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ANO XXIX

As contas dos o anuncio é a alma do neUleio.
Anunciem porlanto nesle jornal. :.tm •subditos do eixo

fI aonvenção da
Art.' 115 - Os prolétos que houverem sidoformulados por alguma das comissões serão sempreludependente de votação, julgados objeto de deliberação, e lögo impressos para entrarem em ordem dodia.

.

Art. 116 - Os proléros releírados ou votadessó poderão ser renevados no período legislativoseguinte salvo si a. Câmara, por maiorte absoluta,resolver o contrário.

o snr. Presidente da
Republica baixou, dia 22,crita e Falada, pelo dr. maral, Luis Vieira, João o seguinte decreto:Oswaldo Cabral e a in- Caruzo, Ricarte de Frei- Artigo Primeiro - Odieação que manda pre- tas, FIares Oliveira, Jo- Decreto-Lei N. 4.t66, deencher por eleições as sé Fontes, Brasílío Ce- 11 de Março de 1942 evagas comunistas. lestino, Francisco Mas- Artigo Quinto do DecreNa mesma ocasião carenhas, Antbnio Bessa, to-Lei N. 4.807, de setetambem reuniram-se na Euvaldo Lemkuhl, Roge- de Outubro do mesmocapital do estado, num fio Fagundes, João Pal- ano deixarão de serCongresso, para debater ma, Luiz Gunter, João aplicados às pessoas queassuntos administrativos Delpizzo, Pedro Maciel, se referem, quanto àse de Interesse dos muni- João Pedro Arruda, Ju- contas bancarias que es-

. Art. 117 - Emenda é a proposição que se des-cipios os prefeitos e ve- Ho Coelho de Souza,' tas pessoas abrirem, aos tina a alterar outra.
.

readores da UDN. Dante de Patta, Joaquim lucros que perceberem Art. 118 - Conforme sua natureza, as emendasForam feitas visitas' ao e bens em geral que ad- denomlnar-se-ão:

I
sr. Governador do Esta-, .quírlrem apó a vigencia a) - ôupresslvas, as que suprimam artigos,do, Prefeito da Capital, 'desta leí, sem prejuizo paragrafos, alíneas, ou que mande erradicar qualquerAssembléia Legísletíva e do qu-e dispõe o Decre- parte de outras;ao ß' Distrito Naval, ten- to-Lei número 4.806 da b) - ôubsürutlves, as proposições apresenta-do os delegados sido re- ultíma mencionada data. das como succedâneas a ourras; .cebidos com multa gen-

. Paragrafo Unico - O c) - Aditivas ou modificativas, a� que acres-tilesa.
disposto nesta leí não se centem novos elementos ás proposições, visandoFoi eleito para presí- aplica ás contas banca- melhorai-as.dente de honra da Co- rías e bens já atingidos Art. 119 - A emenda eubstírutíva que alterarmissão Executiva o sr. "pelos efeitos do citado a essencle da proposição, será considerada prolöroCoronel Arístllíano Ra- Decreto-Lei N. 4.166, de subsrltutlvo e acompanhará o outro, temendo-lhe omos. Para Presidente o 1942. Esta lei entrará número, que será acrescido de uma letra maiscula,sr. Iríneu '

Bornhausen; em vigor na data de sua observada a ordem alfabética.para Secretario Geral, o Deputado Paulo Fontes publicação, revogadas as § 1(.' _. Si forem vários, os projétos substltutl-sr. Paulo Fontes e para Secretario-Geral da VDN disposições em contrario. vos obedecerão ao díspôsto no paragrafo anterior,Sub-secretario, o sr. A- em ordem cronológica;roldo Carvalho. Domit, Alfredo Sell, Hei- .

§ 2° - Cada vereador não poderá assinarIrineu Bornhausen tor Benica, Alced Celes-
O X O mais de um substltutivo á mesma proposição.Presidente dá VDN Catarinense

M EM B R OS: tino, Acari Silva, Gerei- . 'avio avier nauen § 3· Os substltutívos só poderão ser apresen-Adolfo Konder, Henrique' no Silva, Antonio Barros Acompanhado do sr. tados,pareceram representan- Rupp Junior, Aristiliano Lemos, Celso Ramos Celso Kuss, recebemos a) - juntamente com o resperivo parecer sõ-tas de todos os munici- Ramos, Wanderley Juni- B�anc?, �osé Moelmann, a. vísíta do sr. Otayio .Xa- bre o proléto, quando originários das comissões;píos.úendo sido debati-1or, João Bayer Fílho.Jo- Ire plIssea, Alvaro To· Vle�' Rauen, cap�t�llsta, b) - até a última dtscussão.os originários dosdas diversas teses, não I ão .José UabJ:'�i, Oswaldo lentíno, Manoel Donato residente em Curítíba.. vereadores. individualmente.somente de ambíto esta- Buleão, Oswaído Cabral, da Luz, Max Clolin, An-I Pessoa dé grande des-
.

Ärf. 120 � As emendas oferecidas em últimadual, como nacional. Arnoldo Luz, Fulvio tonio Candido Figuerêdo,. taque nos meios econo- discussão ou na única, quando houvér uma só de-Das mais interessantes Aducci, Aquiles Balsíní, José Augusto Farias, Ro- micos e politicos de San- vem ser subscritas por treis vereadores no mi�imo.destacam-se as do Par- Fernando Mello, Walter berto Pe�roso, Narb�l AI- ta Catarina, andAe já ocu Art. 121 - Não se admitirá emenda que ee nãolamentarismo e'Presíden- Mueller, Edmundo Luz ves, Ramiro Emerencíano pou �levado ca�go de relacione dirétarnenre com a proposição a que secíalismo, feita pelo sr. Pinto. Plácido Olimpio, ForaJ?1.ct�legados des- Prefeito de Canomhas e I referir e não fôr iusfificada por escrito ou oralmente
-

Wanderley Junior, Prín- Pedro Cunha, Oslin Cos- te mumcipro, na Oor- Deputado Estadual o sr. 1 Art. 122 - À proposição de caráter ou ínteres-cipio . Federativo-Contra ta, Francisco Canziani, venção e. C_oDg�es�o; 0� Raue� esteve em Floria- se geral não se admitirão emendas de cararer ouIntervençãoe pelo sr. Bul- Heriberto Hulse, Otávio srs. Otavíano TISSI, F I1l1R' nopolís, onde tomou par- lnreresse particular ou individual.cão Viana, Reforma E- Silveira Filho, Ramiro tino Rubiti, João Lucio tes na Convenção da Art. 123 - As emendas é permitido oferecerleitoral, pelo sr. Rupp Olísséa, Artur Müller, AI- da Costa e Lourenço Gre UDN. Gratos pela hon- sub-emendas.Junior; Publicidade Es- zirino Almeida, Max . A,. singer. rosa visita.

Revestiu -se de grande
brilhantismo a Conven
ção Estadual da União
Democratica Nacional,

� realisada nos dias 19 e
20 do corrente, em Flo
eíanopolís.
A esse memoravel con

clave, que atestou a u
nião e pujança o parti
do do Brigadeiro, com-

Secção VII
DAS EMENDAS

Secção VIII
DÀ DISCUSSÁO

Art. 124 - Nenhuma proposição será aprovada
sern ter sido discutíjía na Iórma regimental.

Art. 125 - Na prilfleira discussão debater se-á
cada artigo de per si, com as emendas. que, lidas
pelo I o Secretér!o, serão, desde lógo, postas em
discussão com o texto a que se referirem.

Art. 126 Finda a primeira discussão, o Presi
dente porá a votos a proposição que, sendo apro-vada, passará a segunda discussão.

.

Art. 127 - Na segunda dlscussão, ou na ter
ceira, votar-se-á capitulo, por capitulo, ou o proléto
por inteiro.

Art. 128 - Ao discutir-se o -último cap;tulo de
qualquer projéfo, em última discussão, só se permitirão émendas aditivas ou modificativas.

Art. 129 - Concluída a discussão e votaçãode p.rojéto, o Presidente o mandará á redação final.
Art. 130-As resoluções que aprovem ou rejei

tem dtOS do Prefeito submetido::. ti consideração da
Câmara, serão tomadas mediante prévio parecer da
Comissão respetiva.

Art. 131 - Nenhum vereador poderá falar mais
de uma vez llã prim.eir.a discussão de qualquer pro
pa�ção sôbre a 'matéria de que elas tratem, excetoseus'" .!ltores, que .poderã& falar duas vezes.

V.::ragrafo Único-Na's outras discussões n�mhum
vereador poderá falar mais de duas vezes, salvo si
houvér emenda, sôbr� g� pode�á falar uma só vez.

Art. �32-0 ve�àdo)t que íivér necessidade de
explicar algum flito, expressão ou palavra qüe não
tenha sid.) tomada em seu verdadeiro sentido, poderá falar "PARA EXPLlCAÇÁO PESSOAL", durante
quinze minutos, no máximo .

,.l\rt. 133·· As retificações de discúrsos que nã�
envolva eltmentos esclarecedores de fatos, expressões
ou palavras� não poderão ser feitas em 'explicação
pessoal.

.

Art. 134-proposições que forem assinadas por
mais de um vereador, o primeiro signatário serA
considerado o autor.

.

Art 135 - Quando não houvér orc!dor para debaa
ter a proposição em discussão, será esta, independentemente de vOJação, �ncerrada pelo Presidente

(continua no preximo numero)

'1- o orçamento da receita e da despeza;II-a criação e extinção dé cargos e funçõesmunicipaís, e a fixação e alrereção dos respectivosvencimentos.
Art. 109-Cada proiéto deverá ser encimado porementa que indique o seu objetivo e conter simples-

Continuação do numere anterior mente o enunciado dêsre, sern prearnbulos, nem con
siderandos justificativos.

Paregrafo Único-O autor poderá, comtudo, justificar a sua proposição, por escrito, ao pé desta ou
em anéxo, -quando não o queira fazer verbalmente.

Art. 110-0s projétos serão apresentados na
hora do expediente e lidos pelo l' Secretário.

§ i'-Terminadll a leitura de cada um, o Pre
sidente o porá a votos para saber si poderá ser
considerado objéto de deliberação, o que será feito
sem discussão.

§ 2'-Si o plenário decidir que o não é, ficará
desde logo rejeitado.

.

Art. 111-0s projét05 considerados objéfo de
deliberação, impressos em avulso, será distribuidos
aos ve readores, e entram na ordem dos trabalhos
do dia seguinte, depois de devidamente registrados
em livro 'Proprio. .

Art. 112-Si' algum vereador requerer que o projéro vá a qualquer comis�.ão, antes de decidir si póde ser objéto de delíberação, proceder-se-á á vota-
ção do requerido.' ,

Art. 113-A comissão a que fôr remetido o pro·S.cção vt� jéto poderá propor ou a sua aceitação integral, ouDOS PROJÉTOS.
.

a sua modificação com ílS emendas que julgdr ne-,
'

cessarias, ou a' s�a rejeição total.Ar!. 1_!)6-:Proposiç�o alguma se admitirá na Câ- § P - Sempre que haja vários projétos sôbrern_lira, SI na� tlv�r. por fim o. �xercicio das

atrlbui-, o mesmo assunto, a comissão ou comissões a quect?es desta, Imphclta ou explICitamente conferidas em forem encaminhados poderão propôr a fu�ão dêles.tel.
.

. . ..
' .§ 2° - O projéto sôl>re que a respetiva cornis-Art. 107-A lnIClahva dps projétos de lei ou re- são não ãér parecer dentro de cinco dias, entrarásolução cabe a qualquer vereador, comissão da Câ- na ordem dos trabalhos, se qualquer vereador o pe-nlarll ao Prefeitq � ao ele_it?r�d? do Muni.cipio. dir jJo Presidente.Paragrafo Ulllco-A IIJIClativa do eleItorado te-

.
Arf. 114 - Sempre que a matéria do projetorá fó�m..a �_ moção artic�la!:la,' devend? s�bsc�evel·a, fôr simples e intuitiva,; e constar d� poucos art!g05,� mll\tmo, .�rezentos eleitores, com a IIldlCaçao do ou em caso de urgencld e de oportunidade, a Camanumero do titulo de cada um ra, a requerimento de qUÇllquer vereador, poderá dis

... �rt. 1U8-COJ:npete excl�si�amente ao Prefeito a 1 pensar a in1Dressão, rara que entre lógo em discus-100.:lattva dos prO}ét08 de lei _,ob-re: I �r ,� votação

Camara Municipal
Regin,el1to Interno

a)-em que se pedirem inserção ou publicaçãonos anais, ou consignação de votos de louvor ou de
pezer;

b)-que tiverem carater de oportunidade ou de
urgencia.

Art. 102-A comfss5u dará sôbre a matéria submetida ao seu estudo, no prazo máximo de cincodias, parecer escrito, .que deverá ser assinado portodos ou, pelo menos, pela maioria de seus membros.Art. 103- O membro de comissão que nãoconcordar com a maioria, poderá assinar o parecer"com restrições", ou apresentar voto em separado.- Art. 104-Lido pela Mesa, qualquer projeto de'lei, resolução ou parecer, será logo mandado a imprimir para ser. distribuido em avulso e entrar na'Ordem do dia da sessão seguinte, salvo urgencia oudispensa da impressão. concedida pelo Dlenàrio.Art. 105�Quando os pareceres das' comissões-tiverem carater de requerimentos, ficarão sujeitos ás
regras estabelecidas para estes. .

• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�r�BANCO INDÚSTRIA ECOMÉRCIO DES. CATABINA S/A. "

Fundado em 23 de fevereiro de 1935

AGENCIA�1:�;�:;G�:L1Z�:� �:: �:���:���:��

I::::::i:::::::Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCa"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

:.;:::.:'.!:::.:MATRIZ: ITAJAf
Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran-
ças, descontos, empiestimos, financiamentos mediante cau-

::

ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu-

l:;:l::;.mentos e 'valores em custodia, mediante taxas modicas
abona em C /Correntes os seguintefl Jur/o02s0:, '::::::::::.,l::::::.'Disposição, sem aviso, com retiradas livres

'.

pard qualquer tmporrancía
Com Aviso de 50 dias e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00 5% ii
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ,

'

::

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

.::::.'i:::.'.Com Aviso de 100 dias
"

5%
Prazo Fixo de 6 meses II '5%
Com Aviso de 120 dies 5 1/2% liPrazo Fixo de 12 meses 6%

::1::.::::::.1Os juros são pagos ('U capitalizados semestralmente

A economia é a base da, prosperidade
ii
::

S/A. !l

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

DEPEHDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sill,
joaçaba
joinviIle
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

/

Deposite as suas economias no
_

Banco Inelustria e Comercio ele Santa Cata�ina
HDRRtO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas

Vende-se
Uma casa de material

nova, com agua encanada.
Preço de ocasião.
Tratar' com Theodoro

José Wolf

Rua Rio Branco

Vistas da cidade

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBR'IGUEIRA MINANenRA

Vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

fL I X 11 D � H O 6 U E I R A"
o remédio qua tem depurado
° sangue d. tres gerações!
Empregado com êxito nas:

. _

'�

Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

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

lernedias

Compre hoje mesmo uma, 10MBRIGUEIRA
,

MINANCORA para o seu tilhinho.
E um produto des Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

Fe.ridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas

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

I

, Waldemiro MaIUreC�8�n'
e.IA 81 Sal81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- R aios Infra-vermelhos e, azuis.

SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! .. ,

.

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILIS".
--------------------

I Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris �

� Jaraguá do Sul - R� Domingos R. da Nova
_ '"

�I
Moveis, Espelhos, Vidros e

Vidra,
ças. Corta-se

�IVidros. Molduras pare Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

_

Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.

.

'

.
Cure seus males e poupe seu

� r@!@@Y@)®Y@®Y@)®r@�®Y®�®r®®'f@)��@@ FARMACIÄOlPNÖVÄ
(® Tosse, Asma, Bronquite, Reuquídäo, e Resíríades ,- de ROBERTO M. HORST

,@) TODAJ� A§ .MO]Li�STIA.S DO HPßR�LlHG "f�PIHßIÓRIO . � foq:: pd�:Pç�eed�f::��r.s���ti,:��= �---------�-----_

(® Encontram alivio imediato com CI �:o do I gos á preços vantajosos. ii Dr. Ren.ato 'W'al tgp li
@) I n c o In p a. :F a v e I' � :::� II M É o I C o

rI(® po,-'ofül do Hnu,-no potoIOneß@).11CIRURGIAGERALEESPECIALIZADAiit@ It: I: L I: I:.st: (@ BITTERAGUIAPURO ii Com CUr;,.,? de a���feá�Oj:n��:� _nSão Paulo e Buenos Aires. H
@) Ó PEITORALMAIS €CONHE€CIDO NO BRASIL @) é a vida do seu es- 11 Doenças de Senhoras - Partos - Clinica li
2(.®@i®@)..@@U@��@,;@®;.®�@Á@��@).@@)i ii Geral de Adultos e Crianças. H

I
tomago. H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Mu�icipal. �

------------------------.--------------------------------------- --------------------- li TELEfONE N. 3 11
ii Jaraguä do Sul - Sta. Catarina ' n
:: ..

Dr. LUIZ
...........................................................................................................................
.............................. �'" 1" ••••••••••••.............

DE SOUZA.

Clinico de OI�os, OUUi�88, noriz,_fiaraHota I,
Dr. Ar....ínio Tavaii'es

Pofessor Catedratico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe lilas serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor Davla Sansan. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

.

11 CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii
l! ": moderna e primorosamente instalad� do ::

H DRo SADALLA AMIN !lc::Il------
II CONJUNTO" DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS H Dr Arqul·medes· Dantas!l ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANA !l •

'

!l «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
li HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 li ••"8Ga••
l! - .Joinville - li

_

formado pela faculdade de Medicina da
"

Universidade do �io d& janeiro
BL U ME NAU STA. CATARINA

PREFEITURA MUNICI
pAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

ADVOGADO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 � Tel. 12

'.

Não satisfasendo
o pagamento no re

ferido mês, ficará o
contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobrs a referida im
posto no primeiro'
mês, sendo' então
feita a cobrança jlI
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura Munici
de Jaraguá do Stil,
fi de Junho de 1948,

F. VOSGERAU
Tesbureir'o

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

peciais na CASA REAL rr::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::,\

::::::.1::::. !�!Ie��o��o �O�a�
TeleÓne N', 39 - C. Postal, 19

JARAGUÀ DO SUL ..

II ASS::;V�:':::!I.
!l Cr$ 35,00

II DIR. RESPONSAVEL

!! Paulino Pedri

�.�:::: .. ��� =�::::: :::::::::::: :::: ::: ::::: :::::::::::: ::::�.:

. " .

.............................. , .

Tenha uITI estomago
forte, usando
BITTER AGUIA PURA

De ordem do -Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul,
torno público. que,
durante o corrente ��__=�_.. ". __�

mês de Junho, arre- l fJ1. v �1; r @12 ,�, r::,t: '.' �� ��. �� A,' 'ucadação na Teseu- i go'à '1J flJ. ���J"L.. I u � ••

rari� �a Prefeitura.
n s ", f':"-8� U ss n

Municipal de Jara- t r ii [} fi.. S l} Lo ii t!VI .., ," ,1}

.f�t��dd�n.c��1 d: C�� �
flUXOMSEDATINArupä, o Imposto ,'�, ,ä

/'

TERITORIAL. (OU REGlJl�DOR ViElt'lA),
"-

A MULHER EYITAßA DORES

AtíffA' AS CÓLICAS ,JJTERIHAS
\

Smorliga-se com vantagem para
eembster elit Ir1algularidades das

funçOee periódicas das unhoras

� Calmanta e regulador dossas
funçõl9G

'

..

flUXO�SEDAT�NA .

�------------------

pola sua comprovada ElflCácía 6
m,dio ",coitada. 08V0 118r U!fjada

cem confiança
'

fLUXO-SEDATINA' .PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

amCONTRA,.S,E Ell ,(nM PA.RTE veI1:de-se na GraUca
_-=........,,"" =...'_� Avemda Ltda.

7���������r
1 Borroo ,Popular e Agrícola
4 No Vale do Itajàí - Matriz BLUMENAU

Jaraguá do Sul, Presidente Get�Iio, Rio do Testo, RodeIO e RIO do Sul

! ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
.

Depositos com jutos- ci dispos!ção-(sem limite) retirada Iivre 5%

4 disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

� com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 6%

} Dep. inlclal Cr.$50.000,OO cjrerlredas sein s/aviso e-s 20.000,00 50/0 {
Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas 4

)J: mjavíso prévio de 50 dias·5·/.; 60 dies 6'/.; 90 días 61/2'/.; 180 dlas 7'/.

}� Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' t : Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

@i
avil?O previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito._
Dep. POpulareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep: inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sew 'aviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.I

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

retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .

"

. . 61/2'/.
Dep .. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00), Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retirad"as sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. .,. 7'/.
c Faz todas as ope�ações bancarias, corno sejam; cobr'!Lnças, descontos;
passes, deposltos em contas correntes, dep'0sl1:os de valores, etc. etc.

� MANTEM CORRFßPONDENTES DIRETQS EM TODAS AS �RAÇAS "" '11AIZ
1}= Serviç� atencioso e rápido

" {
�����,

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, MD •.

Tintas para caneta Tinteiro.
Coftlpas!io&, etc. etc.
Recebeu e oferece

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA'

••
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Especial para o Correio do Povo) O Doutor Ary Pereira Oliveira. Juiz de Di-
reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Quem leu a reporta "Os que confiam no Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.
gern de Jean Manzon, Senhor, serão como o FAÇO SABER a todos que o presente edital

O Doutor Ary Pereira Oliveira juiz de Direito sobre o encontro drama Monte de Sião que não de leilão com o prazo de vinte dias virem ou dele
da Comarca de jaraguá do Sul. Estado de Santa Ca-

tíco de Lubiana e seu se abala, mas permane- conhecimento tiverem, que findo êsse pravo hão de
tarina, Brasil, na Forma' da Lei, etc...

esposo o pracinha Fer- ce para sempre." Ope- ser arrematados por quem mais dér e maior lança
. FAZ Saber a todos os que o presente edital

nando Bueno de Amaral, rou-se o milagre. O re- oferecer, no dia 12 do mez de Julho próximo vin
de primeira praça, com o prazo de dez días virem, terá que louvar o seu pórter Jean Manzon, douro, as 10 horas, em frente ás portas do Edifio
ou dele conhecimento tiverem ou interesset possa, magnanimo coração, as. guiado por Deus, foi en- do Forum da Comarca. os bens penhorados a Luiz
que findo êsse prazo hão de ser arrematados por sim também como aos contra-la ali, no Campo Sucatelli. na ação executiva que lhe move José
quem rnaís dér e máior lance oferecer, em frente ás

dírígentes da conceítua- Santo de Pistola, velan Antônio Passarine, abaixo descriminados:
portas do Edeficio do Forum, no dia 8 du mez de da revista, do pelos tumulos brasí- l')-Um terreno situado neste municipio 110
julho proximo vindouro, ás 10 horas da manhã, os "0 Cruzeiro", que não leiros. Jogar Poço da Anta, COm a áréa de 75000 ms2.,
bens penhorados a "Fébrlca de Calçados Vara S/A." pouparam esforços, em E, ali, conheceu toda fazendo frente com terras de José Céple, fundös
na ação executiva que lhe móve Artur Müller, e abal- ir em busca da Ielícída- a sua historia. com terras de Wadislaw Mokwa e entre terras de
xo descrimidados::- . ') 1 _

de alheia. Lubiana, se Imediatamente trouxe José Rosa e ditas de Miguel Kiatkowski, registra-
.10) - Uma maqume SINGE� n. _522144-q- ....�-2, meou e colheu no cemi- ao 'conhecimento da di. do nesta comarca, no livro N' 3-D., sob n. 8.841, do

avaliado em Cr$ 3.500,00 ..
- 2 - Uma maquina terio de Pistoia, as rosas reção de "O Cruzeiro" Oficial do Registro de Imóveis desta cidade, Snr.

SINGER G 8257596·18, avaliada �m cr$ 3.500,00 ..
-

de seu coração! Foi là que toucados pelo meso Mario Tavares da Cunha Mello, aos 17 de março
5°) - Uma máquina KOHLER n. 1�45?505, avalia

junto ao sepulcro dos mo Sentimento de píe- de 1947.
da em cr� 3.000,00.- 4°)-Uma "!aquma NECHI-

pracinhas, que o repór- dade, resolveu repatriar 2')-Uma casa, rancho e demals bemfeitoria.
BV3, a�ah�da em cr$ 3.250,00.- 5 ) - Uma banca

ter a encontrou espar a esposa e o filhinho do Cujos bens constantes do auto de penhóra e avalia
pare maquln� de costura completa, se� marca e s�m zindo rosas sobre quazi ex-pracinha. ção de folhas dos autos da referida ação executiva,
numero, evaliade ;m cr$ 8.2.50,00.- 6)- ßalencím

todos os tumulos por E, hoje, apoz quazi 5 serão levados em leilão e arrematação. Assim serão es

�arca Globus n. 2092, avaliado em crS 15.500,00.-:- onde passava! Sublime anos de lutas e incerte- bens arrematados por quem mais dér e maior Ian-
7 )-: Um motor 1/2 H. D. m�rca ARNO n.099672, doçura de seu coração! zas, vivem no doce acon- ce oferecer, no dia, hora e lugar acima menciona
avallado em cr$ 1.500,00.- 8 ) -: Um motor 1/2 H. Felizes os que, como chego do lar, Fernando, dos, podendo os mesmos serem examinades por
P. marca LEB.GI�A n. 51551, avaliado em cS 1.,500,00. Lubiana a possuem. Ela Lubiana, e seu filhinho quem interesse tiver, na casa onde se acha, digo
Total da. avalIaçao cr$ 58.000,00.-. lhes traz a calma, a se. Fausto. tiver, no lagar Poço d'Anta distrito de Corupá,

. CUJos bens constantes do auto penhora e au!o renidade e a reflexão «O amor, como bem neste Municipio. E para que chegue él noticitl ao
de av�liação �e folhas dos autos de, r�ferida açao para com segurança se� dífíníu um escritor, é o conhecimento de todos se passo u o presente edital
executíva, s�rao leva.dos. em hasta pública de venda

guirem a melhor intuição sentimento superior em que será afixado ás portas do Forum, no lugar de
e arrematação em pnrneira praça, pelo preço de a-

e sairem vitoriosos de que se fundem e se har- costume e publicado pelo [ornallocal "Correio do
va.liação, iSI? é, CI�$ 38.000,00. (trinta e oito mil cru-

graudes dificuldades. monizam todas as quali- Povo".-Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
zeiros]. ASSim serao os referidos bens arrematados Ela lutou e venceu. dades de coração; é o do Sul, aos dezoito dias do mês de junho do ano.
por quem mais dér e maior lance oferecer, no dia hore Na Italía com uma corôamento das virtudes de mil novecentos e quarenta e oito - Eu, Ney
e lug�r acima mendona?os poden?o os mesmos serem conduta ex'emplar, digna húmanas, da doçura, dá Franco, escrivão, o subscrevi. (assinada) Ary Pe
examIna�os por quem ,1l11.eresse tiver, na casa onde de ser mencionada, cus- caridade, da bondade; é reira Oliveira. Juiz de Direito da cornarca.>Está
�e acha Instalada a Fabrica de Calçados. Yara S.A., turava dia e noite, para a manifestação na alma conforme o original, do que dou fe.·
a rua Mal. Deodoro da Fonse�a! nesta Cidade: criar 'e manter seu íí- de uma força que nos

9E pera que chegue a notiCia. ao conhe�lm�nto lhinho, esperando com eleva até as alturas di. Jaraguá do Sul, 18 de junho de 1 48.

c
de t?dos se passou o presente editai que sera afixa- anciedade o momento vinas, reunindo todos os O Escrivão
d� as portas �o Forum n� luga� de costu�� e pu- em que pudesse vir reu seres e despertando em NEY FRANCOblícado pelo Jorn�1 local Correl� do Povo . Dado

nír-se, no Brasil, ao es- nós felicidades intima8\ _

e pas�ado nesta clda?e de Iaragué do �ul aos deze-
poso querido. Enquanto que nos afastam de to.

sete días do �ez de Junho do ano de.m!1 novecento� que, seu esposo Fernan- das as volupias terres- .1 _

equarenta e 0110. ElJ Ney Frenco.escrtvão, subsorevl. do numa das "Oficinas tres.» Kühn & Rengel(�ssinado) Ary Pereira Oliveir�. _Juiz de Direito d� mecanicas' de S. Paulo, Se pois, caros leitores,
. Comarca. Está confor me o ortglnel, do que dou fe.

trabalhava, com o pen- o amôr é essa força po- F E R R A H I A
Jaraguá do Sul, 17 de junho de 1948. sarnento c�ente em Deus derosa, esse principio Fabrica de ferramentas agricolas.

. de que mUlto breve pu· virificante de todas as-su-
NEY FRANCO desse traze-los para junto blimes virtudes que ja- Drincipalmente. Machados. Enchadas Foices, etc.

Escrivão de si. Seu pai, o h-onra- zem latentes em nossos •

�� â�m��::atOSére���� ���a��::'n������l�� o���� g::�:;-O····s··
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diariamente sua familia curando cercar-nos de � ...:'I

para o culto domestico, tudo quanto posba sen-

�:'::' � l-PAGAR a ass�'natura.e, numa prece fervorosa sibili:i.ar a nossa alma e,..._. �

a Deus pedia para que, nela despertar os doces

ao ÊR J 1
alguma coisa aconteces- enuvios da bondade, da r •

2-L o orna.

���:li:rfri�:�i}] . f�7.;�o;'fa���r���i�L: < ••••,.G�.::::.��::.,::��:�:��:.... !
Diz o salmista Davi.1 Que a paz e o amor

de Deus, paire sempre
sobre o lar de Fe�rnando,
e de todos quantos, têm
por lêma "Confiar em

Deus".

[dilill dI! Priml!irü
PrilCil

Da Italia ao· Brasil

Bitte Aguia pur�se encarrega de cuidar
do seu estomago.

P-------__-----------------------------�

IndlJstria e Comercio
DECLARAÇÃO DE EMPREGADOS

LE12/3
Deverá ser apresentada até 30 de JUNHO na

Repartição competente.

Dara os seus serviços e consultas procure' o
--------------------- i!!mi�!!!!!'l'!!I!ii!E!lE!!!iiill:iEli�!m!=!!=m!l_II!!!!1!!!ii!!!!!!!ii!!ilii!iml

I Dr. francisco Antonio PicciDni ...
Iii MEDICO I

Maria elo (armo (. Wiest UI Iiiiii Formado pela Faculdade de Medicina da II
m Universidade de São Daulo. i�Öl: Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de

-I11_ Misericordia de São Paulo .

III C LI N I C A GE'R A L - C; R U R G I A
. I

D.. �. d J Ih m Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstiail internaS

1-"
omlngo, -so! e ll. o : .. e externas: Pulmões _ Coração _ Estômago. figado • Rins'

d f
.

1
�

t d I� Doenças nervosas � Sífilis - Doença!; venereas - Doenças da
realizar-se·á um gran e estIva no pa eo o

_"1_1
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

.Gr. Esc. "Dh/ina Provide�cia". ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. .

em beneficio daquele estabelecirn9nto. m PROVISORIAMENTB CONSULTAS DAS 8 Às 12 BOAS 2 Às

I'Oonstará de varios diver,timentos públicos I 6 HORAS EM CORLIPÁ NO' HOSPITAL BVANGBLICO.
:.

To...bola,Leilãoetc.·Chur- mAS 2AS, 4AS B 6AS. FEIRAS ATENDERÁ BM NEREU I
rasco, Bebidas, Doces,etc. fi- .

.

RAM�S DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE.
, I

Dela comparecimento de todos muito agradece' I� Co'RUPÃ :-: SANTA CATARINA I
f

A Co rn issão Ill!!!l!!!Bl!!!!il!!!l!!!IE!lI!EE!rli!!!!!!i!!!IE!iEEIlI!!IEII!I!E!!!!E!ii!!!!!!!I!!!!El

ESCRITORIO DE F. FISCHER
(o mais anligo)

Rua. Marechal Deodoro N. 204.
.................1......................... �__� __

FESTIVAL........................................�

CASA DAS TINTAS
FILIAL EM jARAGUÃ DO SUL.

!'tUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

OFERECE:. Tintas a Oleo, TinIas em Dó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha�
ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra·
ceiro, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.

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

.

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

CASA -

D E ti I • :I "tI Ir • II I e _. II I •. S
JARAGUÁ DO SUL - Rua Mai. Deod. da Fonseca, 368 - SANTA CATARINATOSLAS

II

II
O

Dieser Verkaufsladen hat ständig Attikel prster QuaHtalt auf

Lager, wie:-Wollsto.ffe, Leine�, Tusor:�, Wasc?-st?ffe, Riskaden, Creto
ne, Algodão, HandtiIcher, SchIrme, Hute, TrlColIne, Vorhang;�toffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fus�ons, Hemden, Grawaten, S�rumpfe,
Fertige Anzüge, Malntel, sowie viele andere Artikel, WELC�E, ZU IUSSERST
KlEBRIGEN PREISE VERKAUFT WERBE".

Besucht diesen bestehenden vêrkaufsladen! Ohne verpfUchtul!g ihrerseits, um

sich die Artikeln und Preisen zu 'I1berzeugen.

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sedas, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins
H.iscadóes, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
C�miS'ãs, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES PREÇOS DA PRAÇA.
'Visiten-na sem compromisso, e certifiquem.se ·dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prctcítnra M[1Ul,IDlllc-n�a! dle Jarasnä �ij §1Ul�
Balancete da RECEITA OR(JAMENT!\.RU, refeente oa mês de Abril de 1948 � G�m�r�ial Lua.

� - a e e

e�I

r��;�ÇA-n�:
a

_ '�
� I R G O' .

I �ã� �s m���r�s � mais oarat�s
li PRODIDTO§ DA:

, índcstna die' CaRçadto§
I (G(())§cllil Jrmäes §o Ao

CAIXA POSTAL, 11

RAGUÁ DO SUL - S, Catarina
"PIJt,� """b �e1'''''����e�1Iii-....iê-4V..,-�'Oi'FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO-
MOVEIS. e ea- -,I

e � Si Si ? ela750,00 .Q§!lQl""'$�4.:""ZCP Ie. zc. w.. G.. a -Wo. -..

2.764,00r=� I fß8ßIC� Df MO��S f &ßHPlnIßßIß
-

� cal, feito. .

e r�izes me- � , Guilherme A. G. Gaedke & Filhos� dlclnaís. � \II.
.............................. ...,__.............................. , Rua Marechal Deodoro Fundes

2.466,30 • Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss •

4jj!H� rii;bi·íi;?�!.l �r�it�:;:s���::�os
e simples

,
32.016,00 �. • Guarda roupas colonial495,573,30 d

. Guarda roupas pare casal e solteiros

Ifl:. "Boss Ltda] I Guarda comida e guarda louças

.'
Contadoria da Prefeitura.Municipal de [aragué do Sul, 8 de Maio de 1948 � Bufes e pentiadeirasP .

Cadeiras-Mochos-CamiseirosVisto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito �.:.:.:.:.:..:.:��...:.'" Carnes-Taboas de lavar roupa'

I=================_j IL .,._�).......,...1tFéP".,Pr�f�it�ra M��i Gi�al ae Jara��á U� ��II r"ll"h L In v t r:
I
"1 1II=1�-===_""'IEOI!!EEI!$1• REQUERIMENTOS. DE.SPACHA.D.OS . 1,1, P 1,1: ��n� u� �ar� �� li K 111 I"F b (Sezões, M!'llárias, :::P ;: ii '1'101 "r"s Impaludismo III

428 - Chiodini & CIa. Firma brasileira Baixa !! !!
PROPRIET&.810 i:.!,•• A i.i. :::.., ..., ,

Maleitas, Tremedeiral!6
imp. sobre fabrica de canivetes e facas Como, requer. !!O ii

III II
429 - Alfredo Voelz-bras. transf. imp. terreno, li H Rua Marechal Deodoro, N. 158 11 R�! :::

- CURAM-SE RAPIDA�EN1;E C�M =: ...
sito a estrada Ribeirão Iavely, vendido a Emilio Fre- ii ii

"�'�' 1,!..,I 1,1,1, "Capsu las Antlseson rcas Iderico Dumke. Idem. li, li

S I
450 -- José Ribeiro-bras. licença anexar ao seu ii S ii :: :.;

III M. "estabelecimento comercial, um açougue, não diário. ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- i1 ii 0.0 Inancora ,_Idem.
. 1�· 11 SITO DE LUBRIFICANTE�, 1:.1,. T i:l! III Em Todas as Boas Farmacias

_

m431 - Rudolfo Zestrcw-bras. transf. nnp, terre- !!

T
ii

COMBUSTIVEL E ACES- iiino sito a esrrada lrepocú, vendido a Contente Okonsky. H �� H
E

H IIIÉ um produto dos Laboratorlos MINANC0RA!Idem
:: l! SORIOS, LUBRI- .... -., .

I'452 - Oscar Baggenetoss-bras. licença es. tabe- i.i. ·.ii. FICAÇÃO CARGA DE �� H III -.Toinville _ St.a. Catarina-
o.,

o

d d .. ..

-1'_I'-"=-"�"-'I!!!!!!!!II!I!!!I!e
lecer-se com Empresa de Transporte nesta Cl a e. IIO �1 BATERIAS E CONCERTOS DE iiNii i=m!!!!!!=!;!!!i!i!ii!!!i!!!!!!!!\!!i!!!i!!l�;;==I;;;;;;;;;;n_;;_m;�5II;Hõiiiiiiii,".

��:���� ;;;-er�:J�� ����r;:'n��������S' licença nego- 1L"",J] PNEUS. �""""J!!d".;;-;;;-;g-;g-;g-;g-;g-g;-g;.-;;;:-:;;;-.g;-;;�-;;;-g;-;;;-;;;-;g-;g-;;;-;;;-g;-;::-;;;-;g-;;;-g;-;;;-g;-;;;-;;;-;;;-;g-;;;-;;;-;;;-g;-;;;-;;;;;;;;�434 - Artur Ernrnendoerffar-bras. transf. imp.
sobre automovel adquirido de Edmundo A. Ernman-

Dr Alvaro Batalha M:ÉDI�Odoerffer. Idem.
450 - DUo Lehrnann-bras. transf. imp. terreno •

-
>

�

435 - Henrique Franz-bras. transf. irnp, terreno e duas casa sito a rua D. Pedro II, adquirido dosslto a estrada Iareguä, vendido a Alvim Eíchtaedr, herdeiros de Luiza Pffau. Idem.Idem. .

! 451 - Theodoro Jung-bras, transf. imp. terreno436 - Hartwig Konell-bras. transf, imp. terreno sito a estrada Itapocú, vendido a Adolfo Leítzke. Idem.sito a estrada Ribeirão Aurora, vendido a Oscar Bo- 452 _ Ricardo Ramthum-bras. transf. imp. so-demberg. Idem.
bre bicicleta, vendida a Renus Henrique Willy Weiss.437 - Lothar Sannenhohl. bras. transl, írnp. Idem. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanteriosobre autornovel, vendido pera Helmurh Hanssen.ldem. 453 _;_ Germano Pavanello-p.s. procurador Raios Ultra Violetas e Infra. Vermelho438 -- Copi & Karger-firma' brasileira licença transf, írnp, terreno sito a estrada Iareguä-Esquerdo

_ R A lOS X ----=
estabelecer-se com fabrica de moveis, nesta cidade. vendido a Adão .Wirkowsky. Idem.

Diretor Médico do Hospital "São José"Idem.
454 - Alfredo Grahl-bres. transf. írnp. terreno

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
b icicl !�; adq�:�1::aJ� �I�l::-���f�c:id:::;:' so6 re ���f/ I�!��da R io Cerro. vend i do a Rica rdoWen -

��;;;::;;;��;;�::;;;;;;���;::;;;;;::���;��;;;;;;�;;;��;;;;;�;;�\;�::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;\;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;440 -- Alfredo Cecarto-bras. jranst. imp. sobre 455'� Ricardo Wendorff-bras. transf. imp. ter-bicicleta, adquirida de' Herberto Theílacker, Idem
reno sito a estrada Ribeirão Preto, vendido a Alfre-4-41 - Frederico Brandt-bras. rransf. imp. sobre d B t Id 0000000000�oooooonoo�oooooooo���OO�bicicleta, adquirida dé Vva Oscar Schneider. Idem.
o ��6 -e'Ricardo Wendorff-bras. transf. irnp. terre 00 S h It 00442 -- Dante Schiochet-bres. baixa imp, sobre

no sito a estrada Ribeirão Preto, vendido a Herbert � Adolt Herrn. c u ze
�bicicleta vêndida para fora do municipio. Idem. Bast. Idem-

, � MARCENARIA EM GERAL 00443 - Armim Hackbardt- bras. transf imp. terre- 457 _ Augusto Hass,-bras, tra�sf. imp. t�rreno �
, ',,,,, ';

no sito a estrada Itapocú vendido a Oscar Siewerdt. sito a estrada Ribeirão Preto, vendIdo a Ricardo 00 Oterece mOveIs CIMO de todos os tipos daJdem.
Wendorff, Idem.

.. � CIA, INDUSTRIAL DE MOVEIS
,

472' - Ipiranga Campos-bras. requer certidão 455 - José Piccoli-bras
.. transf.. I�p. t�rren? 00 Mantem um. ,estoque �errnanente de tod�s (�S tIpOS 00para eslabelecer-se com f'armacia, em Garibaldi, nes- sit� ti estrada Tres Rios vendIdo a Hllano Dlccoh.

00 de MObliJaS, espeCIalmente para escní(JrlO. 00te município. Idem.
Idem.... � INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: 00444 - Ignacio Leutprecht-bras. licença constru-

. FranCISco Alberto Vo�gt,bras. transf. Imp, terre- � Dormitorios, Salas de Jantar 00
ção casa sobrado em alvenarift ,de tijolos. a rua Mal.

no sito nesta cidade, vendido a Arnaldo OUo ,Schulz. w.:: Cópas, EscritlJriDS, MQveis rusticos e outros. �
Deodoro. Id m.

Id
.

00 �445 - ugusto Zerbien-bras. transf. imp. terre- emo460 _ Henrique Volkmann-bras. !ransf. imp. 00 MOVE�S AVULSOS COMO: 00no sito a e rada Itapocuzinho, vindido a Adolfo terreno sito a rua Mal. Deodoro, nesta Cidade, ven- � Cadeiras
, .

,

' �Walz III. Idem.
dido a Cutelaria Jaraguá Ltda. Idem. � PoltrOl,las hxas e �Ilatonas, 00446 Dr4 Francisco Antonio Picione-bras. licença

461, _ Ingo Blunck-bras., transf. imp.. terreno, 00 Meslllhas de c,entro e para radIO

I
estabelecer-sz com consutorio a rua Mal. Deodoro, sito a rua Barão do Rio Branco, vendido a Luiz 00 E en�re mUlt,os ontros. a" "
nesta cidade. Idem.

Jarck. Idem. � CaIxa Reglstraldora mar.�� �ECO��t447 - Neme Antonio Tobias-bras. licença fixar 462 _ Ricardo Ramthum,bras. transf. imp. ter- 00 Afamada pe a ,sua etll.le,nCla, �u !> Idutaboleta em seu estabelecimento comercial. Idem.'
reno sito a estrada Itapocú vendido a Renus Henri- � indo as Caixas Regístradoras e

00",-448 - Alfredo Mohr-bras. licençâ construir uma W'II Vel'ss' � elevado custo.--------- �d que I y
._

. . . _

�
Toda a Mer"ador·.a á pronta Entrega �

cerca de �arrafos no alinhamento de sua proprie (J-
_�"

w
d Id

.

S,ecretario da PrefeItura MUnICIpal de Jaragua

� RUA RIO BRACO, 964 _ TBLEFONB, 73. �
e. em.

948

�
449 - Irmãos Koh'ls Firma bras. licença esta- do Sui, em 30 de Abril de 1

VA Jaraguó do Sul Sta. Catarinabelecer-se a estrada Bomplçmd, Corupá, com fabrica
_ MANOE�e���;ri�A SIL

OOOOOOOOOOOOOOOOOOlIOO�OOOOde aguardente. Idem.

EDGAR PIAZERA, Contador

Codigo IGeral

0.11.1
0.12.1
0"7.)
0.18.3
0.25.2
027.3

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2.010
2.02.0

4 T2.0
4.13.0

4.14.0

612.0
6.21�-
6.23.0

TITULOS
• Escrituração Mercan

til « Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall- _

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

ARRECADAÇÃO
DO MÊS TOT A L

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

:I) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL
IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Indústrias e Profissões
Im posto de Licença

, ,

Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL
Renda Imobiliaria
Renda de

°

Capitaes
RBCBITAS DIVERSAS

.

Receita de Cemitérios
Quota prevista no Art. 15, § 2. da Constituição
Federal (Combustivel e Lubrificantes)

Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituição .

l-ederal (Imposto sobre a Renda)
RBCEITA BXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

/

67.844,10 67.844,10
6.400,7.0 159561,30
7.792,00 204.113,90

290,00 1.168,50

390,00 1.350,00
658,00 1.656,10
·106,00 216,00

13.717,20 15.717,20

Seguros
�'YPIRANGA"

944,50

SOMA CR.$

205',10
1.588,20
1.317,30

101.253Jo
Saldo disponivel do Exercido de 1947

CIRURGIA PAR'rOS, MOLES'rIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

-

l
..
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rrefeitura Munici�al �e· Jara�uá �o �ul
8oloncele �o. Despezo .

Orcomentorio, referente 00 mês �e ß�ril �e 114�
ADMINI8TRAÇÃO GERAL- LEGISLASIVO

Camara Municipal
.

Extranurnerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
"Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automóvel
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.
Díärís do Pref. quando a sflrviço fora do Municipio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de [ornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I á
Cr$ 7.200,00 .

Livros e impressos'
Despesas de transp de funcionários ql em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço .

SERVIÇOS DIVERSOS .

Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idem
Padrão F.á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de .limpesa da Prefeitura e lntendencia

EXAÇ�O E FISOAL1Z4ÇÃO FINAN
OEIRA -ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

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

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
Intendente-exator
Aquisição de talonários, livros, etc.

..
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de Fiscalizaçã�
f Percentagem de fiscalização

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto sI Industria e

Profissões
Segurança Publica e Assisten

c Ia Social. Assistenc'ia Policial
Oarcereiro - Padrão F

Serviços Div�sos de Seguran
ça Publicá.

Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e

Auxilios .

Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial .

Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)
Assistencia Social

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

Educação Publica. Administra
ção Superior

Aquisição de Moveis e utensilios
Material didático em geral
Reparos de predios escolares
Aluguél de prédios escolares
Assistencia a alunos necessitados

Ensino Primario, Secundario e

Complementa.r
Vencimento de professores de escolas isoladas
sendo os "Titulados' I Normalistas Padrã�
H á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á
Cr$ 450,00 fi os "Não Titulados" Padrão D á
Cr$ 350,00.
Gratificação a proressores que regem os cursos
desdobrados sendo 08 "Titulados" á Cr$
150,OUO. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00
Idem a professores substitutos ou auxiliares

Orgãos Culturais /

Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição da livros para a biblioteca
Assmatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse_ do serviço

Subvençoes, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção dos
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Oorupä,
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa-
rá ° Liceu Industrial de Santa Catarina,

.

1.250,00 1.250,00 NUNCR EXISTIU IGURL

Sáude Pública
AssistenciaHospitalar

I Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a mm medico de Corupá

Serviços Diversos

Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Oombustlveil para transporte de pessoal e material

Fomento
Fomento da Produção Vegetal

Auxilios a Associação Rural
'

Aquisição de sementes e transporte
Famento da Produção Animal

Aluguel do prédio e agua para um servente de
laboratorio D. D. S. A. (Serviço Federal)
Compras de Remedles

Serviços Industriais
In.dustrias Fabris e Manuf'atu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
_ Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública

Administração superior
Gratific. a um engenheiro pl exame a aprovação
de plantas

Construção e Conservação de

Logradouros Públicos
Operarios do serviço de ruas, praças e jardins

: Para o serviço de ruas, praças e jardins
Combustivel para o transp. do pessoal e material

Construção e Conservação de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas e pontes
Combustivel para o transporte do pessoal a material

Serviço de Limpeza Publica
1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

Iluminação Pública .

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

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Resposições ,e
Restituições

Restituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Para admissão de sstra-numerarios
Consto de pred. escol. E) aquisição dos raspo terreno

Salário-Familiar
Construção de Casas Populares

Premios de seguros e inden.

por acidente
Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis 9 imoveis

Subvenções,ContTib.e Auxilios

Departamento das Municipalidades
Contribuições ao I' A. P. r. e 1. A. P. E. T. C.
Contribuições a L. B. A.
P. custas a emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a. diversas insti

tuições
DIVERSOS

Despezas imprevistas
Despezas policiais a judiciarias
Aquisição de placas

PAG. 3

PARA fERIDAS,
ECZ�MAS,
I N F l AMI', c Ö ES.
COC[I�AS,
F R i E I R � 5,
ESPINHAS, ETC.

1287,00
4.727,80

150,01)

450,00
400,00

100,00

10.195,00
5.096,50

200,00

5.386,30
10.621,30
8.995,00
4.788,50

450,00

213,50

1.800,00
1.200,00

400,00

20.311,50
6.744,00

38.653,20 78.839,50
7.694,20 30.000,00
4.956,40 7.202,70

400,00 1.600,00
100,00 400,00

1.359,50 4.078,50
924,40 1.381,80
75,50 225,90

392,40 1.154,90

•

500,00

688.10
30,50

400,00

€03,00

118.509,00

Descriminação do Saldo:

Na Tesouraria 96.810.40
No Banco 62375,20

------.......�
159.185,60

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Maio de 1948

2.000,00

6.600,00

2.498,20

2.158,60
104,80

1.740,00

2498.00

4.006,00
336.187,70
159.185,60
495.373,30

EDGAR PIAZERÁ, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

CDIIRI CISPa,
OUEDI DOS ca

BElIS ( DEMAIS

affCCOES DO

eDliftO CABELUDO.
T ONICO"( "'PU.AR
POR EXCELENCIA

290,00

2.000,00
500,00

8.000,00
2.000,00
600,00
250.00

20.313,10
250,00

4.790,30

1.200,00 4.800,00
7.656.00

350,00 350,00

300,00 900,00

1.100,00 4.400,00
600,00 2.400,00

1.200,00 4.200,00
1.167,00

34,00 59,50
230,00 450,00

1.650,0.0 6.500,00
450,00 1.800,00
15ö,00 600,00

1.000,00 4.000,00
1.300,00 4.550,00
600,00 2.400,00
50,00 200,00

650,00 1.883,00
883,00 883,00

348,60 1.229,60

800,00 3.200,00
550,00 1.650,00

1.200,00
.

4.800,00

450,00 1.800,00

300,00 1.050,00

617,00
237,00

1.465,00
1.683,00
880,00

206,00 946,50

5.400,00 18.600,00

220,00 660,00

100,00

1.410,00
100,00

3.393,00
340,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C";��\I'
.

CAIXA POSnl, 19 Diretor-Responsavel: PAULINO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39
ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL Domingo, 27 de Junho de 1948 SANTA CATARINA N°. 1.496

E

Farelo de Trigo para
':

pronta entrega

fngen�o faccioln
Telefone N' 45-

Locais
1---------

�t� j�T�� � I � II Banco Nacionàl d_o Comercio Faculdade de "Cien-
das Eeeaemícas"

Falecimento'
. ANIVERSÁRIOS

Ontem completou maís Irene Pedrl, Oticial do Por intermedio da A- O Capltal e os díver-
um aniversário natalicio a �egcistro Civil do r

" Distrito gencia local, recebemos sos fundos de reserva
Da Faculdade de "Cíen

Exma. Sra. Adelia Müller, a omarca faraguá do Sul. o relatório da diretoria montava a Cr$. . . .

cias Economícas", rece
esposa do sr. Artur Müller. Estado de Santa Catarina do Banco Nacional do Co- 88420 310,48 �e os depo- bemos a comunicação
- Hoje a srta, Olga Brasil. mereio, reíerente ao ano sitos perfaziam Crê da posse da nova díre-

Köhler, filha do sr. Ale- Faz saber que comparece- de 1947.
.

62 7 5 76 toria, que ficou assim

d K tori ibi d
4.04 .4 8, .

xan re öhler. ram no car ano ext 10 o os constituida:
d

No ano em referencia Esses dados, por sí,
- Na mesma data a

ocumentos exigidos pela lei
e em 31. de desembro, o dizem do grao de pros-

Presidente Gustavo

menina Lucilda Murare, aíim de se habilitarem para ativo desse acreditado peridade e solidez, bem Zimmer, Vice Presidente
- Dia 29 a ere.: Paula casal-Se: estabelecimento de cre- como da capaz admínís- Lourival Lisboa, t· SI1-

Wile, funcionária do De. Edital n. 2405, de 16 6-48. dito era de Cr$. . . tração do Banco Nacío- cretárío Washington Luiz
pertamento dos Correios Leopoldo Holler e Clelia 2.348.365.773,18, acusando nal do Comercio, cuja A- do V. Pereira, 2' Secre- nossos pezames.

e Telegrafos; a sra, Edica Bortolotti aCaixauma dísponíbilída- gencia local, que serà tarío Dry Coutinho de

Müller Hemann, esposa do Ele brasileiro, solteiro, de de Cr$ 101.281.453,00. muito brevemente insta- Azevedo, l' Tesoureiro

sr. Kurt Hemann, restden- lavrador, domiciliado e O Capital realisavel é- lada em predio proprlo, Aldo Afonso Vieira, 2'

te em Rio do Sul; Walde- residente neste distrito, em ra de Cr$1,071.845.145.33 pois já, foi comprado o TesoureiroRachel Bayer,
mar Herbe e a menina Alto Garibaldi, filho de e o valor dos imoveis de terreno, está a cargo do Bibliotecário Nivaldo Lo- João Piermann.

.

filho."

Terezlnha Iunkes. ôrephano Holler e de ôre- Cr$ 3.242.904,85. Em títu- sr. Darcy Luz. pes de Almeida, Diretor genros, netos e bisnetos

- Die 30 a Exma.· sre, phane Holler. los e valores o Banco Gratos pela ofertá do do Depart Cultural Eu- e os demals . parentes,
. Hlldegard Grubbe Meis- Ela, brasileira, solteira, possuia Cr$. . . . '1 relatóriõ.

genio Doin Vieira, Díre- convidam para a' missa

.fMer: esposa do sr. Oscar lavradora, domiciliada e 1.093.644 . .797,38.
.

Dtor do Depart. Social e do 's�tim1Q di�, la realiza1r-
elsrer, na mesma data a residente neste distrito,

esportivo João Mako- no dia 'de JU ho as 7, 5

Srta. Cenira Pires Mafra, em Alto Geribaldl filha
wiecki, Diretordo Depart horas em sufragio da al-

��rrad: ���b��nYa ::��i� g�ut�aer�o����Jotti e de :::lP:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E::::::::::�::;::::::::::::::::::t.:�::: ��:f:n��aD�:!�����laß�� �:n�� p��� a�H�fr���i���

i���:::�e0i::����:� I EdX�e�i:�;s��i l:t��� ,:::�!.::::.I
Bar I�E �!!���t!o§�!esso I! ��gi:�:?:�:!f::s:: ';:=��:::�:::;,�:,:�,�

reu Ramos. Hlllesheim .. tiago. .!::i!::'.' .Cor·rel·o do Povo. '::.i.!::!Aos aniversariantes as
Indo a Joinville não se esqueça de ví- ii

feltcfreções do «Correio Ele, bresileiro, solteiro, ii - itar o «Bar e Restaurante Expresso» a Rua ::.;'.i::. FRACOS E ANÊMICOii> I

do Povo». lavrador, domiciliado e l! 9 de Março em frente ao Micro Onibus. Tomem:
ij ii

,

Tendo passado por completa reforma,
lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos
arejados, bebidas, nacíonais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar Tou••

ASSINATURA ANUAIJ
e-s 35,00

���;���1����o�:�:�.1 ���f:�::�:d:�:�a��;:$��::n�: II��;;:la�;,�:::�;;;:;:;��l
lavrador" domiciliado e re- 00 Altoiataria "Mack" de Mauricio Köhler �
sldenre em Ribeirão Gran- �

I

;2:3Sde da Luz, filho de Alber- � Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974
to Wendorff e de Ottilia IZ:S J'ARAGUÁ DO SUL - STA CATARINA
Wendorff. 00

. . 00
Ela, brasileir�, .s.oltei re, OOOOOO��OOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO

lavradora, domlcillada e

residente rieste distrito, no
Rio da Luz, filhà de Hen
rique Heise e de Tecla
Heise. \

CASAMENTOS
Ontem ne sala das au

dienelas realizaram-se os

seguintes casamentos; AI
fred Dorn com a srta.
Hedwig Wendorf; Walter
Liesenberg com a Srta.
Hildegar Dietrich Tank;
Vergilio Ferrazza com fi

srta. Clara Floriani e Car
los Julio Leopoldo Harr
mann com a srta. Freia
Lehnhardr.

.. DDlToS
No cartório do registro

clvíl foi inscrito o seguin
te obito: Bernardo Mdthi
as, falecldo em 8 do cor

reute, com a idade de 1
ano 4 meses e 21 dies,
filho de Leopoldo e. Ana
Mathias..

CARLOS CDU
Encontra-se em Jara

guá em visita a seus avós
snr. Eleno Nicolluzzi e

Da. Maria M. Nicoluzzi,
o jovem Carlos Coli,
filho do nosso amigo
sr. Eugenio Coli.residente
em· Poço Preto.

Edital n. 2408, de 21-6-48
Alfredo Butzke e The
reza Watzko Roters

Ele, brasileiro, solteiro'
operário, domiciliado e re

sidente nesre distrio á Es-

1=---------·-....
Irada Irapocú-Hansa, filho

Bitte Aguia Puro de Augusto Butzke e' de

se encarrega de cuidar Luiza Hass.
. Ela, brasileira, viúva

Ido seu esromago. domestica, domiciliada e

residente neste distrito, á
Estrada Nova, filha de
Miguel Walzko e de Ma·
ria Watzko.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos,'mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dU! ante:: I 5 dias. Si
alguem soub:!r de algum im
peàimento acuse-o para os

tins legais
IRENE' PEDRI, oticial

:fimóo/u de 'lua/idade.�
FfHMti\lTO .

(f'+ ���
BAUNILHA b .;' .... :)

PÓS PARl\PUDIN$ \� �
/� t3��'�/)'\�'ll'" �UJ.�i

I ;,/::':!\,.
;:;;iC ti. .. ..... ,

�.�
.../ '/

.'

,��jf;:y
ß,'/nfêgndade ,,:"/-\t
moral doi lea:/�r�
criadon?! deve-Je !lA\
a rep�/hlçaõ da, marca ff;'�:j,�
que e a garanlía doI I'</v

bon!
.

flot/tilóf MEDEIROS
.. '

ZYP6
Da Rádio Canoinhais

Ltda., cujo prefixo é ZYP 6
t'ecebemos amavel convite
para assistir sua inaugu.
ração, que teve lugar a

26 do' corrente, com um

execelente programa.
Aos seus diretores srs.

Fernando Machuca e Ma
noel Machuca Jr., nossos

agradecimentos.

VINHO CREOSOTADO
"SII..VEIAA"

IlIIprsg&da teil läI Ui:

'Ocorreu o falecimento
no dia 22 deste, as 21
horas da Exma. Snra. Ma
ria Piermaun, com a ida
dade de 58 anos e pro
genitora do Snr. João
Piermann.
O sepultamento reali

sou-so no dia seguinte as

15 horas com grande
acompanhamento.
As famílias enlutadas

Telefone H' 39 - t. Postal, 19

JARAGUÀ DO SUL
.

Santa Catarina

s. E. F.
Pacotes Particulares

como também' DADIVAS. E SACRIFICIOS

aceitam-se de 12 - 15 de Julho

SABEMOS: Grande é sempre ainda a miseria
na Europa!

PORISSO: Queremos ajudar como e com que
podemos!

"Deus ama ao que dá com alegria"
R. H., Weidner

Pastor

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pejos menores preços d'a praça, só na

Oasa IltUSO _lIgRMS
Jaraguá do Sul -X- Sànta Catarina

�••
'
••
' '

••
v
••
'
••
'
••
'
••"i .w•••••'••' ' ..;;;, T '

••'.:� '�'�:l
OS DEVERES DOS ASSINANTES B

,.""
. 1-PAGAR'a assinaHtra. �.'2-LÊR o Jornal. ;1

B-A VISAR a redação quan-

IOnde comp!arei mais barato

.......................... 1 1 ..

I«D §a�;ãJ..o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CHA� WEllEt HNlI))1[J§1fll&l = jOllIDlvUlie

não deve faltar ein ca�a alguma!

: S�eÁ��'RGtllt .

.. <I ••

I ESPECIALIDADE
,='"'7":1%•.�.�=�-;:;Y

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


