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DE FbO'RIAnOPObI5
180 dias de licença ao sr. Governador - Assumiu o Presidente da Assembléia sidente fornecerá a respeito nota á Imprensa.

'. - O trigo Outras netas - A convenção da UDN.
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CAPITULO VI

sr, Aderbai Ramos da Sil
va sancionou as leis que
concedem aumento a ma- Arr, 59 - Aberta a sessão, o 2. Secretário fa
gistratura e abre o credí- rá a leitura' da ata da sessão anterior, submetendo...a
to de CrS 534.000,00 pare o Presidente á discussão e votação.
pagamento aos funciona- Art. 60 - Si qualquer vereador lhe fi:ler repa
rios .do tesouro da quota ros, o Presidente, ouvidos os esclarecimentos do 2.
pelo excesso de arrecada-' Secretario, mandará que se consignem em ata es re-
ção.

.

� tlflceções procedentes, dando então por aprovada a
'

Revestir-se-á de grande ata em discussão.
.

írnportancia a Convenção Paragrafo Único - Os erros simples, de nome
da União Democratlea de ou de redação, que não envolvam alteração da ata,
Santa, Catarina, a reali- poderão ser emendados pelo 2. Secretário, com o
zar-se nos dias 19 e 20 beneplacito do Presldente.
do corrente pera eleição Art. 61 - Aprovada, a ata seré lógo assinada
da Comissão Executiva pela Mêsa, na ordem estabelecida nê te Regimento.Estadual e 08 delegados Paragrafo Unico - Na última sessão do ano
á Convenção Nacional, a do período legislativo, ainda que não haie numero
realizar-se no Rio, die 15 legal de vereadores, a ata respetlva deverá ser lida
de julho. e aprovada nessa mesma sessão.
Foram convidados, elern Art. 62 -Depols de easínede a ata, o l' ôecre-

dos diversos represenran- tério fará a leitura do expedlenre, a que o Presiden
tes dos diretórios, oe pre- te dará o devido destino, salvo si houvér objeção
feitos e vereedores do parti- por parte de qualquer vereador, caso que será resol
do afim de traçarem normas vido pelo plenário.
gerais de edmlnlsrraçéo. Art. 63' - ôegutr-se- á a leitura de pareceres
Virão tambem represen- des comissões, prolétos, indicações, requerimentos

tantes dos Estados do Pa- que estiverem sôbre a Mêse, podendo os vereadores
rané e Rio de janeiro. justificai-os.

f
' Art. 64 -"- Terminado o expedlente começar-se

á logo a tratar da matéria que estiver destinada á
_ . _ , ordem do dia, lendo O í. Secretário o que houvér

C
�

M·· 1 vot�ç�o. As dellberações so serão tomadas por pere discutir e votar. .

.amara unlClpa maione de membros.
, Paragrafo Unico - Os pareceres, projetos, re-

, Afl� 9� - Quando o. r�umero de ve�eadores �re- querlmenros, íhdicaçõe ce moções, que não forem li,-Regimento Interno sentes for .Inferior ao mtrnmo estab�recldo no artigo. dos, por falta de ternpo, ficarão para a seesãojseguíure .

.

51. o Presidente ou na sua auseuere e na de todos Art. 65 _ A ordem da matéria em pautaos demals �e�b�os da Mêsa que o
.

substituam ? para discussão .e votação só poderá ser' alterada
Continuação do numere an, terior

vereador mars Idoso presente, assurnlndo a I]resl- ou interrompida salvo o disposto no art. 48 emdencia declarará não. hever sessão por falta de nú- caso de:
' ,

mero e. desígneré ordem do dia pera a que seguir. a) - Urgencia;Paragrafo Unico-�o fáto, c?mtudo, lavrará áta b) -'- Adia�ento. .�,em que se declare a clrcullst<;2nCla,_o nOl.11e dos \e- Paragrafo Unico _ Para que se dê urgenciar eadores prese�tes e o d?s q�e na.o comparecera!?1' é mistér que o requerimento, sem ·discussão, sejaArt. 54-.SI, por motIVO. ImperIOSO, a sessao< aprov.ado pela maioria dos vereadores presentes.começar. depOIS da hora, reglm�!1tal durará o teml!0 Art. 66 - O vereador que desejar propornecessáriO a completar a duróçao de uma sessao urgencia usará da seguinte fórmula: "Peço IJ pa-normal.,. lavra para ass.untQ ·urgente".
. .

Art. 55-Quilndo, em vlrt�de de v�ga ou de I
.

Art. 67 - Urgente, para que se interrompaImpedimento dos vereadores, nao houver numero a ordem do dia só se deve considerar o assuntosuficiente para a realizaçã? das sessões,. o. Presi- que, pela sua i�pórtancia, reclame medidas imedente co_nvocará os respeltvos suplentes com a an- diatas e inadiaveis.tecedencIa de, pelo O1�nos, vinte e ,quatro_ horas. § 1. _ Admitida a urgenci�, o PresidenteArt. 56 - ACamara podera ser convocada consultará a Camara si o assunto é de natureza
para sessõe� extraor�in6r!éls.. em �pocas diferentes tal que, .em não sendo imediatamente 'tratado, sedas dos perIOd<;>s. legIslatiVOS, sempre que a.ssuntos tornariam nulas ou de nenhum efeito quaisquer

I
relevantes o eXigirem

_ . � . providencias..
_

§ 10 - As sessoes prevlsta.s neste
. artig? po- § 2. _ Si a Camara, pOl" maioria, d,ecidir afir.derqo

A

ser convocadas pelo Prefeito, pelo Pr�sId.ente mativamente, a matéria entrará, desde logo, emd.a Camara
A

ou por vere?dores em numero nao Ii1fe- discussão, ficando prejudicada a ordem do dia.
flor a um terço da totalidade deles. Art. 68 - O adiamento de discussão e vota�

. � 20 A. convoc�ção se�6 sempre motivada. e a ç'ão será decidido sem debate, nãó podendo, en
reumao destmar-se a excl�slvamente a tratar .do as- tretanto, ser proposto quando se estiver proce-5unto que a tenha determ�nc!ldo. , dendo a votação ou quando qualquer vereador§ 3. - A conyocaçao far-se-a pela -Imprensa, estivér falando.onde houvér, ou por cll:ta re�istrada, fO_i1ograma ou Paragrafo Único - O pedido de adiamento
t�legr�ma ou,. quan�o. nao haja outro meio d� comu- deverá indi�ar imediatamente o prazo; e se hou
mcaçao, P?r IntermedI� de mensagem especial, com ver mais de um pedido com prazos diférentes,antecedencla de sete dias, pelo menos., decidirá o plenário qual deverá prevalecer, vo-

Secção II tando-se em primeiro lugar o de prazo menor.

Das Sessões Secretas Art. 69 - Os vereadores poderão falar sen·

Art 57 - A Câmara põderá realizar sessões tados, mas só depois de lhes ter sido c�)Dcedida
secretl1S desde que a maioría dos vereadores assim a palavra. ,

o deliberqr. § 1. - O orador dirigir-be.á sempre ao Pre-
ses- § 1. - Si él sesslio secreta tivér de realizar-se sidente ou á Camara em geral, nunca as Tribu-
Câ- no decorrer de sessão pública, será esta �uspensa, nas ou galerias, sob pena de lhe ser cassada a

para ser reaberta apos a terminação daquela. palavra.
§ 2.-Deliberando-se tornar secreta a seS$c1Ío, o § 2. - A palavra será concedida, alternada-

Presidente fará sair da sala e suas dependencias, to- mente, aos vereatlores de cada Partido e, propor
das as pessôas estranhas, inclusive representantes da cionalmE'nte, á representação destes:
Imprensa, e funcionarias da .Casa.

_

§ 3. - Os vereadores poderão manifestar-se
Art. 58 - Antes de encerrar a sessão secreta, por meio de apartes, desde que () p�I"mita o ora

a Câmara resolverá si deverão permanécer secretos dor, mas de modo que não sejam ·1ongos ou de-
os objetos de estudo ou deliberllcão, ou si poderão masiadamente rep�tidos. •

ser divulgados. no corpo da ãta da sessão' pública. Art. 7.0-Para estabelecer-se preferencia, o
,

§ 1. - Aos vereadores que houverem tomado 2' Secretário fará a relação dos vereadores que
parte nos debates das sessões secretas, será facul ta- pedirem a palavra, em'ordem cronôlogica e por
do o direito de redigir seus discursos, para que se- ela se guiará o Presidente.
jam arquivados juntamente com o relato da sessão. Art. 71-Sempre que muitos vereadores pedi
quando não se verificar a hipolese final do paragra-

rem a palavra ao mesmo tempo, o Presidente
fo anterior,

.

darà ao que bem lhe parecer.
§ 2 - Em qualquer hipotese, entretanto, o Pre- I (éontinua na 3' pag.)

. Da Natureza e da Andamento dos Trabalhos.

Secção I
DO FUNClON i\MENTO DA CÂMARA

Em sua sessão de 5 do da Silva, assumlu o Go- mais sementes desse cere

corrente, na hora do ex- vemo do Estado o sr. lo- al, pedido que foi votado
pediente da Assembléia, sé Boabaid, presidente da. pelos snrs. deputados.
foi lido um requerimento Assembleia Legtslatlve, - x-
do sr. Aderbai Ramos da que por sua vez foi subs- A Assembléia ainda
Silva, em que o sr. Go- títuido pelo sr, Rui Feuers- aprovou os seguintes
vernador pedia 180 dias chuette, vice·presidente. atos: urgencia pare apro-
de licença pera rratamen- -x- veçäo do projeto de lei que
to de saúde. Contínua a ter profunde concede un:t auxilio de
Posto em dlscussêo, so- repercussão, o discurso Crê 200.000,00 pare o rnu

bre ele falaram os deputa-150bre a cultura do trigo, nicipio de Itelaí; um voto
do.Nunes Varela, Ioão Jo- produzido na Assembléia de congratulações pela
sê' Cabral e Saulo Ramos, Legislativa pelo deputado passagem do 50° �niverdando apoio, em nome de udenista sr. Ramiro Em- sario de vida sacerdotal
suas bancadas lIO pedido merenciano, discurso: êS·'1 do ,rev, Padre Lourenço
e formulando votos de se que agitou a sessão na Migliore, proposição dos
pronto restabelecimento ao qual foi pronunciado e que deputados Biase Faraco
ilustre chefe do podor exe- trouxe á luz do dia o. des- e Artur Müller.
cutivo, o que foi aprova- cuido sobre tão importan- Ao final, o sr. Presiden-
do por unenlrnídade. te problema. te nomeou os deputados

Já na manhã daquele Ainda hoje, dia 6, um Artur Müller, Konder Reis,
dia o sr, Governador, em jornal desta capital traz Pinto Arruda, Biase Fa
avião especial da FAB e longa carta do st. Afonso raco, Braz Alves e José
acompanhado de membros I Veiga, diretor do serviço Maria Cardoso da Veiga
de sua familia viajou pa- de produção agrlcola, ex- pare representarem a ClI
ra o Rio, afim de subrne plicando o caso. O depu- sa ne Pascoa dos Milita-
ter-se a tratamento. lado Emrnerenclano lustl- res, no dia 7, do corrente.

-x- ficara o pedido de um te- ,""';x-
Com a licença conce- legrama ao sr. Ministro da Antes de seu embarque

dida ao sr, AderbaI Ramos Agricultura solicitando pera o Rio de Janeiro, o

Art. 44-Em caso de impedimenlo temporáriO,
ou afastllmento de um QU mais membros da .

com s
são, a vagil será pre�nchida por designação do' PI e-
sidente da Câmarél.

'

Art. 45-As comis_sQl'!s ., poderão solicitar cc
Pr�feilo, por intermédío do Presidente da Cârné'J il
todas as informações que lhes forem necessária5
ao desempenho de seus trabalhos.

Art. 46-De cada reunião das comissões e sub
comissões, será !!,!vrada ata em livro próprio.

Paragrafo Unico-As comissões especiais' de
carater e�terno, farão relatörio verbal em plenário,do modo por que des\>mpenharam a sua incuOlDln
Cid.

Art. 47-As sessões da Câmara, sob pena ele
serem nulas ·as suas deliberações, reaiizar-se-ão no
edificio da Prefeitura, slilvo se a maioria dos verea
dores resolver' o contrario, em face de circunstancias
extraordinárias (Lei Org. Art. 51).

Art. 48--As sessões públícas, salvo deliberação
em contrário da maioria dos vereadores, a requeri:
mento' de qualquer dêles.

, Ärt. 49-As sessões ordinárias se realizarão
independentemente de convocação, em' periodos Ie:
gislativo trimestrais, com inicio na primeira terça
feira dos meses de fevereiro, maio, agosto e novem
bro .

. Paragrafo Únic� - Caaa periodo legislativo te,
rá a duração mrixima de vinte dias.

Art.• 50-0 horário de funcionamento das
sões da Câmara será detel'minado pela própria
mara e por mainria de votdS.

,

Pélrag�afo Unico-Em caso de urgencia, ou
quan\lo parecer conveniente, poderá a Câmara, a re
querimento de algum vereádor, prorrogar as horas
das sessões-diárias, dêsde que não se exceda ao dô
bro do tempo normal de trabalho.

.

Art. 51-Á hora de inicii'lr a reunião; os mem
bros da Mê5a e os vereadores presentes, ocuparão
os seU5 lugares, e o Presiden.te, ou quem o SUbSli
túa, verificando' éI pre5ença de um têrço dos verea
dores, no minirno, d�clarará aberta a sessão.

Art. 52-Na falta ou áusencia dos membros e
fetivos da Mêsa, a Câmara funcionará sob a presi
dencia do vereador mais idôso den'tre os presentes
secretariada pelos dois menos idosos, procedendo·
se apenas á leitura do expediente 'que independer dE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA DAS TINTA.S
FILIAL EM jARAGUA DO SUL

LEI

O sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Ieragué do Sul, no uso de sua atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêsre Muni- RUA MARECHAL FLORINO-PIiIXOTO, 54-58

cipio, que a Câmara Municipal votou e eu sanclôno OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,
'

a seguinte ,Lei: Vernizes Esmaltes etc. Pinceis, Oleo de Linha-
Art. lo - Fica o Poder Executivo Municipal

ç.a, Alvai�de, GessC:, Zarcão, Massa pera vidra-
autorizado 'j:l ampliar a iluminação pública, na loca- cetro Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.'
Ildade de Retorcida, nas seguintes vias públicas: Ánil1nas: pera tingir tecidos de Lã,

"Estrada Nova" até em frente a resídencíe do d
sr. julio Gadortl e na Estrada Irapocú, dêsde aquela

Algodão, Se as etc.

até a margem esquerda da ponte sôbre o rio Irepo- PREÇOS DA MATRIZ
cú.· MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848
, Art. 20 - Esta Lei entrará em vigôr na data I. ... IIIIÍ!I ..._..._...
de sua pliblícação, revogadas as disposições em con- .....

_

rrério.

,�:e!�!��a Municipal de Iaregué do Sul, 25 de Maio, BITTER AGUIA

o sr. Waldemar Grubbe, Prefeito Municipal de
Iaragué do Sul, no uso de suas atribuições.

, Faço saber a todos os habitantes dêste Munlci

pio que a Camara Municipal votou e eu sanciôno a

seguinte Lei:
'

,

'

Art. 10 - O quadro dos funcionários públicos
municipais passa a ter a constituição e padronagern
de vencimentos seguintes:-

1 Secretário Padrão . T

1 (. .onrador « S
1 Tesoureiro « S
1 Inspetor Escolar « P

3 Fiscais' « O
1 Amanuense (Intendencia) «P
1 Amanuense « O
1 Almoxarife « M

1 Eecrltuärío « M

2 Auxiliares de Estatistica «M

5 Motoristas « L
1 Fiscal Distrital' « L
1 Porteiro Contínuo u K
1 Carcereio « I
1 Zelador do Cemitêrio «I

5 Professeres Complementaristas « I
8 Professores Provisórios «G

Art. 20 - O aumento de despêse verificado em

consequência do disposto no artigo anterior, correrá

a conta das anulações das segurnres verbes.e-ü.Oã.I:
0.24.5; 3.02.1; 9.24.3; 9.84.1; devidamente no Orçamen-
to vigente.

•

Art. 20 - Em virtude do dispôsto nesta Lei, a

partir de t= de junho de 1948, não mals serão atrí

buidas aos, fiscais quaisquer percentagens até então
usufruídas. ,

1948.- Art. 4- - Esta Lei entrará em vigor em 10 de

'junho de 1948, revogadas as disposições em contrer:o.

" Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 26
de maio de 1940

Edilül d! L�illio
O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di

reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc...

FAÇO 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, no dia 18 do mez de junho proxi
mo vindouro, ás 10 horas, em frente ás portas do
Edifício do Forum da Comarca, o bem penhorado
a Fábrica de Calçados Yara S. A .. , na ação execu

tiva que lhe move Cia Cindú de Couros e Maqui
nas, abaixo descriminado:-

10)- UMA MAQUINA ds grampear viras e so

las marca Herrero.i--
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 ds costume
e publicado 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 noveoentos e quarenta e oito.- Eu Ney Fran
co, escrivão, o subscrevt.c- (asssinado) Ary Pereira
Oliveira.- Jui. de 1Direito da Comarca.- Está
conforme o original, do que dou fé.-

Jaraguá do Sul, 25 de maio de

NEY FRANCO
O Escrívão

LEI rr, 14

se eleva pelas suas

qualidades esrornacaes.

\ PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafie.
Avenida Ltda.

�s� WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Munlcípal

-- Tintas para caneta Tinteiro.
COlnpássos, etc. etc.
Recebeu e oferece

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA

A mais importante Companhia de Capitalização da America do Sö.!I

Amortiza,çéies de Maio de 1948
No sorteio de amortização realizado em.Sl d_a Maio, foram sorteada

aB seguintes comblDacoes:

Q A Z

Q K D

F B L

I S Z

y y O

Q I Z

"

.
Todos os titulos em vi�or, portadores de uma das combtnações suprq, serõo

i�ediatamente alTl(;rhzado� pelo capital garahtido a �ue têm' direito.
SEDE SOCIA�: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquinà Quitanda (Edificio Sulacop)

Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCHER

rr, 15 [dilill dI! Priml!irü
•

PrilCiI

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
.

'

Prefeito Municipal

O D�utor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil, na Forma da Lei, 'etc.

'Faz Saber a todos os que o presente edital
de primeira praça, com 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, em
frente ás portas do Edificio do Forum, no dia 17

(dezesete) de Junho próximo vindouro, ás 10 horas
da manhã, os bens penhorados a Luiz Sucatelli, na

ação executiva que lhe move José Antonio Passa-.

ríne, e abaixo descriminados:- _

1°)_ Um terreno situado neste municipio no

lugar POQO da Anta, com a área de 75:000 ms2.,
fazendo frente com, terras de José Céple, fundos
com terras de Wadislaw Mokwa e entr.e terras' de
José Rosa e ditas de Miguel Kiatkowski, registstra
do nesta Comarca, no livro n.3-D., sob n.8.841, do
Oficial do Registro de Imóveis desta cidade, Snr �

Mario Tavares da Cunha Mello, aos 17 de março
de 1947, avaliado em cr$. 6.000.00.-

2°)""": Uma casa, rancho e demais benfeitorias,
avaliado em cr$ 2.500,00.-

Cujos 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 arrematação em primeira praça, pelo pre

ço da avaliação, isto é, cr$ 8.500,00 (oito mil e qui
nhentos cruzeiros).- Assim serão os referidos bens
arrematados por que mais dér e maior lance ofere

cer, no dia, hora e lugar acima mencionados po
dendo os mesmos serem examinados por quem
interesse tiver; no lugar Poço d'Auta, distrito de

Cerupä, neste municipio . ., E para que chegue a no

ticia ao conhecimento de todos, se passou o pre
sente 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 Jaraguä do Sul aos dez dias do mez de maio

do ano de mil novecentos e quarenta e oíto.e- Eu,
Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assinada) Ary
Pereira Oliveira.- Juiz de Direito.- Está confor

me o orig-inal, do que dou fé.-

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 1948

NEY FRANCO
O Escrivão

GRANDE BAILE PUBLICO
",

Tii;iiili;?l
.

.

.
.

O Snr. GUILHERME MOELLER, tem o ma

ximo prazer em convidar o publico em geral pera o

Baile no dla 19 do corrente, no salão de sua pro

priedade, no lugar Três Rios do Norte, o qual será
ebrllhenrado por uma boa orquestra.

O PROPRIETARIO

Boss Ltda.�
� .

ri �
:..;,...:.:.����:.:.�

j�;�I!I!�!IEEI!�i!i!!!!!!!!iiEi!_;;;!!\E!!=Em.lll!l!l!!j�i!EIZ!fl!
�. Dr. francisco Anlonio Piccioni I
J MEDICO I.
., Formado pela Faculdade de Medicina da 1"'1'!Q Universidade de São Paulo.

�I Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de iii
III Misericordia de São Paulo iii

fjl CLINICA GERAL-CIRURGIA I'
IL Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas III
III e externas: Pulmões - Coração - Estômago ' figado - Rins - Iii
II. Doenças nervosas - 'Sífllis - Doenças venereas - Doenças, da II
m- péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

1-ri ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS. .

ii PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2 ÀS III
III 6 HORAS EM CORUPÁ. NO HOSPITAL EVANGELICO. m
III AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ. EM NEREU I
I� R�MOS DAS 2 ÀS 6 HORAS DA TARDE.

,

iii

I CORUDA :-: SANTA CATARINA �
iäEiI!!l!BSi!ll!E!!iElil!lll:_!!!!i!Eli!!!lliliElli!!EI!l!I_i!=====I!!!i!!!!!!l1ii!!!lII11

, Procura-se
Um arado marca Rutzack,
numerö 7 ou 8.
Informações dirigidas á

BASILIO SCHIOCHET
em Nereu Ramos.

Não sofra,. de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

Lustro p. sapatos da
Mamada Marca Marvel
lata grande Cr$.4,00 de
todas as cores na

CASA REAL.

•

DE IIEI.I1I alt •• II"e ••• ,as
C A 5A TOB I A 5 - JARAGUÁ DO SUL _ Rua Mal. Deod. da Fonseca, 368 _ SANTA CATARINA

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira li Dieser Verkaufshl:;:n hat ständig Artikel (>rster Qualitrnt� auf

qualidàde, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins II Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden, Creto-

Riscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sól e de Cabeça, " ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe,

II
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fustons, Hemden, Grawaten, S�rümpfe,

Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões, Fertige Anzüge, Mrnntel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU IUSSERST
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos, outros -

NIEDRIGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.

artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES PREÇOS DA PRAÇA. II Besucht diesen bestehenden verkaufsladen! Ohne verpflichtung ihrerseits, um

VIsiten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qualidade de seus Artigos. II sich, die Artikeln und Preisen zu dberzeugen .

•

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Transcorre hoje a da
ta natalicia do snr. An
tonio Zimmermann, es

criturário da Firma
Sehultz & Cia. e destaca

.

do esportista nesta cida
de.
Fazem anos amanhã

os Snrs. Roberto Fumke Edital n. 2,401, de, 8-6-48.
Junior e Domingos Rech Alfred Dorn e Hedwieg
e aSnra. GenySoganski, Wendorf

esposa do Snr. João So- Ele, brasileiro, solteiro,
ganski, na mesma data lavrador domiciliado e re

passa o aniversário na- sidente nesre distrito, em

talicio do Snr. Alfredo Rio Cêrro, filho Wilhelm
Krause, destacado ele- Dorn e de Berta Dorn.
mento social deste mu- Ela, brasileira, solteira,
nicipio e gerente da Em- lavradora domiciliada e

prezul desta cidade. residente neste distrito em

Dia 15 a menina. Mar- Rio Cêrro, filha de Gul

ela, filhinha do Snr. Ma- Iherme Wendorf e 'de Em
rio I'avares e a gentil ma Wendorf.
Srta. Hella Funck, filha

.
'

do .índustríal Henrique Edlt�l N' 240? de 10-6-48.
Funck. Dia 16 o snr. Copia do Bdítal de pro
Santos Tomazelli profes- c.l8:mas receb�da do

. q
SOl' em Duas Mamas. Iícía! do Regísto- Cívíl

Dia 17 a víuva Aman- de Joinvile.

da da Costa cunhada do Oscar Kamin e

Snr. Manoel' F. da Costa, Leonora _Ro.hregger .

e amenina Ivone Grimm. Ele, brasíleíro, soltei-

Dia '18 o Snr. Polibio 1'0, pedreiro, :domiciliado
Adolfo Braga. Dia 19 o e residente nesta cidade,'
Snr. Alexandre Koehler, filho de Julio Kal!lin e

funcionario da Prefeitu- de SelmaGregolwítz Ka

ra Municipal e a Srta. mino
Irene Nagel

'

.

Ela, br�s�J�ira, dome� ..

A todos os aníversa- tíca, domícllíada e resi

riantes as felicitações do dente em Joinvile, filha

"Correio do Povo". de Wigando Rohregger
e de Jenny Adele Roh.

Edital n. 2403 de 11-6-48 .-----------------111
Arduino Sbardelati e

Bertolina Klein
Ele, hrasíleíro, soltei

ro, lavrador, domiciliado
e residente neste distri
to á Estrada Francisco

I

de Paula filho de Luiz
Sbardellati e de Irene
Pradí Sbardellatí.
Ela.:brasileira, solteira,

lavrdora, domiciliada e

residente neste distrito
á Estrada Francisco de
Paula, filha de Nicolao
Klein e de Marís Mada
lena Schmítr

Nós abaixo assinados
proibimos terminante-'
mente a todas pessõas
de caçar, tirar cipôs,
palmitos e fazer picadas
em nossos matos. A Diretoria do Clube Atlético Baependí, convi-
Não nos responsabili- da_ seus associados para o tradicional BAILE DE·

samos pelo que possa SAO JOAO, que levará a efeito em sua sede �ocial
acontecer. no dia 19 do corrente mês. .

Rio Cerro 9-6-48. Abrilhantará este büile o renomado conjunto do

Jazz "Cruzeiro" de Rio Negrinho. Mesas a reservar

Ernesto Czerniewicz' com o Tesoureiro Neitzel nd Tipografia Avenida. So-

Antonio Reitz licita-se o comparecimento dos associado.s em trajes
de chita.

Guilherme Guinter

Irene Pedrl, Oficial do

Registro Civil do r? Distrito =---------1-----------..

da Comarca [araguá do Sul, �---------

Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim Je se habilitarem para

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos.mande
í

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dut ante 15 dias, Si

alguem souber de algum im- ••
pedimento acuse-o para os

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

fins legals .

IRENE PEDRI,oliciãl

Clube A. Baependí
Baile São .João

Locais GENTE NOVA
/

o lar do casalDr. Luiz
de Souza e de sua espo
sa Dna. Paula Mey de
Souza, foi enriquecido
no dia 8 do corrente,
com 'nascimento de
uma galante menina.
Ao distinto casal nossos

parabens.

Hospedado no Rex Ho
tel, encontra-se nesta ci
dade, onde acaba de Ií
xar resideneía, o Snr.
Rego, advogado proví
síonado e funcionário a

posentado da Prefeitura
de Joinville. Ao snr. A
ristides Rego, que tarn

bem é nosso colega de

imprensa, ' apresentamos
cumprimentos e votos de

longa estadia em nossa

cidade.

casai-Se:

ANIVERSARIO

CASAMENTOS
Realizaram-se ontem na

sala das audlencias os se

guintes casamentos: Ro
berto Bucci com a srta

Zenir de Pinho, Victorio
Giovanella com a srta,

Olga Köhler; Egon Wa

ckernagel com a srra. El
vira Voltollni; Ervin Dal
lmann com a srre Rosalla
Marhles Klein; Alfredo
Carlos Guilherme Behling
com a srta. Luzzi Roeder
e Moraes Manoel Soares
com ri srta. Anita Krueger.

D81T0S: No cartorio do
Registro Civil foram ins
critos os seguintes oblros:
Antonio ôchwartz, faleci
do no dia 2 do corrente,
com a idade de 62 anos,
em Garibaldi, era natural
da austria Era casado
com Dona Elisabeta Srel
erlein.
Ursula Marquardt, com

21 dias de idade, filha de
Harry Marquardt e de Wal
Iy Marquardr.

Louças Iguassú-Oampo
Largo Pratos-Saleíras
Chícaras Tijelas e Sala
deiras de todos os tipos
e tamanhos acaba de re

ceber a CASA REAL
Artigo bom e barato.

,

AVISO

Continuação da 18• pagína
Tintas para caneta Tinteiro. Art. 72-0 autor de qualquer moção,projéto,
COn'lpassos, etc. etc.

: requerímento ou indicação, terá primazia, sempre
Recebeu e oferece 'que pedir a palavra sôbre o assunto.

SOG. GRÁFICA AVENIDA LTDA Paragrafo Único-Os relatores desses aSSUD-

tos nas comissões serão para os efeitos dêste ar

tigo, considerados autores.
Art. 73-Qualquer reíereacía a vereador em

sessão ou em atas, anais, publicações ou registos
.da Câmara, será feita com o tratamento de SENHOR,
seguido do nome que o mesmo usar comumente.

Paragrafo Único-Dirigindo-se um vereador

a outro, o tratamento será de VOSSA SENHORIA.
. Art. 14-0 vereador só poderá falar:

a)-sõbre assunto. de que esteja tratando;
b�para fazer requerimentos e apresentar

moções, indicações e projétos;
c)-pela ordem;
d)-para porpör urgencía;
e) - para tratar de interesses gerais.
Art. 75-Nenhum vereador nas díacussões po-

derá falar sóbre matéria vencida ou contraria-
mente ao que houvér decidido a Câmara.

Art. 76-Ao aproximar-se a hora do encer
ramento da sessão, o Presidente, ouvidos os Se

cretários, designará a' ordem do día para
.

a �es-
são seguinte. (

Art. 7J-Os vereadores poderão lembrar materia
para a dístríbuíção diária dos trabalhos, dêsde que
o façam durante a primeira parte da sessão.

Paragrafo Unico-Sómente mediante manifes

tação do plenário poderá o alvitre deixar de ser

tomado em consideração.
Art. 78- Não havendo o que dar para a or

dem do día, o Presidente poderá preenchel-a com

trabalhos de comissões.
Art. 79-Antes de o Presidente declarar a or

dem do' dia pará a reunião seguinte, qualquer
vereador poderá requerer prorrogação da sessã?,
para ultimação de trabalho ou assunto que estí-

vér sendo estudado.
.

Paragrafo Único-Verificada esta círcunstan

cia, o Presidente consultará o plenário, qualquer
que seja o numero de Vereadores presentes, por
meio de votação sem discussão. sí a sessão deve

ou não ser prorrogada.
Art. 80-Qualquer prorrogação será portem

por certo, e fixado em horas ou minutos, que só

! poderão ser excedidos si Iôr votada nova prorro
gação.

Art. 81- Finda a hora dos trabalhos, o Pre

sidente os suspenderá, usando da fórmula:

"Está encerrada a sessão".
Sessão II.

DAS PROPOSIÇÖES.
Art. 8:!-,·]?ara os efeitos dêste Regimento.

proposição ê 'toda a matéria sujeita á del�beração
da Câmara, sob fórma de pareceres, projetos, e

mendas, indicações ou requerimentos.
.

Art. 83-Ressalvados os casos reglmentaes,
nenhuma proposição será objéto deliberação sem

ter passado pelas comissões.
Art. 84..:..As proposições não deverão:

a)-direta ou indiretamente, envolver aumen

to ou diminuição de proventos, criação ou supres
são de empregos, se não vierem precedidas de

de proposta, do Prefeito, salvo em se tratando de

lugares da Secretária .da Câmara (Lei Org. art.67,
no II).

'
.

.

b)-dar soluções de casos pessoai.s, sõ�re. u,
cenças, tempo de serviço, aposentadorias, [ubíla
ções ou melhoria. destas, e reíntegraçäo de fun

cionários municipais;
c) - conceder créditos ili�ita�os; ..

d) - criar desoezas, sem Indicar. especlfIca
mente, OB meios pelos quaes elas serão custeadas:

e)-deixar de ser justificadas, oralmente ou

por escrito; .
'. _ .

Art. 85-Devem amda as proposIçoes satisfa-
zer as seguintes condições: '. _

a)-Serem acompanhadas das, transcrlçoes
textuais dos dispositivos legais ou de contratos

referidos em seu texto;
b)-não canterem, nos seus articulados, ex

pressões ofensivas ou desrespeitosas a quem quer

que seja; .

c)..,...não tratarem de assuntos diferentes;
d)-serem escritas com clareza, sem emen

das rasuras ou entre linhas não ressalvadas;
,. ,

lndustrta e Comercio
DECLARAÇÃO DE EMPfu:..!iADOS

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.

t�����:a::!��B�:�
mcamos aos nossos parentes, amigos

e conhecidos o falecimento de nosso queri
do esposo, pae, sogro e avó,

AfltOI1 io Sct]wartz
ocorrido pelas 9 horas do dia 2 de Junho,
com a idade de 62 anos 9 mezes e 10 dias.

As famílias enlutadas vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas pessôas que enviaram corôas, Ilo
res e acompanharam o. falecido á sua ulti
ma morada e especialmente ao proíessor
Wendelino Scbmidt, pelas consoladoras pa
lavras proferidas em casa e no cemíterío.

Jaraguá do Sul, Garibaldi, 7-6-48

Vva. Schwartz e Filhos

No"idade
nlXIB u H06UHU

Uma bôa caneta
constitue um presente
ideal.

Adquire-a na Gra
fica Avenida Ltda.

o remédio que tem depurido
o sangue de tres gerações I

Empregado com êxito nas:

, Feridas 'I
Eczemas

�_�ÚJceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas..

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR!,.,

Av. Getulio Vargas. 350

ELIXIR DE NOGUElíiA
Grande Depurativo do sangue

"MEDlCAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILIS".
'

A DIRETORIA
,

! Festa de São João Batista
e :nauguração da pedra fundamental

da Igreja
Realizar-se-á die 20 de junho �m Itapocusinho,

a tradicional festa de .são João e o assentamento

da pedra fundamental' da Igreja.
Haverá churrascada, galinhas assadas, doces,

café, bebidas etc.

A festa será animada por um otirno JJ\ZZ.
A COMI�SÃO

Camara Municipal

Continua no proximo numel'\)

I '

...
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Domingo, DIA 13-6-48 -CORREIO DO POVO

� ��m�r�ial Lua. NA FALTA DE
APPETITE

Escrituração Mercan
til « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas fiscais-
Contratos - Naturall
eações - Cobranças- \

Serviços Comerciais
em geral.

A
c:
:r
:J

Ç?o.

JJ
CD
:J
(Q
CD

Magres5
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indiapensavel
o UIO do

a--------·-----------------------a"!!BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CATADINA S/A. ii

Fundado 'em 23 de fevereiro de 1935

�������NTEORALIZADO �:: ::���:���:�� i::::':::::.i:.AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emílio [ourdan, 115

::
.
End. Telegraflee "INCO" !!Caixa Postal, 10 - Telefone, 73 ii

MATRIZ: ITAJAí
.:

Seguros
�'YPIRANGA"

I

DEPENDERCIAS EM:
....raranguá
Blumenau
Brusque

'

Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

I O O O L I N'O
DE ORH

FOGO - ACIDEKTES -

TRAISPORTES - AUTO
MOVEIS.

FRACOS E ANÊMICO':' I
Tomem:

VINHO eRBOSOTADO.
"SILVEIRA"

'apregadl _ ama au:

Tosso.
Resfriado.

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran
ças, descontos, empiestimos, financiamentos mediante cau

ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
Abona em C'/Correntes os seguintes juros: )i
Disposição, sem evíso, com retiradas livres 11

pare qualquer importancia 2°10 ii
Com Aviso de 30 dias e' retiradas livres ii

de e-s 1.000,00 3°io ii
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii

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

"tom Aviso, de 100 dlas 5% i1
Prazo, Fixo de 6 meses 5% !lCom Aviso de . 120 dlas 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% ii

Os, juros são pagos ou capitalizados semestralmente II
�P:s���so:a�ae:n�m�a�sn� da prosperidade

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

os .sábados das 9 às 11 horas

a::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::g
_.

Emprêsa Snl Brasileira deEleticidade S. A.

II
n
ii
ii

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
. u

Com cursos de aperfeiçoame�to no
_ . ii

Rio de janeiro • Sao Paulo e Buenos Aires, !l
Doenças de Senhoras - partosc- �linica !:';.:.'Geral de Adultos e nenças.

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ��f
TELEFONE N. 3 ii

Jaraguá do Snl - Sta. Catarina ii

Dr. Ran.ato VVaiter
MÉDICO

L P: UM GERADOR DE SAlJDE.

PREFEITURA MUNICI-
PAL DE JGUÁ. DO SUL _----.--

EDITAL � facil fazer boa diges-I' Cure seus lJlales. e poupe seu

tão, quando se use o bom dinheiro comprando na

De ordem do Sr. Bitter Aguia Puro FARMACIA NOVA
Prefeito Municipal de ROBERTO M. HORSTde Jaraguá do Sul,

a que dispõe de maior sortirnen-
torno público que, to na praça e oferece seus arti-
durante o corrente gos á preços vantajosos.
mês de Junho, arre- Rua Mal. Deodoro, 30 • Jaragua
cadação na 'I'esou- SANfiUENOLraria da Prefeitura
Municipal de . Jara-
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto
TERITORI.t\L.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa' de' 20%
sobre a referida im
pasto no primeiro
mês, sendo' então

I feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuici
de Jaraguá do Sul,
5 de Junho de 1948,

F'.VOSGERAU
Tesoureiro

fc�';;�i';'d=�'�P�;�'�
Rua MI. Deodoro N. 136
Telefone N' 39 - C. Postol, 19

JARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina

ASSINATUICA ANUAIJ
e-s 35,00

1L::�:,::i::,:::,::',:"J

CONTEM

OITO ELEMENTOS TÖNICOS:, Matriz:: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal) ARSENIA'J!'O. VANADATO,

FÓSFORO, CALCJO} ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÓNICO COS MUSCUL.OSUma .lit.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220{380 Volts. 50/60 ciclos
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

•1t.RIi�••1 8E MI81çie

Os Pálidos Depauperados, Esgo
tados, AnêmIcos. Mãera Que çrlam

Magllls, Crianças raqultíeae ....

ceberão a t(>nificação geral do""
organismo e om o

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas
conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP
serevindo até 50 metros de profundidade.

.

Artligo§ IE�etrh:(Q)§ ]para ((J) Iar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a rmalquer
pedido de instalação de luz e força.

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

BJTT:ER AGUIA

SANGUENOl

��������i6)

'{ Banco Populcr
4 Do Vale do Itajai

11

®Y@)®i'@®Y@)®i'@®Y®®Y@)®1@)@!@®r®®Y@)®'!'@)®'1'®®� ��
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,"". Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo.rRodeie e Rio do SulTosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados - í(®

� Ó @. ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS{@ 'rOB·AS AS HOLESTlAS DO ßPßRLlHO Rf8PIHßl RIO {@ {Depositos com juros- ti dlspoalçâc+Isem limite) retirada livre� Encontram alivio imediato com e" uso do

� 4 A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00{@ , I n C O Dl P a r a v e 1 ..

� com retiradas semanais sern aviso até Cr$ 20.000,00 • . . .

� ...., •

-} Dep. inlcial Cr$50.000,OO c/retiradas sern s/aViso e-s 20.000,00 5%

� P�IIDríll d�
. HnglCD P�IDI�nll! � t �r:�::� c:�é�J�sod�e�O d�f��a 5�J.� �r�i;�0�?i�09t'�ia�' :N�71��o dias 7'/.

@) 4) PEITORAL HAIS�Ofij]IIECIDO NO BRASIL @) � Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dad? o

�®Ã®@M2)�@,;@@J@@l@@i®�-®Á®@.i@®;.®@;.®@}i @(!liavisopreviode2mesespara retirada, quand� f.in.dar o prazo do deposlt�.Dep. populares-(Iimite até o-s 10.000,00), Dep. iniclal Cr$ 20,00, com reti-
radas semanais serr avise até Cr$ 1.000,00 5/12'j.

.

� Dep. Iimitados·(Li�iÍ'e eré e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .... 61/2'/,

� Dep. Espec.ia. is-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

iretiradas sem avlso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ,_.. 7'/.
Faz todas as operaq:ões bancarIas, como sejam: cobranças, descontos,
passes, deposItas em contas correntes, deposItas de

val.
ares, etc. etc.

I�. MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ
)?

} ======Serviço atencioso e rápido====== }
������

e Agrícola
Matriz BLUMÉNAU

fERIDAS,
E C :? ?: MAS,
I N F L A Nl�. ç Ó ES.

NUNCR EXISTIU IGURL

,
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PrBfmtura Muni�l�al àB Jar�uá UO �ul �OO��r��I� r�ll��e4iJ!'"REQUERIMENTOS DESPACHADOS
. �. MARCENA�EM GERAL � I fß8ßICß Df MO�!S f CßßPlnIßRIß I348 - Adolfo Krursoh-bras. beixa imp. de In- 00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 I · h '. �dustria e Profissões, sobre mercador ide Gado. Idem. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

,
00

I
Gud erme A. G. Gaedke & Fílhos I549 - Pedro Cordeiro-bras. baixa irnp, Indus- 00 Mantem um. estoque �ermanente de tod?s os tIpOS 00 •

olP
tria e Profissões � ,devolução de importancia paga 00. de MObIliaS, es.pecialmente pa.

ra

e.scntüfiO. 00. Rua Marechal Deodoro Fundes

I
do corrente exercrcio. Idem..

, 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00 Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss'p5� - Vva. Erna
_

Colin Mahf�d-bras. Alvara
s:::Q:::

, Dormitarias, Salas de Iantar

� , Dormitórios modernos e simples °

de Habíte-se por ter alugado perre térrea de sua ce- � Cópas Escrítorios Moveis rusticõs e outros" Jogos pera sala
sa, sita a Avenida Getulio Vargas nO' 97, ao sr. 00 ". diHeinrich August Leesmann. Idem. ;' 00 l\JOVE�S AVULSOS COMO: 00 Jogos pera coslnha ..351 - José Schiesl-bres. transf. imp. por ter � Cadeiras

, .' "

; .

00 , Guarda roupas colonial ,adquirido por compra o estabelecimento Comercial'� Poltro�as fixas e giratonas
,. � ti. Guarda roupas pera casal e solteiros

di
de Affonso �tenger. Idem. � Mesinhas de c.entro e para radio � ui Guarda comida e guarda louças

,.
, 352 - Paulo Papp- bras. baixa imp. sobre um 00 E en�re mUlt,os outros. a" "

00 tl4 Bufes e penrledelras

I'
açougue, a ma Mal. Deodoro do Fonseca. Idem. � Caixa Registradora ma�c� �ECORD, 00 IP Cadeiras-Mochos-Camiseiros555 - Walter ßreítheupr-bras. Alvará de Hebí 00 Af�mada pela .sua ehcl�ncla, substitu 00 ti. Camas-Taboas de lavar roupa •

ré-se pera alugar sua casa sita a rua CeI. Proco- � indo as CaIxas Registradoras de � IPpio Gomes. Idem.' • �
, eleva�o custoó--------- � LiJtt"!l4'@!iv2g#}_ "'@��1t]iie#�554 - Bernardo Grubba-bras. Alvará de Habi- 00 Toda a MercadorIa á pronta Entrega 00

'te-se pare alugar uma' casa, sita a rua Epírécío Pes- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00sôe. Idem. 00 Jaroguá do Sul Sta. Catarina 00 !!5!!m=m!1lIil!!5!!!!i!5!!!!lm!i!!1
J

355 -:- Helmuth Hasse-bras. t!,ansf. imp. sobre OOOOOOOOOOOO�OO2i"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I:' r. ' (Sezões, Malárias, :::��q��doS�� dl��âf� sTu���r. \���Id.as C. Herbster,
. 1-e lJres Mal�Ta��IU�;:��deiram'356 - Celeste Prestiní-bras licença estebele- �

"I, 61������e�oame�t��â�i�t a�eo����;��,s I��m�rmari n hos arn - ::::::::�:;::::::;:;;;;:::;;::::;:::::;:;;;:::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::;::;::::::::::::::: 1111 ,,- CURAM-SE RAPIDA�ENTE C�M - II
357 - Sociedade Sul Pecuarla Ltde-Pilial- Li· Dr. Alvaro Batalha - IviLEDICO 1-1'1" Capsulas Antisesonicas mcença construir uma rnengelra e Instalar balança pa-

DE SENHORAS::: M I· nanco ra" l_IIra pesar gado vivo, em terreno pertencente a Fran- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS
III 1"'11

clsco Flscher, sito a ,rua Gumercindo da Silva. Idem. CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E
;;; Em Todas as Boas Farmácias558 - Hilton Gerber-bras. Transf. írnp, �urna /

DÓENÇAS DA' PÉLE. %I·!I!I .

I:ii
casa e terreno a rua Vldal Ramos, adquirido de Bru-

...
É um produto dos Laboratorios MINANC()RA:�no e Milda Fischer. Idem. - Eletricidade Médica - III', �IPintu!5��ter�m:m��I�f-�;:Jio �ii��n�a ru�ag�qll�efa�� Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterío i=!i=!i�?in��i!-i!sJ����i��i=!i=!;l!;=iCaxias. Corupá. Idem. . -Retas Ultra Violetas e Infra Vermelho

,

360 -- Alfonso Benkendorf-bras. transf. imp'j D' Itl d� A! °US lf 1- "S- J é"terreno adquirido de Carlos Rutzen, sito a estrada Iretor I' é (CO· '40 oSllIta, ao os
.Bompland, Corupã.: Idem. ' - ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

':t61 Leopoldo Hostma n n bras transf I'm p I ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.:::::::m:::::::::::::::::::::::::, Cl -

-.. • • , 'I'! ..terreno sito a estrada São João, vendido par..a. AI-
�

-

, ..

fonso Feiler. Idem.
'

.

362 - Alvino Llschka-bras. rransf, írnp, terreno
com a arca de 1.892 m2. sito a e.strada ,Boml?land,Corupá, adquirido de Paulina Líschka Neumann. Co--
mo requer. ,

,

363 - Helmuth ôprung-bras. transf. impf terre
no silo a estrada Caminho do Morro, vendido a
Elias e 'Pedro Gesser. Idem.

564 - Sociedade D. Peçlro lI-.licença com�tru-ir séde socidl e isenção de imposto, conforme art.
102, item lU, da L.G.N. Idem.

565 - Edmundo Hauck-bras. licença estabele.
cer-se com atéifona, a estrada Felippe Schmidt. Co
rupá. Idem.

366 - Alfonso Becker-bras, baixa imp de In-
.dustria e Profissão sobre Alfaiatariéi, para o 2° se
mestre. Idem.

567 - Edmundo' Hal:lck-bras. licença estabele
cer-se com- Frabrica de Aguardente a estrada FelipeSchmidt. Corupá. Idém.

• 568 - Thddeu C. Stazach-bras. licença estabe
lecer-se com casa de bicicletas e Acessórios. Idem.

569 - Carlos Hoepfner-bras. transf. imp. terre
, no sito a estrada Rio Paulo, adquirido de Roberto
I Gesser; Idem.

�·-----_·,--------·----I570 - Gustavo Weber Junior-bras. transt imp. O W 1.1
·

M I. '!'!'!!!!!'!!!'!!!'!'!!!'!!!'!'!!!'!'!!'!!'!!'!'!!!'!!!'!'!!!'!!!'!'!!!'!�!!'!'!!!'!...."!!!_!!!l!-"'!!_!!!_'!!!!!"!!!'!'!!!'!'!'!'!';t!I!!'!'!!!'!�!!'!'!!!'!!'!!!'itIIII"""""'!!!'terreno, sito a estrada, Felipe Schmidt, adquirido de r a uemlrO' azureCnen !! CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, iiCqrlos HoepfI1er. Idem, •

;i moderna e primorosamente instalada do i!571 - Carlos Stern-bras. transf. imp. terreno �.5a BE IAUBJE ii DR SADALLA ÀMIN i!��� fd:;�nida Getul!o Vargas, vendido a Felix Wer-
'Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

"G i! CONJUNT: DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS II572 '- Carlos Stern-bras, transf. imp. terreno Clínica geral medico' - cirurgi# de adultos e creanças i! ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PARANÁ 'iisito a estr..ada Rio Novo, adquirido de Alvino Stra- - Partos Diathermia Ondas curias e Ultra--:urtas ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii "
tamann e Felix Wgrner. Idem. Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização ii HORARÍO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii375 -- Alvino Stratamann-bras. licença constru� I - Raios Inira.vermelhos e. azuis. II .

.. .Joinville _ ]ir uma casa em alvenaria a Avenida Getulio Vargas. ����=:�����=���������Idem.
.

574 - Vitorio Sens & Cia. Baixa imp. sobre D LUIZ DE SOUZ Aserraria, por ter paralisado â exploração il-'ldustrial. P. e&-Idern.
575 - Lourenço Coenca-bras. licença para ,fun- Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34cionar o Parque de Diversões «Biduca», armado a

rua Padre Franklin. Idem. 'ReRidencia: Benjamim Cbnstant, 136 ..:_ Tel. 12576 - Orestes Stinghen-bras. transf. imp. terre� :::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::no, sito a estrada Jaraguá e Itapocusinho, vendido a
Fidelis Stinghen. Idem.

577 -. Thomaz Stenger Junior-bras.-transf. imp.terreno, sito a estrada Jaraguá, vendido a José SCAi-essl. Idem, '

\
,

578 - Irmãos Wolf.-firma brasileira-baixa imp,sobre Industria e Profissões de uma fabrica de lati
cinios. Idem.

579 - Irmãos Wolf-firma brasileira. Baixa imp.sobre uma caminhonete, por vendido a mesma parafora do municipio
580 - Bernardo Grubba-bras. licença mandar

construir um forno, um taxo e outros, bem como
581,.- Germano Pavanello-bras., transf. imp.estabelecimento comercial, sito a rua Mal. Deodoro,vendido a Bonifacio Tomaselli. Idem.

Clinico de OI�os, Ouvidos, nariz, fiafoanla IDI"_ Arl'l'linio TavaiJ"es

IIII
Po[essor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis

-

.... 1111.=...================: --

Ex,Chefe dos serviços cllnicos e cirurglcos da especialidade noHospital de Caridade de Florianópolis,• •

l��!:: ::.::�.� Assistente do professor David Sonson. no Rio de .Jcnelrc.rrp'''''fi lO n n n) n n VarQto n H K II Ex·lnterno por, concurso, da Asststencte Público do Rio de Janeiro
H ii uUpU Uu � O uI! ii ii

I
Formado pela Faculdade de Medicina da

iio 11 RU�::·:���!!:'!.�58 'l� II. d LU ME N �n�m;dad. do R;o d. J�;�� CATARINA

ii S 11\ SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- "s1l ii SITO DE LUBRIFICANTES, :':

T!!T II COMBUSTIVEL E A'CES-
ii" ii SORIOS, LUBRI-

.

EH il FICAÇÃO CARGA DE

iiO ii BATERIAS R CONCERTOS DE N
::

!i !i PNEUS.
�·�:::::::::::::lj .:::::::::::::::�:

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Rua DomingoS' R. da Nova

®IMoveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se®IVidros. Molduras para Quadros qualquer,

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.Enfeites para Caixões Funerarios. •

........n
u� -.. .

............................... "'
.

ADVOGADO O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINAHCORA_- -

SER

Secretario da Prefeitura Municipal de Jaraguádö Sul, em 19 de Março de 1948
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 545

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretário
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CAIXA P05TÀL, 19
�

Diretor-Responsavel: PAULINO PBDRI
.

Fundado em 1919 TELEFONE N, 39 fnDeß�O facciol0
Telefone N' 45

,"

E

Farelo de Trigo para
. pronta entrega

MilhoNovo

JARAGUÁ DO SUL - Domingo 15 de Junho de 1948 SANTA CATARINA - N°, 1.494ANq XXIX

...

�--------------------------I..--------------------I·----------------·I
JExn]21IDDl ij §21@21((J)

,

" (MarCa, Registrada) •

·Virgem Espeçialidade
dl:at (liA� WEllEl liNJD)lU5IlllAl = JJ((}nIDlvHlie

,�y,I\O V/[fG� ,

.J ...-G'llOA e»;ç;1t
C�WUZfllNDUSTRJAL
JOINVILLE

,

pois conserva e desinfeta a sua roupa

, Sr-SÃ� �'Re€o""
• •

ESPECIALIDADE
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