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Art. 95-0s vereadores que desejarem funda
mentar verbalmente, a apresentação de proléros, in

dicações. requerirgento, ou qualquermoção, só o po
derão faber na hora do expediente, não devendo fa

lar mais de 15 minutos.
Art. 94 Os requerimentos serão verbale ou es

critos.
§ l'-Serão verbale os que tiverem por fim

pedir: ,

a)-pubHcação de qualquer especte nos anais

da Câmara ou no Diário Oficial;'
b)-prorrogação da hora da .:.essão;
c)-Ievantamento da sessão, por motivo de pe

zar ou regozijo;
dl-dispensa de impressão é de interstlclo pa-

ra qualquer proléto de lei Oll resolução;
e)-dispensa de qualquer lugar de Comissão;
f)-verificação de votação;
g)-votação nominal;
h)-votação secreta;
I) reclamação de ordem;
j)-divisão de discussão e votação;
k)-adiamento;
I)-urgencia;
§ 2'-Serão escritos;
a)-solicitações ao Prefeito;
bj=díscussäo extraordinária; •

c)-todos os demals requerimentos não previs
tos no § l' .

.§ 5'-Não poderão constar de ata nem dos a

nais da Câmara, no todo ou em
.

parte, ou ainda em

resumo, o teôr de documento cuja inserção em atp
fôr negada pelo plenário. I

Art. 95 - Os requerimentos pedindo prorrogação
de hora, adiamento ou et1terramento de discussão,

dispensa de intersticio, urgencia, votação nominal e

verificação de votação, índependem de discussão.

Secção IV.
DAS INDICAÇOES.

Convenção da UDN-Congresso dos Prefeitos e Vereedcres Udenistas-Na Assembleia
, a

Com a chegada do Sr. convenção politica, dado profissões e territorial O deputado Ramiro E-

lrineu Bornhausen a es- que, a direção não ado urbano, acordos inter- mereneíano proferiu lon
ta Capital, tornaram- se míte politica fia adminis- municipais sobre energia go discurso, secundado

mais ativos os prepara- tração. elétrica e outros serviços pelo sr. Alfredo Campos
tivos para a Convenção Nesse conclave serão públicos, etc: e de apoio ao projeto
Estadual da UDN, que te- debatidas interessante te- A instalação do Gon- ßrigido Tinoco, da Ca

rá de eleger á. Comissão ses sobre admínístração, gresso será no dia 19, as mara .Federal, que me

Executiva e os represen- procurando dar uma 0- 14 horas, devendo o en- lhora as aposentadorias
tantes para a Convenção ríentação comun para cerramento ter lugar as dos ferroviarios.

Nacional em 15 de Julho todos os municipios. 16 horas do dia 20. Foram aprovados os

deste ano. Sabemos que diversos • -,--x- projetos de lei, que dão

Parece .fóra de duvidas deputados e vereadores Resumo dos trabalhos auxilio de Cr$. 200.000,00

que pão poderá haver já estão em preparando da Assembléia: A Assem- as vitimas da enchente de

reeleição do presidente, os diversos assuntos a se- bléía aprovou um voto Itajai e .autoríza a trans-
· aparecendo, por isso, di-I

rem debatidos e diSC.uti- de congratulações pelo ferencia de 15 mil cru-

versos Candidatos, ou dos nessa proveitosa reu- 3' aniversario da instalá- zeiros de apolices para

melhor correntes que níão. tais como, instrução ção do Tribunal Eleito- o hospital de Tijucas.
divergem na escolha do municipal e provisão dos ral, tendo falado os de- O sr. deputado Walde-

substituto do sr. Born- cargos, lançamentos dos putados Braz Alves e mar Rupp falou longa'
hausen. Uns acham que impostos de industrias e Bulcão Viana. mente sobre a' politica
o novo presidente deverá de Chapecö, dando moti-
ser um politico de um • vo a violentos apartes
dos grandes munícípíos Elel·ca-a C

' entre deputados da UDN

onde a UDN venceu em erTl ar.upa e PSD, obrigando a in-

quanto outros, e esta a
' """"'!"'!!!!'!"'!!!!'!"'!!!!!!!!!'!!!'!"'!!!!������ tervenção da Mesa, pa-'

cerreute mais forte, pen- Por determinação do se Deus não mandasse ra manter a ordem. No

de para a escolha doSr. Tribunal Regional Eleito- o sol, continuariam, no ardor da discussão, pro
Aristiliano Ramos. ral deverão ser renovadas interior, no mesmo estado fligando as perseguições
Os representantes mu- no día 27 do corrente ae anterior, mas, prometido politicas trazidas a pu

. nicipais serão escolhi- eleições pare vereadores fora, antes do pleito, que blico pelo orador, o Sr.

dos 1 por cada mil Ie- nas 214 e 254 seções em seriam mecademteadas, Nunes Varela gritou: Em
gendas obtidas pelo par- Corupá. custasse o que custasse. Chapecó um udenista

- tido e os para a conven- A presidencia das duas Mas, eleitores, as mes- comeu a orelha de uma

ção nacional t por cada Mezas Eleitorais cabem mas promessas virão ago- pessadista, ao que o
>

sr.

cinco mil votos obtidos aos Drs. Juizes de =. re, ainda mais apetitosas, Rupp revídou. Certarnen

na ultima eleícão, ou se- guá e Ioínvllle. . rnals rosadas, pelo que é te foi porque essa pesse

-jam, 15 ao todo.
.

Terão asslrn, os eleito- preciso ficar�tentos. dista, tinha as orelhas

A sessão preparató- res daquele prospero dis- Votai com a UDNI Ela muito compridas.
ria da convenção terá trito, de mais .uma vez não mente, não promete . O sr. Cid Loures Ribas

lugar no dia 19, as 10 dar o seu voto para ve- o que não pode cumprir. prometeu oportunamen
horas, com a apresenta- reedorês, visto que, foram E' o partido que fala te responder as acusa

ção das credenciais e as providos os recursos fei- de coração aberto ao po- ções do deputado Rupp,
eleições a tarde do mes- tos pela U D N, dadas as vc, expondo a realidade .Na votação do proje
mo día. No dia 20, a noi- írregularidedes provadas. combatendo a 'fraude e os to que concedeu auxilio

te será a sessão solene No .

espaço de tempo, expoliadores. as vitimas de Itajai, Ií-

de encerramento.
.

que medeia. entre a posse Na Camara Municipal, zeram declarações de

- x- e esta data, viram os foram os partidos alheios votos os Srs. Saulo Ra-

Mas, o que está des- eleitores que multas foram ao -oflclallsrno (UDN e mos e Arôldo Carneiro

pertando ainda maior a- as promessas e pouco ou PRP) os-que defenderam o de Carvalho, este ultimo
tenção e será de grande nada foi cumprido, embo· Interesse Ja coletividade. apreciando a diferença
proveito para as admí- ra houvesse rres banque- Isso não são. palavras de atitudes da maioria,
nistrações municipais, é tes pera festejar a vitoria que o vento leva, as leis que deu 50 contos para
o Congresso dos Prefei e homenage,ar os vence- que ai estão foram de as vitimas e prejuizos de

tos e Vereadores da UDN, dores. suas iniciativas. Valinhos e 200 para Ita-

que funcionará _alheio á As estradas e pontes, Daí,' não ha a escolher. jai.

Art. 96-Indicação é a proposição pela quel os

vereadores podem sugerir qualquer medida a ser -e

dotada pela Mesa ou pelas Comissões.

§ t'-As indicações, que deverão ser escritas,
serão encernínhadas ás comissões com que se rela

cionem, para que sôbre elas se manifestem, salvo
motivo de urgencia que, a juizo da maioria, deter

mine sejam. imediatamente discutidas e votadas.

§ '2'-Si o parecer da comissão for favoravel,
e concluir por projéto, êsre seguirá os tramites regi
mentais dos proiétos; si fôr contrário. será ele dis

cutido em plenário, e terá o destino que a votação
determinar.

Art. 97-As indicações e' o respetívo parecer

serão submetidos a uma discussão única.

Paragràfo Ünico - Si á indicação fôr apresenta
da emenda, voltará ela á comissão para novo pare

cer, que sofr�rá discussão suplementar. '

,

Art. 98-Todas as indicações deverão ser nu-

meradas em ordem cronologica e. por periodo
legislatiVO.

Art. 99-Salvo casos· excepcionais. plenamente
justificados em plenário, as comissões não poderão
reter por mais de 48 horas, as indicações que lhes

forem encaminhadas.
Paragrafo Unico --Quando, porém, o assunto

obrigar a es.tudos mais longos ou a diligencias, o

prazo dêste a�tigo poderá ser prorrogado ate o má-

ximo de cir:co dias.
'

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

vereadores;
b)-acôrdos ou convênios com outros muni

cipios;
c)-projétos de resolução sobre anexação do

Municipio a outro;
dl-autorização para emprestimos externos,

observado o dispôsto no art. 138 da Constituição
Continuação do numero anterior Estadual;

e)-serem assinadas por seu autor, ou auto- e)-venda, hipotéca e permuta de bens imó-

res;
veis do Municipi<t,

f)-não infringirem (jispositivos d� lei ou dês� f)-iesenção de impóstos ou concessão de fa-

te Regimento.
. vores e privilégios.; . I Secção V.

Art. 8'5 A proposição que infringir os -arti- g)-mudança da �éde dos Distritos (Lei Org. DOS PARECERES.

gos precedentes, será devolvida ao seu autor. pa-
art. 68). Ira que a pOD·ha em devida ordem Art. 91-Entre cada discussão, salvo urgên- Art. 100- Parecer é a proposição pela qual as

.

Art. 87-As proposiçoes que tratarem de ma-
cia aprovada em plenàrio, deve medeiar um es- Comissões emitem opinião I'lôbre matéri� submetida

'téria tributária ou orçámentária, só poderão ser paço de vinte e quatro horas, pelo menos. a' seu exame, aceitando-a, rejeilando-ô ou alterando-

aprovadas por maioria absoluta dos membros da Secção III lhe a essência, no todo ou em p�rte ..

Câmara,
. § 1'·- Os pareceres que aceItem ou rejeitem a

Art. 88-Indctpendentemente de votação, os
DOS REQUERIMENTOS. matéli� dis�ulida, sã� defjnitivo� .e, como tais, sujei-

projetos que resultem de mensagens do Prefeito Art. 92-8ão requerimentos, ainda que outros tos a ImedIata votaçao do plenano.
.

'

serão conside,rados objéto de d�libeI'ação para nomes lhes caibam, todas :,s moções de qualquer § 2 Os q�e lhe allere�.a e5�encla, no todo

· que entrem logo em ordem do dIa. vereador ou comissão, que tiverem pOt fim a promo IOU
em parte, serao I�terlocutonos nao podendo �er

· A�tt_89-São submetidas _a duas �iscu�õe� as ção de aillum objéto de expedHmte,. Os pedidos. de votadns sem nova d.Iscussão ��Iv� caso de urgenc�a.

proposIçoes para as quaes nao se haja dIsposto informãções ao Prefeito, de urd� cia para fins de de'l §_ ? --Os mz�amrnle eIU�luatl"o� âco"!pémharao
diferentemente.· liberação. de sessão extraordí:: â ou pf'orrogqçtio· a malena a que digam respeito. e nao serao 5ubme-

Art. 90-Terão tI'eis discm;sões. dependendo i de lemr' de reunião, e anna: dldos.e ,'1uvid('! IliàoB <I deliberação aa Camara.
. _

da aprovação de doi" terços da totalidade dos' ClàS qu antz as circunSlanl "I? li? .. <'IT ,1<;, _ i 'I lUI-lndependem de parecer das comlssoes

verei:'dOI'es. afo1 proposjções que versarem sôbI'e: sari. :-; ')re os trôbalhos Oll 'e ô p. l' ( 1;$ , "enlos:

a)-caF.Raçãu d� mandato dI) Prefeito e d lS lI'dl ClI r"ão 'c,estejam previ:- "sIe r I

Camara Municipal
Regimel1to Illterno

Cc IIUd no Proximo numero

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PM�itura Mu�iGi�al �� Jara�uá UD· �ul
,

Balancete �o OUSPUIO Orcamentorio,. referente ao mês �e Moreo �e 1�4�
ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVOGamara Municipal

Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegraficoAssinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo
Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de cornbustivel para automoveJ
Custeio de veiculos, moveis e utensilios
D���. de Transp. do Prof.quando em Wag. adminstr.Diärisdo Pref. quando a s�rviço fora do MunicipioADMI:!\TISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario -:- Padrão S
Impressos e material de expsdieuteServiço postal
Serviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOSContador - Padrão R

Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I áCr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários ql em serviçoDiárias a funcionários em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idemPadrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura eInte dencia

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIORTesoureiro - Parirão Q

Amanuenses (2) padrão J á Cr$ 7.800,00Escriturario -- Padrão I
Quebra ao "tesoureiro

SERVIÇO DE ARRECADAÇAOIn tenden te-exa tor
Aquisição ne talonários, livros, etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de FiscalizaçãoPercentagem de fiscalização
Serviço Div.rsosFiscal geral - Padrão M'

Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00Quotas de lançamento do imposto si Industria e
Profissões

.

Segurança Publ i ca e Ass isten
c

í

a Social. Assistencia Policial '.
Carcereiro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e

, ,Auxilios
'Ao Estado para manutenção do DestacamentoPölicial

.

Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)
, Assist.encia Social

Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar
Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Public� Ad�inistTa·
çã.o Superior

Aquisição de Moveis e utensílios
Material didático em geral. -

Reparos de predios escolares
Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementar
Vencimento de proíessores de escolas isoladas,sendo os "T i tulados I I Normalistas PadrãoH á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á
Cr$ 45(},00 e os "Não Titulados" Padrão D áCr$ 350,00. _

'

Gratificação a professores que regem os cursos
desdobrados sendo (IS "Ti tulado�"::1 Cr$15 ,OGü. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00
Id"m a professor-es substitutos ou auxiliares

Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e r-evistas

Serviço de TnspeçaoInspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção. dos
cursos complementares anexos aos grupos AbdonBatista deS�à cidade e Tereza Ramos do distritode Corupá. ,

Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursará ° Lice-u Iu d ust ria l dI' Santa Catarina,

•

•

2.000,00
500,00
600,00

10.970,00

1.200,00
7.656,00

1.100,00
600,00

600,00
,1.167,00

1.100,00
� 50,00
300,00

1.000,00
f50,00
600,00
50,00

124,30

800,00

1.200,00

450,00

150,00

848,00
- 1161,00

635,00

740,50

2.400,00

100,00",

283,00
240,00

290,00

6.000,00
1.500,00
600,00

15,522,80

3.600,00
7.656,00

600,00

3.000,00
1.167,00

25,50
�20,00

3.000,00
3.250.00
1.800,00
150,00

2.400,00
1.100,00
3.600,00

•

848,00
1.446,00
880,00

740,50

13,200,00 "

440,00

100,00

1.983,00
240,00

--

PARA fERIDAS,
ECZf.MAS,
I N F l A (V\!\ ç Ó E S,
CCClIRAS,
F � � E I R A 5,1
ESPINHAS,il.fjNUNCR EXISTIU �GURL

reiras
.3.; (l(\,00

O f'perarios da abrica de tubosde cimento1.800,00
S' D'erv1ços 1versos

Zelador do Cemiterio-ePadrão F
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade P6blica
Administração superiorGratific. a um engenheiro pj exame e aprovaçãode plantas "

4.850,00 I Construção e, Cox:servação de
1.350,00 , ,Logra�ouros Púb'l Lco e

. .

450,00 J Opera rios d� serviço de ruas, praças � [ardins,, ,Para ° serviço de ruas, praças e [ardina
Combustível para ° transp. do pessoal e material

Cons�rução e Conservação de
Rodovias

,

Operarios do serviço de 'estradas, e pontesPara ° serviço de estradas e pontes ,Cornbústivel para ° transporte do pessoal e material
1233 Serviço de Limpeza PubLä ca· ,00 1 Cocheiro

Forragem para o serviço de limpeza pública
. ,Iluminação Pública

881,00 Iluminação .:publica da cidade
Iluminação publica de Corupá
Iluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Respos i çõe s e

ptstituiçõesRestituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

135 Encargos Transitorios· 0,00
Para admissão de estra-numerar ios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno

750,00 Salario-Familiar '

Construção de Casas Populares
Premios de e eguz-oe e inden.
por a o idente

Seguro contra acidente de .trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

Subvenções,Contrib.e Auxilios
Departamento das Municipalidades,
Contribuições ao I' A. P. 1. e L A. P. E. T. C.
Contribuições a L. B. A. ,

P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942 '

Subvenções concedidas por lei a diversas insti
tuições

Descriminação do Saldo:
Na Tesouraria 98.866,30
No Banco 77375,20

---.._...............
176.241,50

Sáude PúbL i ca
AssistenciaHospitalar;,:<1 i ficacào ao Delegado de Higiene:;,; lj/ljn:1t ão a um medico de Corupá
Serviços Diversos

Dp�, hsnução de corre gos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Lil!'TH1Za de valos, boeiros e sargetasCornbustiveil para transporte de pessoal e materialFomento .

Fomento da Produção Vegetal}\;llxiilO!4 a Associaçã-o Rural .

A isicão d e sementes e transporte
Famento da Produção Animal

Aluguel do predio e agua 'pana um servente. de
laboratorio D. D. S. A. (Serviço Federal)
Compras de Remedles

'

Serviços Lndue t.r t a í

e

Industrias Fabris e Manufatu-

200,00

3,479,00

4.099,30
5.893,50
8.995,00
'4.788,50

DIVERSOS
Despezas imprevistas
Dr-spezas policiais e judiciarias
Aqu.sição de placas

.'

o

300,00

450,00

213,50

1.350,00
800,00

100,00 300,00

8.328,50
1.477,50

10.116,50
1.647,50

11.682,20 40.206,30
8.953,00 22.305,80
1.542,80 2.246,30

800,00 1.200,00
200,00 300,00

1.359.50 2.719,00
457,40

75,30 150,60
373,20 762,50

500,00 1.500,00

880,00 4,720,00

2.498,20

] .377.80
70,30

1.470,50
7450

540,00 1.540,00,

1.495,00 J .895,00

4.006,00
87.564,90

! .006,00
217.878,70
176241,50
394.120,20

Contadoria. da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 7 de Abril de 1948

EDGAR PIAZERÁ, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

II
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Noti,�i�__"
EsperüvaLecal 'Locais

Clube A. Baependí
Baile São .João

A Dir�toria do Clube Atlético Baependf, convl
da seus associados -para o tradicional BAILE DE
�O JOÄO, que levará a efeito em sua sede social,
no dia 19 do córrente mês.

Abrilhantará este baile o rE.>nomado conjunto do

IJazz "Cruzeiro" de Rio Negrinho, Mesas a reserva.r
. Com o Tesoureiro Neitzel nd Tipografia Avenida. So
licita-se o comparecimento dos associados em trajes Ide chita.

\A' DIRETORIA

I.

�tRHENro'
\'\ttlEIROS

{:�

Cena de vandalismo

•

I

versaio natelícío a ôre,
Dna. Ema Benetta esposa
do .ônr. Angelo ßenena..

Está confirmada a vin- crakes da' pelota, como QUi��!�e��a �����ma.vê- Pi�.oje o snr, Luiz Cris-. Domingo, 4 de Julho
da do Campeão Estadu- sejam Zabot Badéco, rã passar mais um anlver- Dia 26 ôrta, Jurema realizar-se-á um grande festival no páteo do
:�t��r���, �h� � ����: �f�:,diéi�i:'Ze��q!��:: �á�:�st�: ���dãr;,al�i�en3. �l�o;��A\�taR�:;;6s·. do

Gr. Esé.· '�Divina Providencia"roso 10 quadro enfrentar todos azes e verdadeiros Müller, do alto comércio Na mesma' data os srs. .

,.

P t- em beneficio daquele estabelecimento.o conjunto do Baependi, campeões. desta praça.' or ao aus- Frederico Moeller, índús-e será este o mais sério Todos pois a postos no plcloso acontecimento os trial nesta praça, Ludgero Constará de variós divertimentos públicoscompromisso que possa campo do Clube Atlético SE'U'S amigos manífestar- Tepasse, comer'i).ário e
TORIbola,Leilãoetc. _Churrapaziada enfrentará. Fa- Baependí, dia 4 de julho lhe-äo, por cérto, o ele- Alvim Hadlich.

zemos votos que este pára incentivarmos a vado aprêço em que o
rasco

I

Bebidas, Doces,etc.dia o .Baependí nos brio- nosso guapa rapaziada te:n. Bebe. O lar do sndr. GfUi- Pelo c<>�parecim.e�to de todos muito agradecede com uma partida de npste espetacular encon- «Correio do Povo» tarn Iherme H. Emmen oer er

gala, como o tem feito tro bem se associa équelas Edila Schuenke. Emmen-
.

,

A Comissão
ultimamente nas duas Hoje teremos um bom homenagens enviando ao doríer, registou em data

_;__-------�---
�:r��:�i�: a ���ipl:V�� �gg.c3gtr:ioe N���f:��� ��g��u���ae;s;�ii�fJ:d���os �ee:tg-od�or����, ��fas:l� Rt� I �'T ��.: � I � Il : ß��RßCßO fUÜOHßl.·�c, O á' A d I d menina, que tomou noaXIaS e per rIO. con- o qua ro prevave o José Gaia.' Transcoreu me de Lilian. •selhamos aos valorosos Baependí será: Silveira, d' 14

. ,

A apuração das eleiçõesf ia o amversano na- \
Irene Pedrl, Oficial dode ensores das cores do Mauke, Giróla, Tirone, t I" d S J é' G '

CASAMENTOS de Corupá será feita pelo'

B a ICI0 o e nr. os ala,'·
Registro Civil do r" DistritoBaependi a que treinem, Ballockinho, Numes, o-

.

dí I t E t d al Realizaram se • ontem Tribunal Regional, emigno ('O e or s a u ,
-

. , da Comarca Jaragu� do Sul.pois o América é um na, Justino, Thomsen
nesta cidade. na sala das audiencías

Estado de Santa Catarina Florianopolis.quadro que venceu es- Ettie Clóvis. São nossos Ao par das 'suas qua- os seguintes casam.entos: , Brasil. .__..........__petacularmente ao Fla- votos sejam feliz o Bae-
lidades de funcionario Emílo Bärwaldt com a

Faz' saber que comparece-mengo 10 a O e. ao Ria- pendi neste encontro'h 'probo .
e digno, o aníver- Srta., Elisa Köpp; Rober- ram no cartorio exibindo oschuelo de 15 a O. Não vá Vamos pois, as 15 0- sariante alia as de um to FIedler com a Srta.aqui acontecer a mesma ras, ao campo do Bae- exempl�r chefe de fami- Cecilia Hor.nburg; e Rtf- documentos exigidos pela lei

coisa d b
.

di 'p ssar um böa tar atim -de se habilitarem paraI e rece ermos uma pen , a -

lia, o que tudo lhe deu dolío Henrique oscar
f d

.

dlgoleada. de esportiva, direito as manifestações Oestereich com a Srta. casai-se:
. Causou pro un a In Ig-Veremos verdadeiros F

.

d S h I d 1 6 48 nação no seio da popu-de simpatia recebidas ne a c u z. .Edital n' 2404, e 1 - -
.

leçäo, o ato do snr. Dele------- u_ naqu�la da!a. .,

-

OBIrOR I Ewaldo Rudo]f e
glldo de Policia, que obrl--

, O Correte ß? Povo
No cartório do ltegis- Gen">: :quarte. gou o destacamento localCIDADE r·uPIN·AMBA ·tambem o. Ielicíta,

tro Civil foram inscritos Ele, b,raslleuo, s91��lro, a fazer depredações em
ANIVERSARIO os seguintes obitos : A- come�Clante, domI�IlIado .uma propriedade parrlcu---======;;,..;;;"-;;;;;:;-

- Hontem íesrelou suas delina Horongoso, com 6 e residente,nesta Clda?e" lar na ausencia do pro-Deu-nos o prazer de certidão que prova a 88 primaveras o venerado anos e seis meses de j. a, R�a P�es11�:ted �;r!a- pri�tário.uma visita o snr. Henri- propriedade e loteamen- ancião Fernando' Krüger, dade, filha de Willy Ho- cIO
.

essoa. 1 � e o�.o Ja ha tempos foi espanque Teodoro Harger, a- to dos imoveis nos ter- velho morador residente rongoso e de Cecílía Ho- Bapt!sta Rudolí e de K�- dado um preso na cadeiagente nesta cidade de mos da legislação Fede- a Estrada Nova. . rongoso.. the Gertru�e� Puschk.elt, .local, que obrigou o Dr."Cidade Tupinambá, em- ral. .

\

Transcorre amanhã a' Augusto Kleinschmidt, Ela, brasíleíra, s.oI,t�Ira, I Juiz de Direito a p�diroresa de vendas de ter- Ainda em, palestra, o a data natalícia com 59 anos de idade, protessora, domlC.Ibada providencies as autorida-ras no Norte 'do Paraná. Harger teve a oportuni- do Snr, Julio MaUezzolli. era casado com Dna. Ma! e resld�nLe ·nest� cidade, des supertotes.A empresa "Cidade de dade de nos informar funcionario da Coletoria ria Nagel Kleinschmidt. a AV�lllda Getulio War-
Emquanto o snr. Dele-Tupínanrbá;: é propríeda- que tambem està em ves Federal; na mesma data

. gas, fIlha de. José Duar-
gado manda praticar es-de do snr. João Chmer- peras de montar nesta a menina Maria' Anita te e de Justína Gonçal-, ses arbitrariedades, o bi-cha, possuidor dos terre. cidade uma fabrica de filha do Snr Ney Franco. Vende-se ves, r

• cho campeia livremente,nos leteados e que está sabão, exibindo-nos uma Dia:!3 a Sra. Dna 01- E para que chegue ao co- num verdadeiro desaiio asprocedendo á venda dos amostra do produto que ga Mey Fischer esposa Uma casa de materidl nhecimento de todos, mandei ordens das autoridadesmesmos' em prestações. muito é rec'om��darel do Snr. Gueza Rodolfo nova, com agud encanada. passar o presenÍl.: rdital -que superiores e o municipioOs terrenos pertencem Gratos pela VIsita e Fischer e Valerio da Cos- Preço de ocasião. será publicado pela impren- cuntinua a ser o palaisoao municipio de Apucara- bom exito nos negocios, ta f. de João Lucio da; Tratar com ,Theodoro sa e em �'a"rtório onde será dos malandros que os
na, e, o snr. Harger exi- é o que desejamos ª,O vi- Costá. José Wolf atixado dú;'antt: 15 dias. Si outros estados para aquibiu, em nossa redação a sitante. Dia 25 o menino Faus-

Rua Rio Branco alguem soub:::r de algum im- deportam.
to Reiner filho do Snr. peclimento �cuse-o para os Já é tempo de se por
Leopoldo Reiner, e o sr. tins legai� cobro a essas cenas de
Carlos Gilont Vistas da cidade IRENE PEDRI,oticial vandalismo.

- Dia 25 do corrente
Vende-se na GraUcatranscorre mais um ani- .

Avenida Ltda.

"

IndlJstria e CO"lereio
DECLA�AÇÃO DE EMPR.EOADOS

LE12/3
Deverá ser apresentada até 30 de JUNHO na

Repartição competente.

•

..........----.1 _ ..
Para os seus �erviços e consultas procure o I
ESCRITDRIO DE F. FISCHER

(o mais antigo)
Rua Marechal Deodoro N. 204.

.........................................

I .'

CASA.TOBIAS DE Iii.
JARAGUÁ DO SUL -

�

Esta CASA, mantêm sempre·� estoque artigos d� prirnf'ira
qualidade, assim como: Sed3s, Casimiras, Linhos, Tuss9reS, BI'ins
}{iscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabpça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires,' Vóals Chitas, Opalas, Fu"tõp,;,
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos our [IS

artigos; os quais, está vendendo pelos MENORES PREÇQS DA PU' 4)A.
11siten-na sem compromisso, e certifiquem-se dos preços e da qUDlidade d� seus 'IS.

Dieser Verkaufsladen hat st.ändig Artikel erster Qualitrot auf
Lage!', wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusor:�, Wasc?st<;>ffe, Riskaden. ereto
l1e, Algodão, HandtücHer, Schirme, Hute, . Trwollne, Vorhan��toffe,
ZFfiPI"', Voale, Chitas, Opala, FusLons, Hemden, GrJlwaten, S!.rumDf�,
Fr',tigp Anzüge, Mrontel, sowie \'Íele andere Artikel, WELCHE, ZU AUSSERST
f\ I D IGEN PREISE VERIAUrT WEHDE N.

Besucht diesen bestehenden verkautsladen! Ohne verpflichtul!g ihrerseits, um

"Í1 ",.. Artikeln und Preisen zu überZeugen.
....._.........._...._....__..__........_.._._··.'ílõ�

Festa de São' Jo'ão Batista
e ínauguração da· pedra ',!undamental.

da Igreja
Realizarcse-á dia' 20 de junho \m Itapocusinho,

a tradicional festa de .são João e o· assentamento
da pedra fundamental' da Igreja.

Haverá churrascada, galinhas assados, doces,
café, bebidas etc.

<A festa será animada por um otimo J�Z.
A CÔMISSÄO

.........�) _..� ..�'"

CA$A DAS TINTAS
FILIAL EM JAI?AGUÁ DO SUL

RUA MARECHAL FLQRINO PEIXOTO, 54-58

OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas êm Pó,
Vernizes, Esmaltes� etc. Pinceis, Oleo de Linha

ça, Alvaiade, Gesso, f:)lrcão, Massa para vidra
ceiro Oleo para. soalho, Cola, Agua Raz etc.

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

PREÇOS DA MATRIZ
MATRIZ em JoínviIle, Rua do Príncipe. 848

.. 1 ...

·.M�.IIG �eBI.S
Mal. Deo!.,da Fonseca,,368 - SANTA CATARINA

'\�__.._.. I11!11__....__I .. IIIIIil_�,
#;

,
'

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pr�f�itura MuniGi�al �e Jara�u'á un �ul i,i,;,I�;rÃn70;ru.;]1 ·

fORKleß Df M�;�(;p;I;rREQUERIMEmTOS DESPACHAD_OS 0,0

•
•

.

o I ,382 - Hermann Nebelung-alemão alvará de II MEDIO,.: ti. '. DE .

de hebite-se, pera alugar sua casa sita a rua Presi- 01',:,' Formado pela Faculdade de Medicina da 1111 Guilherme A G. Gaedke & Filhos
dente Epitácío Pessôa. Idem I Llnlversldads de São Paulo. '11"1 W

•

383. - Harwig Konel-bras. rransf. imp: terreno 1"'1'1 Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa'de::: �.
Rua Marechal Deodoro Fundes

·fJ��� estrada Rib. Aurora, veíl�ido a Carlos Petrer
o::

• Míaerícordia de São Paulo II W Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss
ßI.'384 - Heinreh Augusto Lessmann-bras, Transf. III C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A ' �I , Dormitórios modernos e simples 'IP

imp. sobre estabelecimento Comercial, Botequim e III Partos > Doenças de Senhoras, Homens v Moléstias internss ãl

I
Jogos pera sala di

Snocker, sito a rua Avenida Getulio Vargas, edqui- o:: e externas: Pulmões v Coração. Estômago - Figado - Rins ·11 . Jogos 'pera coslnha 11'
rido de João Wiest Junior. idem. III Doenças nervosas > Sífilis· Doenças venereas > Doenças da :::

• Guarda roupas colonial §ß
387 - Alberto Hafférmann-bres. transf. imp. o:: péle em geral. Alergia (asma, etc.), Tratamentos modernos. II

-

Guarda roupas pera casal e solteiros 'II'
terreno sito a rua CeI. Procopio

'

Gomes, .
vendido III ESPECIALISTA EM MOLES.TIAS DE CRIANÇAS. 1'1'1' < Guarda comida e guinda louças !Ipare Gabril ôchulz. Idem. III til. Bufes e pentladelres \' (iß.'.'

388 - Guilherme Pradl-bras. baixa imp. sobre .::
PROVISORIAMENTE CON�ULTAS DAS 8 Às. 1.2 E DAS 2 ÀSI:I'I: Bi Cadeiras-Mochos-Camiseiros'U/ g����u;:, Íct��ldo de Cana, estabelecido a rua MóI. III 6 HORAS EM CORUPA NO HOSPITAL E�ANGELlCO. "" Camas-Tab�as de lavar roupa "389 - Leopoldo Karsten & Cia.-fil'ma brpsilelre III AS 2AS, 4AS E 6AS. :EIRAS ATENDERA EN NEREU III .__ "'@ "'a_}qpili "'0 we#�.Licença estabelecer-se com empresa de Transporte, 1'1:,:

RAMOS DAS �'/AS 6 HORAS DA TARDE. ·II�. iQí G G
nesta cidade. Idem. •

390- loão Tecilla-bras. licença estabelecer-se ::= CORUPÁ :-: SANTA CATARINA m
com Engenho Central de Aguardente, a estrada' Pe- 11!!!!!Il!-:!=!!!i!EiiiIIl!=!!=m!�51!�!!�!m!!!E!i'!'::::!:!:=!;=i
dres ßrences, nesre municipio .. Idem.

391 - Armim Hackbarth-bres. rransf. imp. so
bre um carro de lavoura, vendido pera uscar Sie
werdt. Como requer.

392 - Alcides Fermandes de Oliveira-bras
transf. imp. terreno sito o estrada Nova ao sr. Eu
genio Florlaní. Idem.

393 - Antonio ôchwarrz-bres. transf. imp. ter
reno sito a estrada Ieraguazinho, vendido a Afonso ----.------
Schwartz. Idem. PREFEITURA MUNICI-

394 - Antonio ôchwartz-bras. transf. imp. ter Á
reno sito a estrado Ribeirão Jararaca, vendido a Jo- PAL DE JGU . DO SUL

sé Schwarrz. Idem.
,.

395 -- Antonio ôchwertz-bras. transf. írnp, ter-
reno sito a estrada Jaragu�zinho. vendido a José De ordem do Sr.ôchwartz. Idem.

•

,396 � Chiodini � Cia.-Transf. imp. terreno Prefeito Municipal
sito a estrada Iaragué, vendido a Cutelaria ,Jaraguá de Jaraguá do Sul,
L d Id torno público que,t a. em..

t397 - João Berthelsen-bras. transf. imp. rerre- durante o corren e

no sito a estrado Rio Novo, adquirido de Fritz Pfü- mês de Junho; arre-'

H 0-ESId cadação na Tesou-. M I Lzenre���. _ j��s Berthelsen-dlnamerquês transf, ímp. raria da Prefeitura
.

111!=mEi!!n:-:!!=!!=!!=!I=!l=I!=mEE!I!=!I. !i';!!.!!!.!!

terreno sito a estrada Rio Novo, vendido a Fritz Pfü· Municipal de Jara-
llE PESSOAS TÊM USADO COM I:':I:F b (Sezões, MalárIas, I�·

zenreuter, Idem. guá do Sul e na
BOM RESULTADO O POPULAR ,., r"'s Impaludismo m402 - Arnoldo L. Schrnidt-bras. licença man-

Intendencia de Co-
DEPURATIVO iii"'''' Mal�itas, Tremedeirajl

dar retelhar sua casa, sito a rua Mal Deodoro. Idem. rupá, o imposto .

.:: _ CURAlII-SE RAPIDAMENTE COM - m,
405 - Mariano Gadotri-bras. licença mandar TEBITORIAL.

EL IX IR 914 III
..'

1"'11construir uma casa de madeíra em Retorcida. Idem. Não satisfasendo
.

.

o:: "Oapsulas Anti,sesonicas
:::

410 - Venicio Carllní- bras. transt, im'p. terreno Q pagamento no ,re. • SIFILIS ir'CA rODO O ORGANISMO IJ.I.I, , MI'nancora" 1.1,1.sito a estrada Ribeirão Cavalo, vendido pera Marci- ferId� m.e!'!, flca�a. O" " "
_

ano Voltolini. Idem, .. contribuinte sujeito O Filado, ° Baço, o Coração, o III. ,,' III'411 - José Gadoní- bras. transf irnp.. terreno st- a mUIta de. 2?% eltom.go, OI Pulmões, a Pele fii Em Todas as Boas F armacias
o::

to a estrada Retorcida, vendido pera Venicio Carli- sobre a referl?a 1!ll- Produz Dores nos Ossos, Rauma. I'I'I'E" L b t' MINANc0RAIII.

Id posto- no prlmelI'O t' C I Q d do Cabe um produto dos a ora onos ...

.nl. em. Ismo, s,ue ra, ue a - :::

'11"1412 - Vva. Elisabeta M. Bardin·bras. transf. mês, sendo então lo Anemia,e Abortos, Ir -.Toinville _ Sta. Catarina- ... '

imp. terreno sito a estrada Rio Cerro Esquerdo, ven· f�it.a a cobrança jll- Consulte o médico i=l!=!;=m!!;Em�m!ii!!!im=!;=!i=!;=!i!i!lEE!!_I!!!!I!IE!!!E
dido a Henrique Konel. Idem. dlclalmente. e tome o popular depurativo

413 - Felido DemaUe·bras. Transf. imp; terre- Tesouraria da

t:Jo sito a estrada·Retorcida, vendido para Arduino Prefeitura' MUllici- ELIXIR 914 r-��
..

�.:c?,Murara. Id�m. •
. de Jaraguá qo Sul, Inofensivo aq o.r�anl.mo. Airada. CALCADOS414 --- Erwino Laube-bras. transf. 'imp sobre fi de Junho de Hj48, vel como um licor. Aprovado co· , f"" a

'
.

estabelecimento do Generos l\limenticios, sito a es' :F' VOSGERAU mo auxiliar no tratamento'da SI

I R G Otrada Ribeirão Molha, venJido a Mariano Luboski.
.

Tesoureiro FrLIS. REUMATISMO da mes: i

I
. .

idem. m" origem, pelo D. N. S. P. I , .

415 - Antonio Hilbert-bras. transf. imp. terre I ." •

ß.J sito a estritda Garibaldi, vendido a Carlos Stein- .'

rnach:;'6IdemÁfonso LeMmann·bras. baixa imp. sobreOO-�-OO-OO-�OO-OO-OOJ-lOO-�-OO-OOOOOO-OO-�-�OO-� ; �ã� �� m���r�� G mai� �arat��uma.bicicleta, vendida para Jorge Dutra'. Idem. 00 Adolf Herm. Sch'ultze 00417 - Firma Afont:lo G. B. Konell. baixa imlJ. � �sobre uma fabrica de moveis estabelecida em Rio "00 MARCENARIA EM GERAL �
PRODUTOS DA:

Cerro41kd�. irineu San'os-bras. li een ça es'abeieeer-se 00 Otmc, móvel, "CIMO" d, todo, o, tipo, d, "" Hllll dtlJ[strliat dte ([atI çatdt i[])§
como contri'ltador de obras na vila de Corupá. Idem. 00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Ir 1i1I§t>lk1 ,1Trma]li1I� � �
"

419 -

.QUO
Lehman" bras. transf. imp. terreno 1lIl Maot,rn um estoque pormanen1c d, tod., '" ·tipo'!l!l

k\IJJ\Ul
�JlJl li (Ç.l!,\Ulb)) U)o .&0

e casa sito a rua Vidal Ramos vendido a Pedro 00 qe MobiliaS, especialmente para escrit(Jrio, 00 JARAGUlADôPsSuj�,.11S.Soôr�s20ldemHenriqUe Feder-bras. tran�f. imp. terre- 00 INSTALAÇÚES ',CO_MPLETAS DE: 00
.

d T
.

d N
.

'd s::o;: Donlllt�lOs Salas de Jantar w d'ßm7!e�'-d.-!is=il"A,IiIlI!!.�iiJI�D1���no SitO a estra a res RIOS o orte, adqUIri o de � C' E't' 'M .

t' �002:ru
.. .,....,.....I\W II!II

José schraniow�ky. Idem. \
. 00 ,opas� scn vrJJS, oveIs rus ICOS e outros.

� --===iii:iõ. _

421 - FehclO Dematte bras .. Transf. Imp. terre 00 MOVEI'q AVULSOS COMO:
no sito a e�trada Retorcida, vendido a Ardulino Mu- � Cadeiras w
rara. Idem. ./.

� Pqltronas fixas e giratorias 2:ru

422 - Henrique Feder-bras. transf. imp. terreno 00 Mesinhas de· centro e para radio
• 00

sito a estrada Tres do Norte, adquirido de Arnoldo 00 E entr�muitos ontros. a 00
Leonardo, Schmidt. Idem. .• �

,

Caixa Registradora marca "RECORD" 00
423 - Artur Emmendoerffer-bras. transf. Jmp. '00 Afamada pela .sua eticie.ncia, mbstitu 00sobre caminhãozinho, vendido a Frederico OUo. Idem. � indo as CaIxas Registradoras de w
4�4 - João C. Stein Junior-bras. licença man- m:s . elevado custo ..,------- m:s

dar construir mausoléo na sepultura de João' Carlos 00 a a Mercadoria á pronta Entrega 00
Stein, inhumado no �mitério Municipal desta cida- 00 RU 1-0 BRACO, 964 - TELEFONE, 73 00
de. Idem. 00 Jar do Sul Sta. Catarina 00
'.

425 - Arn?ldo Klo!z.bra.s: transf. .imp. terren,o 000000 �OOooOO�UooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

SitO a estrada RIO Cerro, vendido ai Alltor Rasswei-
ler. Idem.

'!'!'!'!!!"""'!'!'_!!"!"!�'!"!""'�"!'!"'!"���_!'!!""""!""""""!!""""""!!""""""!!""""""!!""""""!!""""""!�426· Ernesto Lessmann-brõs. transf. imp. ter- ,-o
- -. - - --

'_. OUVIDOSl;::.l CLINICA DE OLHOS - NARIZ E GARGANTA :i
reno sito a estrada Itapocuzinho, vendido a João Ro- moderna e primorosamente instalada do

'

nsa. Idem.
I:! . ::

427 - Helmuth 'Ldube-bras. transf. imp. terreno H DR. SADALLA AMIN H
sito â estrada Ilha da Figueira, vendido a' AlfredoA H

.

H
Carlos Guilherme Behling. Idem.

,"o � ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO· NOS ii
:: ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ :i

11 «Rua Abdon Batista - defronte HA Noticia"» ii
HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: .

4
..

_ Joinville -

�__iiiiiõiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiioi<'",

•

..

���!

� Raizes alpinas com

� põem o famoso esto-

� macal

�
.

Bitter Aguia
��....,....",.,................�

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

AVI�O irpll· ·l����là� �ar�t�n rK��
Nós abaixo assinados, ii li PROPRIETARIO \lA H

proibimos terminan!e- liO H Rua Marechal Deodoro, N. 158 l:.:i.·.:i.:' R
i

....
:i!
..
:i:mente a todas pessoas li ii

.

de caçar, tirar cipõs,
I
ii H .. ..

���i��=o: :::t��.Picadas ii S� li .:I.:i S' .:I,':!Não nos responsabili- ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

samos pelo que possa H li SITO DE LUBRIFICANTES, .!!

T
li

acontecer. 11T ri COMBUSTI�EL E ACE�- li li

��1r�ii�Ji�:�::;:: 11011 BAT�����N����i��g: DE i!� II
�.�:::::::::�:::l} \�::::::::::::::�i

EDITAL

H
:: Dr. Renato 'W'alt9p ii
ii É D I o ::

ii
M C

!! CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
!i Com cursos de aperfeiçoamento no

.

H
ii Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. ii
11 Doenças de Senhoras - Pa�tos - Cllnica H
!i Geral de Adultos e Crianças. ii
li Con�l1ltório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. l�
ii TELEFONE N. 3 . ii

H Jar'agmi do Sul - Sta. Catarina ii
:: .,__-::

, .'

Secretario da Prefeit.ura Municipal dR ,Jaraguá
de Sul, ('111 19 de Março de 1948 _

MANOEL LUIZ DA SILVA

•

�I----�-------------------

Dr. Arquimedes Dantas
a.vesa••

Ruo Marechal Deodoro da FQnseca, 343.

Secrp tário

. ,

,
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Domingo, DIA 20 6-48 -CORREIO DO POVO

���..............................

� �ãO �ofra de indiges �
� �;;te;SeAg�ia Puro �
...............��...............�

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOßA � ��m�r�ial Lua.,
ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA
de ROBERTO M.· HORST

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

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

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará,muitas doenças e poupará dinheiro em

rernedios

Compre hoje mesmo urna l.OMBRIGUEIRA
•

MINANCORA para o Sf'U tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- jOINVILLE

Escrituração Mercan
til « Contabilidade -

Registo 'de Firmas -

Deíezas Fiscais
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

...............����

� Fortifique o seu estorne- �
,�go, usando diariamen- �

� te dois calices de �
� Bitter Aguia Pllro �
�����

I

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

I.'t
-------.... w

>
5=

_ ,

_ .

_ ,

........................................................................................................................... , Mackinas para picar
I
carne "Husgvarna" tipo

I Alexanderwerk, N':5-8- w

10-12-22-32 discos e ta- Cl

cas avulsas V.S. poderá <C
adquirir por preços es- iil
peciais na CASA REAL �

....

oe(
II(

Dr. Alvaro Batalha - MÉ:OI�O

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE,

Eletricidade Médica '_ �
� . i
li Boss Ltda·il
�:��v:.:.:.:.··4

Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS'X-
Diretor )Iédico do Hospital "São José"

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
...........................................................................................................................
.

- ' .

..............................................................................................................................

.............. ••••••• u ••••••� .

������������"'
�..........,.,._.._

}
. I ��a���lt�<;>pu�ar �tr��[!����

{ AGENCIÄS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirarna, Itoupava,

��
[araguã do Sul. P",'d,.', O,'u"o. Rio do T"'o. Rod,io , Rio do ser

1
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS,

( Depositos com juros- J disposição-(sem limite) retirada livre 50/0
� A disposição contá especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
� com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 , . ., 6%

} Dep, inicial Cr$50.000,00 cjreríradas sem s/aviso e-s 20.000,00 5%

i-
Depositos com aviso-ReI. dlarla até e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

fV\

mjavlso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dtas 7'/.
�

Dep. a prazo fixo-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.

4r
Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicia! o-s 20,00, com reti
radas semanais serr eviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. limilados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

retiradas de 5.000,00 cruzeiros semanais sem avlso .... 61 /2';'

�( Dep. ESPeCiaiS-Cli.mite
até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com {

4 retiradas sem avise até 5.000,90 cruzeiros semanais.. ... 7'/. �
� Faz todas as o�rações bancarias, corno sejam: cobranças, de,i;contos, (
} passes, depositas em contas correntes, deposl'tos de valores, etc. etc. 4{
� MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS. EM TODAS AS' PRAÇAS DO PAIZ

�4
} .

Serviço atencioso e rápido } {
�������é

fLlKIB u H06ilEIßA
o remédio que tem depurado
o sangue d. tres gerações!
Empregado com êxito nas:

Feridas
Eczemas
Úiceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas
sifilíticas

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR!.,.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILIS".

,

Clinico �e OI�os, OUUi�8S, nariz, fi�an�
Dr. Arrninio Tavawes

Pofessor Cotedratico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinlcos e cirurglcos da especlalldode no

Hospital de Caridade de Florianópolis, .

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

Ex,lnterno por, concurso, da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro

I
formado pela faculdade de Medicina da

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

� ..

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

BASILIO SCHIOCHET -----------------
em Nereu Ramos.

Wal�emiro Mazureehen
t;asa BI S.'BE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de- adultos e creanças
_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro.cauterização

, Raios Intra.vermelhos e azuis.

Dr.

I

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Bua Dlfmingos B. da Nova

. --- .

Vidros. Molduras pera Quadros qualquer
tipo. - CAIXÖES FUNERARIOS

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

Matriz: .JOINVILLE
Emprêsa Snl Brasileira de Eleticidade S. A.

a- --
. rBANCO INDÚSTRIA [COMÉRCIO DES. CATABINA S/A.. '

Fundado em 23 de fevereiro de 1935

����IAS
E� APENCIA�!������L:�u�a:::l�:���:���:�� II

Canoinhas End. Telegraflee "INCO" !:.';:.'Concordia T I f 73
Cresciuma Caixa 'postal, 10- e e one, ::

Curitiba MATRIZ: I TA JAí' 1i
Curitibanos ::

��:���OPOIiS Faz todas as operações bancarias no PaÍz, como cobran- ;::;i:...Ibirama ças, descontos, empl estimas, tlnanciarnentos mediante cau-

Indaial ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- i.i.ltuporanga mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
1:,':.'Jaraguá do Sul

joaçaba Abona em C /Correntes os seguintes juros:

�::::::::.i::••::::::Joinville Disposição, sem avise, com retiradas. livres
t:���a pera qualquer ímportancta t20
Mafra Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
Orleans de Cr$ 1.000,00 5°jo
Piratuba Depositos Populares, com Iimite de e-s 50.000,()O 11
���tde�����ro, �

. dep. iniciais a partir de c-s 20,00

1:::::1::.::Rio Negrinho' e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%

�®Y@)®i'@@1@)®!@@!@®Y@)®Y@)®Y@)®Y@®y®®y®®y®(§)@ ��of�aon���o do Sul
Com Aviso de 100 dlas 5�I

�
Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e R.esiriadoS - �'alóaquim ���o A�ii�� �: �2�e��:S 5 1/2°/� .1:1:.ßPßRrlHO Rf�PIRßIÓRIO @ Tijucas Prazo Fixo de 12 meses 6%

TODAS AS MOLESTIAS DO [u (@ 0��:::�ga Os juros são pagos ('U capitalizados semestralmente �:.�:.@ Encontram alivio imediato cóm c: uso do � Videira A economia é a base da prosperidade
{@ I n C O rn p a r a v e 1 (@ Deposite as suas economias no 11

! r�!!�!�!.�B!tn!Di�!!�!!J!��l� ! ;
R. :,:.:.:.:.'::.•:':,';:',,:'._:.:._.'._..:..""'=""'""'''''''�,,,,,,,,,::,:��gf,�f�!:�n�;�:��.il;�::,:::,,,:::�l";1@@�®@Á_®@_1®@Á@@Â®®Á@Ih"�0' "':'@@Á®@�@).@@}.@@Jã WL .' "_::, =� ft.-.

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

Uma lir.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.

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
servindo. até 50 metros de profundidade.

Artlig(])§ IE�etrlic(())§ jara o 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 '1,ualquer

pedido de instalação de luz e força.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fß�en�o facciola -

Telefone N' 45

MilhoNovo
E

Farelo de,Trigo para
pronta entrega

CAIXA POSTAL, 19
Fundado em 1919,")1- sav ; PAULINO PEDRI

TELEFONE N. 39
SANTA CATARINA - N°. 1.496

ANO XXIX JARAüL, )omingo, 20 de Junho de 1948

oooooooooo�oooooooo '�OO�OOOOOO'�OOooiOOOO�OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESPORTESOOOOOOOO�OOOOOOoo.oo� ,�;3á€OOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO Em continuação do Jogo de Bolão, em dís-�OO � ,.

�� puta da Taça "Deputado Artur Müller" e meda-0000 '

0000 lhas do C. A. Baependí, é a seguinte a classifica-�OO P r a P ro n t a E n t r e 9 a 0000 i�Yu��rC���rBola 6 pontos ganho (invicto)0000
0000 2.» Guaquari 4» »0000
0000 5.» Sext3;-f�rino 2» »

,OO� �� 4. », Bequíni O» ».
� PREFIRA PARA OS SEUS NEGÓC40S UM ��. E a seguinte a cassííícação individual dos
zss

�1':6::S Jogadores:00

D ·D D. & E.
'0000 1. lugar Geraldo Doubrawa 409 pontos BoU-Bola

00
0000 2. " Erico BIosfeld 397" Guaquari00
0000 3. "Walter Doubrawa 595" "

00
�� 4, "Bernardo Grubba Jnr. 392 " "

I
�m:s 5. "Alex Barg 385" Boli-Bola0000 6.

,. Jorge Mielke 581" "1948 �oo \ Obs. Está e a colocação dos clubes e dos0000 jogadores no primeiro turno, resta apenas ore·00 INTEIRAMENTE NOVO! ;1 t_ur_no_._.
_; Apresentamos o caminhão DODGE 1948, inteiramente novo - um pro- ;� ATENÇA-O SNHS CAVALHEIROSllIlll!l �::O,!��t!;i;�:::�fI"'" facilmente por tôda a parte, atravez a seguín-

R II ·

_

il;m NOVO DESENHO - refletindo linhas modernas e elegantes, em harrno-
Woo � Acompanhe a elegancia de Amanhã

m• nia com, o aspecto vigoroso da sua sólida construção.
�OO � ti

I
NOVA CABINA - maior, mais ampla e espaçosa, com o padrão de m 00 Confeccionando ainda hoje seu terna na 00comodidade de um carro de passeio - a mais confortável cabina já lan- �� 00 Alfaiataria "Mack" de Mauricio Köhler, 00
çada no mercado.

m:sm:s 00 00DISTANCIAS ENTRE EIXOS MENORES, em todos os modelos das 11 0000 00
Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974

�il séri... sern diminui,oo do espaço paru carça.

!!! ll!!=!!"!:'�.=OO.00 NOVA DIREÇÃO � de funcionamento mais suave e de mais fácil manobra.

:: ���������m:sll�����m:s��OONOVOS FREIOS - com maior área de freiagem, vedados contra pó e lama.
. 0000 _

MAIOR CAPACIDADE DE CARGA -;- em todos os modelos das 11 séries.

m� Premtes do Sorteto da rtfa
SETE MOTORES DIFERENTES - permitindo sempre o emprêgo do

m:s� II.::o�;:��O' �:�:;�;':�LA "GARANTIA CHRYSLER" III da,' Igreja de Corupá(6.500 kms.) E DISTRIBUIDA PELA:
��

�� 1 premio n. 182 Padre Fernando (Corupé) 1m:sm:s relogio de pulso0000 2« )') 87 Almiro Tamerlrnl (Corupé)0000 relogio de bolso.
0000 3« »71 Hilton Gelber (Corupä) 1 qua-

;00
dro Santa Ceia.

� 4« » 11 Assls Pereira (Corupä) 1 anell':6::S de Ouro '

0000 5« » 139 Antonieta Barbosa (Corupé) 10000 crucifixo.
0000 6« » 147 Paulo Roberto P. Oliveira
0000 (Iaragué) 1 lata de Flit.
s:z1� 7 {( » 158 Eduvirges Piazera (N. Ramos)�� 1 pôr de tenis,0000 8« « 145 Angelo Moreti. (N, Ramos) 10000 aparelho de vidro.
0000 9« » 194 Leopoldo Bayer (Corupá) 1

�� estojo pera selos.
� 10« » 192 Ludovico Kochonsky (Corupé)zes 1 estojo pera sabonete0000 11« • 14 Irma Schrauth (Corupá) 1 pia0000 12« » 161 Etelvina Ferreira (Iaragué) 1

0000 lata de talco.

0000 15 EC » 187 Rosa Nadrsnskí (Corupá)BRASMOTOR 001

s:z1� vaso.
m:sm:s 14 « »88 Celso O. Lopes (Corupá)COMPLETO SERViÇO DE ASSISTÊNCIA E PEÇAS 0000 toalha de banho.
0000 15« »8 Lourdes Werner- (Corupá) )-Concessionarios: 0000 estojo pare Iotas.
0000 O pedre Ambrosio .Guiss, agradéce a todos queA"dh__V1§IPß"1_ � W�TE",,,""T6;;!nn1§lPW k\ s:z1� auxiliaram e contribuiram, por qualquer fórma, pera

"Lt'lV1VJHI'.4.älõl>'V "Ui' .Ijßj B.J.:...-JIDl'ruGJ.liLJj(\\,.J;tnL
�1':6::S o melhor êxito dêsse sorteio cujo produto se desfi-

a
G E RMANOST E IN· S. F. I ::::,::::::":::,:::j,:�:�",,�,::::::==,.,,=="=,,,,==100

"

,

�,a e.IllllIGIi 35. - cl o g ti li Dl & E
'

;; Dr. LUIZ DE SOUZA..OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Escritorío : Mat!o!:!:: !::e�, 210 - Tel. 34�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Rosidencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
:::::::::::: ::::::�.. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

��.W.W"""""""."""""I"""""�"""""""""""··"""""""""........,,(()) §21b210 (Marca Registrada) t��� I'; \:\'::iíR1A NAC/OVirgem Esp·ecialidade ,\�;�����;��{
dl21 cnA� V�lIE1[ZlEl liNIDu 1[lnAl = Joínvtllc

�3'""".4,�""""""""•.
li8 leve faltar em C,Hm alguma!

'

,

�j).ßÃ� �'RC(""J ..,_

t; Esp ECIAUOADE
t::_..:.:...::_ ,.----....,.� ,
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