr 1 Monat 8 Tagen morgens (I Uhr am
29 Mai zu sich zu nehmen.

Wir danken allen denen, die uns in
den schweren Stunden hilfreich zur Seite
standen. Ferner danken wir Herrn Pastor
Weidner für seine trostreichen Worte im
Hause und am Grabe, und auch allen, die
der lieben Verstorbenen das Geleit zur
letzten Ruhestätte gaben und Sarg und
Grab mit Blumen' schmückten.

Jaraguá do Sul, 2 Juni 1948
Die trauernden Eltern Arnoldo Krüger und

Frau nebzt Schwesterchen Nair.

NACHRUF
Kaum blüht ich auf da fiel ich ab
Trat aus der Wiege in dass Grab
Dem' Vater und der Mutter mein
War ich ein liebes Töchterlein
Gott aber dem ich lieber war
"Nahm mich zu seiner Engelschar
Vater, wenn die Mutter weint
Trockne ihr die Tränen ab
Pflanzet wenn die Sonne scheint
Eine Rose mir aufs Grab

Ruhe sanft

..

Todesanzeioo un� Dan�saguno

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Oomarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...

FAÇb SABER a todos que o presente edital
de leilão com o prazo de dez (10) dias virem ou
dele conhecimento tiverem, que findo êsse prazo há
de ser arrematado, por quem mais dér e maior
lance oferecer, 110 dia 18 do mez de junho proxi
mo vindouro, ás 10 horas, em frente ás portas do
Edificio do Forum da Comarca, o bem penhorado
a Fábrica de Calçados Yara S. A .. na ação execu
tiva que lhe move Cia Cindú de Oouros e Maqui
nas, abaixo descrirninado:-

1°)- UMA MAQUINA d s grampear viras e so
las marca Herrero.-
Cujo bem constante do auto de penhora de folhas
dos autos da referida ação executiva, será levado
em leilão e arrematação.- Assim será o referido
bem arrematado por quem mais dér e maior lan
ce oferecer, no dia, hora e lugar acima menciona
dos, podendo o mesmo ser examinado, por quem'
interêsse tiver, na Fabrica de Calçados Yara S.' A.,
sita a rua Marechal Deodoro, nesta cidade.- E pa
ra que chegue a notícia a público e ao conhecimen
to de todos se passou o presente edital que será
afixado ás portas do Forum, no lugar de costume
e puhlicado pelo jornal local "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
aos vinte e cinco dias do mez de maio do ano de
mil novecentos e quarenta e oito.- Eu Ney Fran
co, escrivão, o subscrevi.- (asssinado) Ary Pereira
Oliveira.- Juiz de Direito da Comarca+- Está
conforme o original, do que dou fé.-

Jaraguá do Sul, 25 de maio de 1948.

NEY FRANCO
O Escrivão

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA

���. Allen Verwandten Freunden
\_�,;í und Bekannten 'teilen wir

die traurige Nachricht mit
dass .es Gott dem Allmäch
tigen gefallen hat am 27
Mai Morgens 1/2 3 Uhr
meine liebe Gattin, . 'unsere
gute Mutter, I'ochter.Schwie
gertochter, Schwester,
Schwägerin und Tante,

Elia Horst Mielke
im Alter von 38 Jahren 22 Tagen nach lan
gem Leiden in die Ewigkeit abzurufen. Wir
danken an dieser Stelle Herrn Doktor Wal
demiro Mazurechen, ganz besonders Herrn
Pastor Waidner für seine Trostreichen Wor�
te im Hause u. am Grabe u. allen denen die
der Verstorbenen das letzte Geleit gaben u.
das Grab so reich mit Blumen schmückten.

Jaraguá do Sul, dem 1. Juni' 1948
Der traurige Gatte Alfred Mielke u. Kinder, Eltern und
Geschwister u. alle' Verwandten.

Vermiiugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
,

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

remédios
Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

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

O NV LLE

Es wurde unseren Herzen dein Scheiden ach so schwer
Wir fühlen es mit Schmerzen wie du uns fehlst so sehr
Jedoch des Höchsten Wílle rief dier aus dieser Zeit
Drum tragem wir nun still ergeben unser Leid

Ruhe sanft

l�miii;!!'!!im!!:iE!i�m!!=;;;am!!!!ml!;!!li!!Ei!S$il!lliii5lla!ll!li;al�111
mUr. francis,cD Antonio Piccioni m
m .

MEDICO I�
I Formado pela Faculdade de Medicina da m:.. Universidade de

'

São Paulo. .,.

ii Ex-semi-interno do Hospital das Cli�icas e Santa Casa de III
, III

Misericordia de São Paulo �I
I C LlN I C A G E R A L - C I R U R G I A iR
_ .• Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas p.�
I� c externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins -III::" Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da .

III péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos. modernos. I
m ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. I
iR PROVISORIAMENTE CON�ULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 Às

Öl'.III 6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL EVANGELlCO. H

g ÀS 2.. , (Às e 6M. FeIRAS ATENDeR" EM NeIlEU.
III 'RAMOS DAS 2 ÀS 6 HORAS DA TARDE. .1
�':�:'-':_::�::�::_�:!����:��l�'1'�I_,liiiliiiiiiiil'_"_"_'liiiiiiii,.iiiiiiiiil •••liililiiiiiiiin_,,_,�ili..

-=1I11!=....===========1....1111-....

Irp1! leo�olno Kar�ten fK'11
ii ii PltOPR][ETARIO il Aii11011 Rua Marechal Deodoro, N. 158

ii ii

ii !j II R Ir
ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E GARGANTA, H II S II SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- .i.i S .rl.!ii moderna e primoro�amente instalada do li H ��
ii DR. SADALLA AMIN ii rr ii SI�bM����I��2i��::5, ii Ti!li CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS!l �l l! SORIOS, LUBRI- ij E lili ESTADOS DE SA.NTA CATARINA. E PARANÁ ii li g fICAÇÃO CARGA DE i: ::

H «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» !l HO ii BATERIAS E CONCERTOS DE
.....
:l

.....
:1 N .....

:!
...�I.li HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ...:1:::1: li ii

li _ ....oinvil�e - U::::::::::::::�j PNEUS.
t.�::::::::::::::{!
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ANOXXIX
Diretor-Responsavel: PAULlNO PEDRI Fundado em 1919

SANTA CATARINA

Novidade

JARAGUÁ DO SUL - Domingo 6 de Junho de 1948
TELEFONE N. 39

Uma bõa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra

-

fica Avenida Ltda. -

•

No. 1.493

Locais
Av. Getulio Vargas. 350

�t�lôT�� nl�ll fFesta de São João Batista
Irene PeJrl, Oficial do I e inauguração da pedra fundamentalR egistro Civil do 10 Distrito

d Ig"da Comarca [araguá do Sul, a reJaEstado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Realizar-se-â die 20 de junho em Itapocusínhoa tradicional festa de São João e o assentamentoda pedra fundamental da Igreja.Haverá churrescade, galinhas assadas, doces,café, bebidas etc.

casai-se:

Edital N',2397, de 1'-6-48.
Rudolpho Henrique Os
car Oestereích e Frieda

Schulz
.Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Garibaldi. nlho- de
ErwiIi Oestereich e de
Alvina KeiserOestereich.
Ela, brasileira, solteha,

lavradora, domiciliada: e
residente neste distrito,
em Garibaldi, filha . de
Ricardo Schulz e dé �I:.l
za Schulz.

A festa será animada por um otimo JAZZ.
A COMISSÄO

o remédio que tem depurado
o ..ngue cl. tres g.rações I

Empregado com êxito naa I

Mackinas para picar I
carne "Husgvarna" tipo
Alexanderwerk, N':5-8-
10-12-22-32 discos e fa
cas avulsas V.S. poderá
adquirir por preços es
peciais na CAS� REAL

Feridas
Eczemas
Úlceras

��IManchas_, Dartros
Espinhas1II ..1tLa1lll Reumatismo

19.i�1I Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO I •••
SEMPRE o MELHOR! •••I

Vistas da

Enlace Karger-NicoUni
Realisou-se ontem o

enlace matrimonial da
senhorita Elfrida Karger,dileta filha .do casal Jo
ão - Ana Karger com o
Snr. -Oílío Nicolini, co -

mereíárío nesta praça.
Os atos civil e religi

oso foram paranifados
pelo snr. Artur Müller e
sua esposa dona Adelia
Müller, que estando au- Edital N' 2�96, de 31-5-48.
sentes foram represen- Vergilio Ferrazza e ----�-----------__-_tados pelo snr. Bernar- Clara Floriani
do Grubba Junior e sua Ele, brasileiro solteiro, residente -neste distrito,
esposa Áurea Müller lavrador, domiciliado' e em ltapocusinho, filho fLlllR Df 1860(111Grubba, residente neste distrito, de José Verbinen e de
Ao jovem par .

no ssos em Retorcida, filho de Emilia Anna Maria Wist
parabens. Maximino Ferrazza e de Verbinen.

Maria Francescki Fer- Elá, brasileira, solteira,ANIVERSÁRIOS razza. doméstica, domiciliada eTranscorreu dia 2 do Ela, brasileira, solteira, residente em Guara-mi-corrente o aniversário lavradora, domiciliada e rim, municipio de Joínnatalicio da Srta. Irene residente neste distrito, vile, filha de Carlos AI-Such, residente em Ri- em Retorcida, filha de brecht e de Adele Al-beirão Grande da Luz. Eugenio Floriani e de brecht.
.

na���cia Pda:s�rt:. tf:t Maria Zanella Floriani.
Edital N' 2400, de 4-6-48.ra Piccolli, professora Êdital N' 2396, de 1'-6-48. Carlos Julio Leopoldoem Rio Molha, da sra. Walter Liesenberg e Hartmann eAlice Monteiro, esposa Ildgar Dietrich Tank Freia Lehnhardtdo Snr. Evaristo Montei-. Ele, brasileiro, solteiro, Ele, brasileiro, soltei-ro, residente em Coru- lavrador, domiciliado e ro, domiciliado e resí- ELIXIR DE NOGUEIRApá; Wanda Kramer con- residente neste distrito, dente neste distrilo, em Grende Depurativo dosanguesorte do Snr. Be�nardo em Ribeirão Molha, filho Itapocusinho, filho deKramer e Marta zatler'l de Alinda' Liesenberg. Frederico lIartmann e "MEDICAÇAO AUXILIARDia 10 o snr. Mathías Ela, brasileira, soltei- de Augusta Boreherd. NO TRATAME NTOPanstein e a Srta.

-

Car- ra, lavradora, domicilia- Ela, brasileira, solteira, SIFIUS".men Zimmermann. Dia da e residente neste dis- domiciliada e residente11 a Sra. Valeria Bata- trito, na Ilha da neste distrito em Itapolha, esposa do Snr. Dr. Figueira" filha de q-tÜ-1 cusinho, filha de .�milioAlvaro Batalha compe- lherme Dank e de Elisa Lehnhardt e de Röschentende clinico e diretor do betha Dietrich. Görl Lehnhardt.Hospital São José; do sr.
Augusto Schmidt, chefe
da filial da firma Jordan
nesta cidade; Waldir
Funke, Clemente Baratte
e dona Maria 'I'omazellí,
esposa do snr. Inacio
Tomazelli: Dia 12 do
snr. WâJter Gosch, In
dustrial e diretor da fa
brica de calçados Gosch
S.A. na mesma data Au
rea Müller Grubbe, espo
sa do sr. Bernardo Grub
ba.
Aos aniversariantes

as felicitações do "Cor
reio do Povo". Edital N' 2398, de 2-6 48.

Roberto Fiedler eCasamentos Realizadls lesla Cecilia O. rnburgCidade.
Realizaram-se ontem Ele, brasileiro, solteiro,

na sala das audiencias lavrador, domiciliado e
residente neste distrito,os seguintes casamentos: RMarciano Voltolini com
no io da Luz, filho de

a
.

srta, Carmelia Carlini; Gustavo Fiedler e de He
dwieg Fiedler.Arduino Pezattí com. a
Ela,. brasileira, solteira,srta. Anna Pretti.

lavradora, domícllíada esa. feira dia 3 reali- residente .neste di.strito,zou se o enlace matrí.
moníal da gentil srta. no Rio da Luz, filha de
Antonia de Oliveira, Alma Zíls Ornburg.
professora em Barra do Edital N' 2399, de 3-6-48.Rio Cerro, com o sr. Jo- Copia de edital deão �urijan, r_esidente na proclamas de casamenCapital de Sao Paulo. to recebida do Oficial........:___..___............___ do Registro Civilj de� Grande numero de

pes-l
Guaramirim.

.� soas se curaram do esto- Jorge Verbmen e

I mago usando .
Anna Albrecht

. .', Ele, brasileiro, solteiro,���, operário, domiciliado e

E para que chegue ao co
nhecimento de todos.mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde' será
afixado dur ante I') dias, Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os
tins legais.

IRENE PEDRI, oficial

IndlJstria e Ocmerclc
DECLAR.AÇÃO DE EMPR.EOADOS

LE12/3,

Deverá ser apresentada até 30 de JUNHO na

Repartição competente.

Para os seus serviços e consultas procure o

ESCRITORIO DE F. FISCHER
(o maís antigo)

Rua Marechal Deodoro N. 204.

CASA DAS TINTAS
FILIAL EM JARAGUÁ DO SUL

RUA MARECHAL FLO'UNO PEIXOTO, 54-58
OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em PÓ,Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha-

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa pare vidra-
ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.

Anilinas: para tingir tecidos de Lã,
Algodão, Sedas etc.

PREÇOS DA MATRIZ
MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848

C�jnicB �e Olhos, Ouvidos, nariz, fi8ruanta
_.

. -Dr. Arlnlßlo Tavall"es
Pofessor Cotedralico de Biologia do InstiHuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chafe .05 serviços clinlcos e cirurglcos da espeCialidade no

Hospital de Corldada de Florian6polis.
Assistente do professor David Sanson. "O Rio de Janeiro.

Ex-Inh.rno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

cidade
Vende-se na Grafica

Avenida Ltda. � Tintas para caneta Tinteiro.
Coftlpasso., etc. etc.
Recebeu e oferece

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA·

oooooo��oooooon�oo�oo�
; Adolt Herm. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL m
00 Oferece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todos os tipos 00
00

.

de MOb�ias, especialmente para escritório. 00
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:

IDormitarias, Salas de 1antar

I Cópas, Escrltorics, Moveis rustic,?s e outros.
MOVEIS AVULSOS COMO:

Cadeiras
5:íaPoltronas fixas e giratorias �

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

I00 Afamada pela sua -eíiciencia, substitu
5:ía indo as Caixas Registradoras de
2:Z:S elevado custo.··_;------

I Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00
RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00
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