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ANO XX.:IX

A U D N com ii votos elegeu o seu quar- Quei�.a Oe �çucar. '�m���e(��:.34�---"_
• ••. Notícias do RIO de Ja-

t d J03- Lacto da Costa neíro dão conta de que
---------------------

.0 verea .or, sr. o '

o major Jaime Ferreira, sub�etida a plenário, não tivér sido inteiramente vo-
Vereador do PRP úa Oã- tada.
mara Municipal do Dis- Paragrafo Único-Nêste .caso, si não tivér ha
trito Federal, denunciou vido prorrogação da sessão, ficará a votação dos
que o Instituto do Açúcar demais artigos adiada pare a sessão seguinte.vai queimar treis milhões Art. 150 É vedado ao vereador protestar, no
de sacos de açucaro recinto, centra quaquer decisão da Câmara, mas
O vereador carióca poderá, apresentar declaração de vóto oral ou escrita

deu detalhe da politica até a sessão seguinte.do Instituto na queima Art 1M-Em qualquer fase em que se encon
de tão elevada quantida- trem, as. proposições poderão ser remetidas a uma
de açúcar. das comlssões, si o plenário o resolver, a

.

requeri-
Concluiu o referido mente de um ou mals' vereadores.

representante do pôvo Art. 152-Ficará adiada a discuasão si, no. cor
por dizer que melhor

rer dela, a requerimento aprovado pela casa, a pro.
seria reduzir os prêços posição voltar á Comissão respetiva,
e aumentar o consumo

interno. Secção X

O P. R. P. com 25 votos recolocou o vereador Willy Germano

Gessner - O P. S. D_ com 261 votos cassou o mandato de Ro

berto Marquardt e Walter Breíthaspt deixando, em consequen

cia, vagos os lugares de Presidente Q Vice-Presidente da Oãma-

ra Municipal - Partido que derróta 98 próprios chefes.

No meio de grande entusiasmo
e sob viva expetativa de todos os

habitantes de Jaraguà do Sul, reali
zou-se

.

domingo ultimo, em Corupà.:
a renovação das 21' e 23' urnas que
funcionaram na Intendencia e Grupo
Escolar, respetivamente.

.

Aquéla foi presidida pelo Dr.
Aty Pereira Oliveira e esta pelo Dr.
Maurilo Coimbra, Juiz de Diteito de
Joínvile.

Os pessedístas Corupaenses
lançaram-se à luta com fúria incri
vel. Seus lideres buscavam os elei
tores de caminhão e de limousine,
em suas casas.

Não obstante êsse ardor comba
tivo não conseguiu o P.S.D. impedir
a eleição do quarto vereador ude-
nista, sr. João Lúcio da Costa. IDa mesma forma o P.R.P., alcan- ,

çando 25 votos, conseguiu recolocar
na sua cadeira de vereador o sr.

Willy Germano Gessner que, até en-

tão, a tinha perdido. ,

A cousa mais interessante do pleito
suplementar deu-se com o P.S.D.
�sse partido, erroneamente orienta
do-pois não acreditamos que tives
se havido mà fé-derrotou com os

seus votos os seus próprios chefes.
Pois, vejamos:

Dos 261 vótos alcançados, 130 Iforam dados a Max Thieme Junior e
131' a Luiz Maes. Portanto, não se

pôde negar que houve orientação na

distribuição das cédulas no sentido
. de que '8, votação fôsse dividida en

tre Thieme e Luís Maes.
Os cabêças dessa orientação não

podiam e não deviam ignorar que,
com isto, os seus chefes Roberto
Marquardt e Walter Breithaupt, Pre
sidente e Vice ..Presidente do díretó
do peasedísta, perderiam os seus

mandatos e espirrariam da Presíden
cía e Více-Presídencía do Oonsêlho

Municipal.
Assim, si o partido de Plinio só

mente teve 25 vótos e o do Briga
deiro apenas 41, està lógico que não
foram êles que "fizéram o serviço"
com tanta " arte e humôr" naquê-

Trigo Apodrecendo?
Informações chegadas

de Porto Alegre escla
recem que o Deputado
Luiz Compagnioni, do
Partido de Aß.epresenta
ção Popular, Secção do
Rio Grande do Sul de
nunciou ha dias a exís
tencia de grande quan
tidade de trigo na cida
de de Antonio Prado.
produto êsse que por
diversas razões não es

tá sendo transportado
para as fontes de

.

con

sumo Agora a rep?rta·.

gern dos jornaes VHIO. a
Vereaelor Joio Lucia ela Cost� saber dum fáto maís gra-

les dois ex-vereadores e ex-presí- ve: existem ali dez mil
dentes'

- ,

(10.000) sacos de farinha
Dizem que foi justamente para de trigo depositado, pron

apurar essa responsabilidade e ouvir tos para consumo. A
os desabafos dos dois "ex" que hau. mercadoria, porém, não
ve uma longa e agitada reunião do pode' ser transportada em
diretório pessedísta na quinta-feira consequencia de ordem
passada. de uma autoridade local

Afinal, para acomodar as coisas a qual, acusando um mo
e salvaguardar a unidade do parti- ínho de ter -Ieíto centra
do que estava em perigo, não obs- bando de farinha para
tante a "retumbante vitoria" de do- Santa Catarina, impediu
mingo passado, consta que dois eleí- que o mesmo continuas
tos vão renunciar para que os seus se sua atividade. Além
chefes possam aparecer novamente do prejuízo decorrente
na Câmara como suplentes de vere- da paralízação a merca

adoro daria póde estragar-se.

-

-Câmara Municipal
RegrlT)el1to Interno

Contínuação do numero anterior

Art. 136-A5 questões de ordem que forem pro
postas no correr das sessões, seréo décidldas sobe
ranamente pelo Presidente.

Art. 137- Qualquer proposição que vise alterar
o Regimento, só poderá ser apresentada uma vez por
lIno, ,subscrita pela maioria absoluta da Câmara ou,
unanimemente, pelo terceira comissão.

Secçã. IX
DA VOTAÇÃO.

Art. 138 -Matéria alguma será posta a votos
sem que esteja presente a maioria ab50luta dos ve

readores,
Paragrafo § Unico-A falta de número para yo

tação não prejudicará a discussão das proposições
nem o encerramento dela.

Art· 139-Terá prioridade para votação a maté
ria cuja discussão tenha sido encerrada na sessão
anterior.

Art. 140--Sempre que houvér falta de numero

para votação, proceder:'se-á á chamáda dos vereado
res, mencionando-se em ata o nome dos que tenham
justificado a élusencia e o dos que não o tenha.

Art; 141-Nas segundas e terceiras discussões
de qualquer proposição, poder-se-á requerer, verbal
mente, o encerramento da discussão, desde que:

a)-sobre ela se tenham manifestado, pelo me

nos, dois vereadores;
b)-seja o requerimento aprovado por maioria

absoluta dos veredàores.

Art. 142-A votação ou deliberação da Câmara
será feita:

a)-simbólicamente, nos casos comuns;

b)-nominahnente, quando o solicite qualquer
vereador;

c)-por escrutinio secréto, nas eleições da Me
sa e da Oomissêo, e nas deliberações sôbre vétos
e contas do Prefeito.

Paragrafo Único-É vedada qualquer discussão
sõbre o pedido de votação nominal.

,

Art. 143-A votação simbólica.. se processara
mantendo-se sentados os vereadores que aprovarem
e levantanllo_'se os de opinião contrária.

. Art. 144-Qualquer dúvida quanto resultado de
votação será resolvida por meio de veril'icação, que
importará em votação nominal. .

Art 145 -A apuração dos resultados da votação
nominal será feita pelos Secretários; o l' Secretári
o procederá a chamada dos vereadores e o 2' ano
tara, á margem de cada nome, a resposta sim ou

não, proclamando o Presidente, em seguida, o re

sultado.
Art. 146-A votação por escrutinio secreto se

fará, tanto quanto passiveI, de módo semelhante ao

estabelecido pela Lei Eleitoral.
Paragrafo Únko-Em caso de empate em vota

ção secréta, pröceder-se-á a novo 'escrutinio.
Art. '147 -Havendo empate nos demais casos

de votação, o Presidente desempatará.
Art 148-Nenhum vereador poderá abster-se de

votar, a não ser:

a)-por não haver assistido ao debate;
b)-em causa propria; .

c) - por suspeição.
Paragrafo Unico-A .abstenção porém, só será

aceita pela Mêsa se justificada.
Art. 149-A votação nunca será interrompida,

salvo quando, contendo muitos artigos, a prop"dção

Da Redação Final E Discussão Extraordinária.
Art. 153-As proposições aprovadas em última

discussão, com ou sem emendas, serão enviadas á
Comissão de Redaç�o para que, no .prazo de dois
dies, proceda á redação final.

"

§ l'-Si no prazo, as proposições enviadas á
Comissão não tivérem voltado á Mêse, já redigidas,
qualquer vereador poderá requerer que a Comissão
executiva redija o vencida. .

§ 2'-Quando ee tratar de proposição referente
á economia interna da Câmera, a redação final se

rá feita pela Comissão Executiva.
§ 3'-5ubmefida a redação á Câmara, poderá

esre emendai-a nos lapsos, impropriedades, íncoe
renelas ou contradições que encontrar.

§ 4'-As emendas de redação independern de
parecer' e serão votadas imediatamente.

Art. 1M-Depois de discutida e votada éI reda
ção final de qualquer proposição, poderá a Câm,,:r�,
por rnalcrlà de dois têrços dos vereadores, admitir
que el-a seja submetida a uma discussão -extraordlnä
ria.

Art. 156-A discussão extraordinária só poderá
ser concedida, quando, no texto da redação final
aprovado, se verificar ainda obscuridade, ambigui
dade, incoerencia, ou erro de linguagem.

§ 1')-Em tal discussão só serão admitidas e

mendas corretivas, as quais, uma vez aprovadas,
devem voltar á Comissão de Redaçiio pare o aj ue
lamento ao vencido.

§ 2'-A nova redação, que será a definitiva,
deve ser aprovada pela Câmara.

CAPITULO VII.
. DA POLICIA INTERNA

Art. 156-·Ós vereadores devem comparecer
pontualmente às sessões, e S� retirarão do recinto,
durante os trabalhos, livremente, quando qurzerern.

Art. 157 -- Quando algum dêles estivér impedido,
e dêsde que o impedlrnenro não excêda de cinco
dias, oornunlcal-o-é ao Presidente que o justificará,
sl julgar justo. .

.. �

Paragrafo Unico-Quando o lmpedimenro f()F'
mals longo, a comunicação será feita por escrito ao

Presidente, que .a transmitírá á Câmara, para oe, de
vidos fins.

Art. 158-0s vereadores em sessão, devem
guardar o decôro compatível com a dignidade do.
cargo e quando o não fizérem, serão advertidos
pelo i>r�sidente, que usará da_forrI2ula:-"ATENÇÂO':t

§ 1'-Si esta edverrencla nao bastar, o Presl
dente' observará: "Senhor ou Senhores Vereadores ..
atençãol" A

§ 2'-Si li lIdvertencia nomimll a.i!lda não for
suficiente,' o Presidente suspenderá a sessão.

Art. 159-Quando alllum vereador falar sem ter-
obtido permissát>, o Presidente o advertirá com a

exclamação:-"Or.d,em!', .' _

Paragrafo Unico-Si· a adve�tencla nao �or a

tendida pela segunda vez, o Presidente podera ' le-
vantar a sessão.

.

Art. 160"':"Sómente para reclamar a execução
de artigo expresso do- Regimento, se poderá in
terromper quem estivér falando, � qu� se faJ;á
com a locução: "Pela ordem, Snr. PreSidente .

Art. 161-Si, lia calor da discussão, o verea

dor se exceder, o Presidente agirá de acôrd� com.

o art. 158 e 'seus paragrafos.
. Art. 162-As sessões suspensas �m virtude

de desobediencia dos vereadores ás advertencias
do Presidente, poderão ser r�abertas imediata
mente após voltar a calma ao recinto.

Art. 163-Qualquer cidadão tem direito de
assistir ás sessões, dêsde que venha desarmado,
se mantenha em silencio e respeitoso no correr

délas,
Art. 164-0 recinto das sessões e suas de

(continua na 2a, pag.)
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Art. 171-0 número, categoria, atribuições, e
vencimentos dos funcionários ao serviço da Câma
ra serão fixados por esta, sob proposta da Co
missão Executiva, e constarão do Quadro Üníco
do Municipio, no qual deverão enquadrar-se.

Art. 172-0s funcionàrios da Câmara serão
de .lívre nomeação do Presidente, aplicando-se a
êles os dispositivos do Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais.

Art. 173-0s titulos de nomeação, licença e

aposentadoria dos funcionários da Câmara serão
assinados pelo Presidente e referendados pelos
Secretários.

Art. 174-A direção dos serviços da Secreta
ria caberá a um Secretário, quando os respetivos
funcionários forem em número de mais de" treis,
ou a um encarregado do expediente, nos demais
casos, com a supervisão do 1· Secretário.

Art. 175 - No intervalo das sessões, a Mêsa
ou algum de seus membros, encarregar-se á de
controlar os serviços da Câmara, tomando todas § lo-Findo o prazo, o projéto irá com as e

as providencias que se fizerem necessárias para mendas á Comissão respetiva para que sôbre elas
a bôa ordem do material e eficiencia dos servi- se pronuncie.
ç�os. . § 2·-Voltando a plenário, o projeto serà vo°

Art. 176 - Ao fim de cada mês, 010 Secre- tad� por capitulos, em primeira discussão, sem ml!!!S!!!!!I_!I!IIi!!IIIE!lI!';"II�mi!5!!!Ii!!!!i!i1 "

'!altário fará uma relacão dos funcionários ocupan- preJUlzo das emendas. 1'0 O f
·

At· p.
· ·

tes de cargo de carreira com as notas ou pontos _
§ 3· - As emen?3:s, com pa.recer fav?ravel -'I r r8nCISCO n onlo leClonlatribuidos a cada um, de acôrdo com as leis em ,ger�o votadas depoIs de procedIda a votaçao dos II •

.�

vigôr, remetendo cópia IW Presidente, para os de- CaPItU§loS. R· ·é d iii MEDICO 1_vidos fins. 4·- emetIdos o proJ to e as emen as a- m
Art. 177 _ A quantia necessária para paga- provados, à. Comiss��, esta os ajusta�à e devolv�- iii Formado pela Faculdade de Medicina da

mento de despezas de expediente da Câmara se- rà a plenàrlO o projeto com a redaçao do venCI- g Universidade de São Paulo.
rá requisitada da Tesouraria da Prefeitura pelo do. RI Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de
10 Secretário por conta da verba respectiva, medi- § 5·-0 Presidente informará á Oasa que se IPo Misericordia de São Paulo
te h,

. acha em mêsa o projéto para segunda discussão, IIIan empen o prevlO. A •

_:, C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A .popendo ainda receber emendas que a mesa aceI-
tará ou rejpitarà a seu critério, dentro de prazo III Partos - Doenças de Senhoras, Hom.ens - Molé.stias intc!nas
que estabelecer. -" e externas: Pulmões - Coração - Estomago - flgado - RI�s -

§ 6·-Findo êsse prazo, serà colocado em oro III Doenças nervosas - Sífilis - Doença!. venereas - Doenças da
dem do dia para a sessão seguinte e submetido a ii péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

discussão e votação, p,or inteiro e englobadamen- In ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇA'!.
te com as emendas que tiverem sido aceitas pela ,·Iil·

.

Mêsa. U �ROVISORIAMENTi: CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2 Às
Art. 191-Aplica-se o dispôsto no artigo pre- II 6 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL EVANOBLICO.

_

cedente aos projetos de Lei ou Resolução que _.- Itenham a matéria distribuida em títulos ou capi- III AS 21\8, 41\s E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU_
tulos.

fi'l RAMOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. IArt. 192 Caberá recurso para a Câmara Mu- !I. CORUPÃ :-: SANTA CATARINA Inicipal dos atos do Prefeito, seja êste nomeado
IIIou eleito. .g; :==!!=lIliEiI!'!n5!E5!!5!E5!i�!j!i2E!jEElIr.iII!!iE!ilIl!iE!!liiiEiIIj-

:�••••••••�••••••••Y••"Or;. �� ••• :••-::+ �.-:":' ":;•••••••
: ' :
. .

Art. 189-Si até o último dia do terceiro pe- � OS DEVERES DOS ASSINANTES �
riodo legislativo, (Agôsto) o Prefeito não enviar

.

:
a pr{lp�sta de orçamento á Câmara Municipal, es- .

S'"
1-PAGAR a assinatura. �ta consIder�rá como prop�sta, para a elaboração

t� ao 2-LÊR o Jornal. �orçamentàría do ano seguínte, o orçamento em:.

;.vigor.' .

; 3-A VISAR a redação quan· ;
. § }·-Serà considerado aprovado o têxto da f: - ..:

�a �roposta .ol'çamen�ária, o�ereci�o pelo Prefeito f;
do mudar de residencia.

_ �a Camara, �I esta, ate o ultimo dIa da quarta ses- ;,:.: ,f,; - .:� ::,__: �.:.; � ..:.;.:.:.:;:"..:).
são legislativa, (Novembro) não tiver enviado à
quêle, para a sanç.ão, o projéto de orçamento a

provado.
§ 2· -O projéto de lei orçamentária tem ab

soluta pref�rencia sôbfe qualquer outra matéria,
pß.ra discussão e votação na Câmara.

Art. 190-0 projéto de Código apresentado
pelo Prefeito ou por Comissão especial, creada
para elaboraI-o, ficará em mêsa para que, dentro na
de prazo que o Presidente fixar, possam os senh(}�
res Conselheiros examinaI-os e oferecer-lhe emen
das.

DISPOSIÇÕES GERAES

j

[ü"milfil mUßI·el·p·ill agnarteárI!1osr.contas do.prefeito.relatiVa.s a exercício Art. 193-Considerar-se-á recusada qualquer
" informação pedida ao Prefeito dêsde que, decor-

____________ Paragrafo Úmco - SI o Preíeíto as não pres- ridos 15 dias, ela não haja: sido prestada.(cont�uação da la. pag.) tar, com tempo que permita. o exame e [ulga-
;

Paragrafo Único -Independerà de assenti-
mento das contas nêsse período, a Cämara elege- mento do plenàrío o pedido de informação quependencias serão reservados aos vereadores, aos rá uma comissão especial para verificaI-as e, se relacione com matéria contida em proposiçãofuncionários da Câmara em objéto de serviço, e conforme o resultado, providenciará quanto à pu- em debate.

aos representantes de orgãos de publicidade.
.

níção de responsaveis.
.

Art. 194-A Mêsa mandará fazer ínventãrío§ 1 ·.;_A Mêsa da Câmara dará ingresso a Art. 1S0 - Nos impedimentos do Prefeito, su- de tudo o que estivér sob a responsabilidade daeepresentantes da imprensa acreditados junto a bstltuil-o-é o Presidente da Câmara e na ausencia Cämara, revendo-o, periodicamente,ela, bem como a locutores e técnicos de som das dêste, os vereadores, na ordem da votação com que A.rt. 195-Para os efeitos regimentaes,· Leisestações que.írradíem os debates. tenham sito eleitos. são os atos da Câmara, dependentes de sanção§ 2· -Para 'os efeitos do paragrafo anterior, Art. 181 - Vagando-se o cargo de Prefeito na do Prefeito: Resolução os atos da compentencíaos diretores de periodicos e rádios emissôras, em segunda metade do quinquênio, a Câmara Munlcí- exclusiva da Câmara.oficio dirigido ao Presidente, indicará os seus re-I pai procederà à eleição do substituto, dentro de trln- Àrt.-196-Quaisquer delegações que se aprepresentantes, treis no maximo, aos quals a Mêsa ta dias, em votação secreta por melorla absoluta dos sentem na Câmara com fins de cordialidade ou' defornecerá carteira pessoal de ingresso. vereadores, em primeiro escrutinlo, ou por maioria representação, serão arendlées por um vereador de-§ 3· - Aos representantes da imprensa e es- relatlva, em segundo. signado pelo Presidente, o qual, em plenário, relata-tações acreditados junto a Mêsa, reservar-se-á, no Art. 182 - No último ano de cada leglsleture rá aos seus pares os objetivos e os pormenores derecinto, lugar condigno e adequado ao desempenho a Câmara estipulará o eubsldío e a representação visita.
do seu mistér. do Prefeito. Art. 197 Nos casos omissos, ou de . dúvida,Art. 165-0s espetadores que perturbem, a Art. 183 _ A Câmara se corresponderä com o recorrer-se-à subsidiariamente, ao Regimento Internoreunião serão obrigados a retírar-se e pela Mêsa, Prefeito por ínterrnédlo do seu Presidente. da Assembleia Legíslatíva do Estado de S. Oetarlnaentregues a Policia, si o caso o ixigir. Art. 184 - As leis que tivérem de ser envia- e ainda ao da Câmara Federal.Art. 166-Todo espectador que se portar in- das á sanção do Prefeito, ser-lhe-ão remetidas, no Art. 198-'-Esta Resolução entrará em vlgôr naconvenientemente durante as sessões, parturban- máximo, dentro de dois dles. data de sua publicação, revogadas as disposiçõesdo a ordem dos trabalhos, desacatando a Câmara em contrário.
ou qualquer dOI;! seus membros, poderá ser pr êso CAPITULO X
em flagrante.

§ 1·-0 Secretário da Câmara lavrará o auto
de flagrante, na fórma da lei.

§ 2·-Éste auto será remetido á autoridade
judiciária para os fins de direito.

Art 167-0 Presidente da Câmara Municipal,
poderá requisitar auxilio da Policia Militar quan
do entender necessário, afim de, no recinto das
sessões, assegurar a ordem e garantir a liberda
de de seus menbros, nas deliberações.

Art. 168-Quando a inquietação dos verea
dores não fôr contida com a intervenção do Pre
sidente, êste suspenderá a sessão até que a ordem
se restabeleça,

Art. 169-Si dentro do recinto, algum verea
dor cometer excessos que escapem aos limites
traçados por êste capitulo, a Comissão Executiva
conhecerá do täto e o relatará á Câmara, para
que esta. nos têrmos dêste Regimento, tome as

providencias que julgar conveniente, sem embargo
de qualquer responsabllídade criminal, que .p6ssa
caber ao vereador que se exceda. .

Art' 170-Si, no edificio da Câmara, se co

meter/ qualquer excesso, ou delito, a Comissão
Executiva fará deter o culpado, ou culpados, pas
sando-se lógo á averiguação do täto, do qual se
fará relatörío, que se remeterá, juntamente com o

culpado, ao Juiz competente;
Paragrafo Único -Sempre que possivel, se

lavrará auto de flagrante.
CAPITULO VIII.

DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARÍA.

Dos Vélos E Da Falia De Sanção Das Leis
Capilulo XI.

Art. 185 _ O proléto vetado, no todo ou em parte
pelo Prefeito serà devolvido à Câmara com a expo
sição dos motivos do véto.

Art. 186 - Lido em sessão pelo primeiro se
creterio, sera êle, dentro de quinze dias di! data do
recebimento, submetido i! uma só discussão, consi
derando-se aprovado si obtivér o voto da maioria
absoluta dos seus membros. Nêste caso será o pro
jeto reenviado ao Prefeito para promulgação.

.

§ 1. - ôí .0 projéto não fôr promulgado den
tro de quarenta e oito horas, pelo Prefeito, o Presi
dente da Câmara o promulgarà.

§ 2. _ Si o véro fôr aprovado pela Câmara,
dar-se-á ciencia do fáto ao Prefeito.

§ 5. - Quando o proiéio vetado, no todo ou
em parte, fôr devolvido pelo Prefeito, depois de en
cerrado, o ano legislative, será o véto discutido e
votado nas primeiras sessões do ano seguinte.

Art. 187 - Os proléros de lei votades pela Câ
mara e não sancionados pelo Prefeito, nos prazos ----------------------
estabelecidos no art. 66, §§ 21.' e 40 da Lei Orgênl- A V I S O \

ce, serão promulgadas pelo Presidente da Câmara.
Art. 188 - A fórmula pera a promulgação de

lei pelo Presidente da Câmara é a seguinte: -"Eu,
F ..... , Presidente da Câmara Municipal de Jllraguá do Sul, fa
ço saber que a Câmara volou e eu promulgo a seguinte lei... -

.

CAPITULO XI

. DtSPOSlçÃO TRANSITÖRIA.
Artigo Unico-Em caso de vaga, nêste pri

meiro periodo de govêrno, o cargo de Prefeito serà
preenchido por eleição da Câmara, dentro de 30
(trinta) dlas, em escrutínlo secreto, presente a maio
ria absoluta dos vereadores, em prlrnelro escrutínlo,
e maioria relativa, em segundo.

Sala das Sessões, 26 de Maio de 1948
Walter Breithaupt
Arquimec/es Dantas .

(arIos Rutzen
Max Thieme Junior
l.uiz Maes
Willy Germano Gessner
Luiz c/e Souza
Otaviano Tissi
Frec/erico (urt Alberto
Albrecht Gumz
Augusto Sart;

Vasel

Proibo terminantemente a todas as pessôas de
entrarem em meu terreno sem minha licença, afim
de tirar madeires, etc.

Não me responsablliso pelo que possa acontecer.
Rio da Luz - Ribeirão da Prata, 2-7-1948.

AUGUSTO LINDEMANN

s. E� F.
Pacotes Particulares

como também DADIVAS E SACRIFICIOS
aceitam-se de 12 - 15 de Julho

SABEMOS: Grande é sempre ainda a miseria
Ellropa!
PORISSO: Queremos ajudar como e com que

podemos!
"Deus ama ao que dá com alegria'"

R. H. Weidner
Pastor

CAPIlULO XI
Das Vinculações entre a Câmara e o Prefeito.

Art. 178 - Estando reunida a Câmara Muni
cipal, perante ela tomará pósse o Prefeito eleito,
dentro oe quinze dias depois de diplomado.

§ 1 ° - Em. sessão especial será o Prefeito
introduzido no recinto da Câmara por uma comis
são para êsse fim nomeada, prestando o compro
misso, nos termos seguintes:

_ "Promêto exercer com dedicação e leal-
dade, as funções do meu cargo" --

..

Art. 179 - Instalado o primeiro periodo le
gislativo de cada ano, a Câmara examinará e jul-
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_ pa�r��ne;a�sta��!���� >y Banco Popular e Agrícola

Porl Egon EhrTtke
jornal do Brasil. �4

. No Vale do Itajaí Matriz BLUMENAU

DI"abas Rubros Agente autorizado nes- t AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
ta praça inclusive Goru- � jaraguá do Sul, �sidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

e Äzurras pá e G��rGmlH�RME PRIm rRua Márechal Deodoro 491
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

Duvidamos muito que Piazeira, e Teio, Badeco,
uma partida de futebol Zabot, Zequinha, ( Depositos com juros- ti dispos!ção-(sem limite) renrede livre

como a de hoje a tarde, Cocada e Renê, (Ba- � t� I � T � � n, �'Il � 4 disposição conta especial.-(sllimite). Depo�ito inicial. Cr$ 100.000,00

já foi vista nesta cída- tatinha). " I � com retiradas semanais sern avise ate Cr$ 20.000,00 • . . .

de, só mesmo um ßae- Baependi - Silveira, U
.

} Dep .. Inicial C�$50.000,�0 .c/reti:adas sem sjevlso e-s 2.0.000,00
pendi e Peri que foi Heinz, e Girola, Walter, Irene PeJri Dticial do

i
Deposltos com 8VISO-Ret. dlaria ate e-s 1.000,00 4'/. P. retiradas

realizada há anos atrás, Henrique e Nunes, Thorn- Registro Civil do TO Distrit0)1 m/aviso pré.vio de 50 dias 5'/.; 60 días 6'/.; 90 dias 61/2'/.; :80 dias 7'/.
ou seja em 44. Ameríca sem, Eti, Janssen, .Justi- da Comarca [araguá do Sul,}. Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' l : Por 12 meses 7'/. Devera ser dado o

fe Baependí arrastará e- no � Bon� (Morretí).
_

Estado de Sant�. catarina@i<!Javisopreviode2mesespararetirada, quando findar o prazo do deposito.
norme massa de especta- E possível .que n.ao Brasil, ( Dep. POPUlares-(limite a�é e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00. com reti-

Idores ao estadio alvi anil. vere�o� o r�'pldo � J?-I Faz saber q�e c��parr�ce- 4 redes semanais serr evíso até e-s 1.000,00 5/12'j.
De fato hoje veremos vem mignon Rene,,Já ram no cartono exibindo os r� Dep limitados-(Lim;íe até e-s 5000000) Dep inicial e-s 20.00000 com
verdadeiros azes da pe- que este acha-s� serIa-/ dl:cumentos eXlg.idos pela lei > reti'radas d

- õ.OÓO,OO cruzeiros 'sem'anais' se� avlso ...: 61/2'/.

ílota, como Currage, Vi· mente contundido. No l afim Je se habilitarem par;! i
..

casar-se:

,
Dep. ESpeClaIS-(limite are cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.00�,00 com

iretiradas sem avlso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.
Edital n. 2409, de 24·6-48 r Faz todas as operações bancarias, COrTtO sejarTt: cobranças, descontos,

passes, deposltos erTt contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc.

fiJosé Germano da Silva

}
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ

e Cecilia Jäger

! ======Serviço atencioso e rápido======
Ele, brasileiro, solteiro, �®

lavradoG domiciliado e������
residente nesta cidade, á
rua Benjamin Constant, fi
lhode Antonio Germano da
Silve e de María da Sil
va.

Ela, brasileira, solteiro,
doméstica do domiciliado
e résídenre nesta cidade á
rua Benjamin Consrant, fi
lha de Guilherme Jäger
e de Maria jäger.

�®Y@®r@@!@@!@)@!�@Y@®Y@�®Y®®f@@!@)@r@)@�
í@

-

Tesse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

; TODA,.. A§ MOlLE8'I'IA§ DO HPßft(lH� RISPIRßIÓRID I
@ Encontram alivio imediato com {.. uso do @
@ .

lncomparavel f@

� P2ilorül-'dI! DRgiEß P�IDI�nll! �
ê> O PEI'1l.�ORA.]L M.A\.I� ().O.NHE(':!IDO f�O EUilASIL@)
it®@W)@l®@.;@@h@�@,;@@l®@;..@@A®@i®@i®@A®@}ii

a' :'

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE S. CATASI"A S/A. !'

Fundado erTt 23 de fevereiro c;:Ie 1935

---'----1
CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ii

DEPENDENCU1S EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�r�:;:;nga�á AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque
Caçador
Canoinhas
.Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
florianopolis
Gaspar
lbirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
Joaçllba
joinville
Laguna
Lages
.Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

E �Jara que chepue ao co

nhecirneuto do: todos, man del
passar o presente edital que
será publicado pela irnpreu
sa e em cartório end- será
afixado dui ante I 5 dias. SI
alguern souber de algum im

pedunento acuse-o 'para 'Os

rins lega is
IRENE PEDRI, oficial

;miMcam·

����...............

� Fortifique o seu estorne- �
� go, usando diariamen- �
� te dois calices de �
� Bittei' Agnia POI'O �
��...............��

\

VICO • PIAZERA • TEIO
O trio medio americano campeão estadual Je 1947

co, Piazera, Zabot, Coca-] Baependí não jogará
da

.

e Badeco o motor do Moreti, mas talvez ....
"Iive" americano.. No Bae- Veremos o interesse
pendi reaparecerá o "pi- dos desportistas Jaraguá
vot' Henrique que tudo enses para ver si vão
fará pelo azul e branco. ou não ao estadio da Rua
Janssen, um elemento [o- Abdon Batista, melhor
vem que comandará o clube do que o Aruerica
ataque alvi-anil. é impossível traze", pa
E' muito lógico que os ra cá. Quem deixará de
campeões catarinenses assistir á este prelio?
são favoritos, já que os- achamos que todos as

tentam este grànde titu- sistirão, espera-se uma Ilo. renda record em Jara- ----------

No corrente ano o A- guá.
merica vem disputando A bóIa para este sen

o caIIlpeonato da L J.D saci('nal encontro ê uma
com sucesso, derrotou o gentil oferta da Selaria
Flamengo, Riachuelo e Max Schneider e Bazar
D. Pedro por 10xO 15xO Carióca, desta cidade.
e 5x1 r.espectivamente. A PRELIMINAR
O Baepe�df lutará com Estudantes versus Bae-

ardor e fl�ra para um pendí uma ótima preli
empate, qmça, colher os. minar onde veremos

louro� d� uma vitori�. fj'OVhn� e futuros cracks.
N� �lIche v.emos o trIO Não será de 25, não ca-
medIO a�erlCan? forma- 1'08 leitores.

.

do .por VlCO, Plazera e Os tricolores estão dis
TelO, e�ementös estes postos á vencer. Enquan
que terao os atacantes to que o Baependi espe
azurras pela frente. Pa- ra que sua meta não se.
ra .0 confronto de .logo je vasada.
malS, os quadros Joga- .....__...._.._.��

rão assim formados, sal- � _ "

Ivo se houver modifica- �
Nao sofra de mdlges_

ções á ultima hora.

í
tões, use.

America - Moraes, B"tt Ag" PHeick e Currage, Vico, �����

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

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

MATRIZ: ITAJAí
. I

Veride-ae
Uma casa de marerial

nove, com egue encanada.
Preço de ocasiâo.
Tratar com Theodoro

José Wolf

Rua Rio Branco

F<1Z todas as operações bancarias no Patz, como cobran

ças, descontos, empréstimos, tlnanciarueutos mediarite cau

a ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando doeu

I mentos e valores em custodia, mediarite taxas modicas

.fi.bona em C/Córrentes os seguintes juros:
DisposiçãO, sem aviso, com retiradas livres

para qualquer importancia
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00 50/0
Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,C>O

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

Com Aviso de 100 dias 5%
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%
Os juros são pagos ('U capitalizados semesttalmente

A econom ia é a base da prosperidade

fblXIB DE H�6ü[thq lio remédio qua tem depu,. ·do

o sangue de tres
A
g�r�çõ.'lS! I·

Empregado com eXI to 1)8$:

i
"I {i Feridas �

;czemas I'U ,ceras
Manchas B
Dartros R

Espinhas
Reumatismo
Escrófu!as

sifiliticas
SEMPRE o. MESMO! ...

SEMPRE o MELHOR! •.. --------.1 ----

Kühn & Rengel, �����

� Raizes alpinas com

� põem o famoso es!o-

� macal·

� .

Bitter Aguia
�...,..""..,.,���

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

----------------1----------------

"MEDlCAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO -

SIFlLlS".

•

ID E Dl I NI IE a IM � • t1 I G :,f G 11.1 " I
JARAGUÁ DO SUL Rua Mal. Deo!_da Fonseca, 368 - SANTA CATARINA'CAS'A TOBIAS

o

II
II

�
•

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, aS8im como: Sed3s, Casimiras, Linhos, TuslSores, Brins

Hiscadöes, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortihas, Zefires. VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
Camisas, Gravatas, Meias, Ternos feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os quais, está vend(mdo pelos MENORES PREÇOS DA PRAÇA.
i1siteD�na sem compromisso, e certi!iquem.se dos preços e da qualidade de seus Artigos.

Dieser Verkallfsladen hat ständig Artikel !"rster Qualitret auf

Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Rískllden, Creto
ne, Algodão, Handtücher, Schirme, Hüte, Tricoline, Vorhangstoffe,
Zefiere, Voale, Chitas, Opala, Fus�ons, Hemden, Grawaten, StrümofA,

Fertige Anzüge, Mrentel. sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU AUSSERST
NIEDPlGEN PREISE VERKAUFT WERDEN..

Besucht diesen bestehenden verkaufslallen! Ohne verpflichtung ihrerseits, 11m

sich die Artikeln und Preisen zu flberzeugen .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edilül dI! Priml!iril FUN O A ç A O
,
Os «Picaretas» Que Exple-

PrilCil
CIDADE TUPINAMBA rarn e As Picaretas Que

o Douror Ary Pereira Oliveira Juiz de Direito.
NORTE DO ESTADO DO PARANÁ Trabalham

da Comarca de Jaraguá do. Sul, Estado. de Santa Ca- De uma idéia para a Realidade
tarlna, Brasil, na Forma da Lei, etc... A cidade de Tupinambá� florescendo no

�AZ: Saber a todos os que o. presente edital d I b
'

de pnrneira praça, corn o. prazo. de dez dias virem De ora em diante transcreveremos atestados es um ramento do Norte, é um brilhan-
ou d�le cÜ!1hecimentü tiverem üu Interesser püssa: Iírmados por firmas e pessôas de destaque, que te esíorço do sr. João Chmereha na ho
que fmdo.. eS�e prazo hão. de ser erremarados por adquiriram lótes em

quem rneis der e maior lance oferecer em frente ás TU P i'l A M B Á nesta dístríbulçäo de terras ferieis e
portas do. Edefícío do. Forum no dia' 8 du mez de Carta enviada pelo. sr. Dr. Julio. Junqueira DD.

'

julho. próximo vindouro, ás 10 horas da manhã os
Prefeito. Municipal de Arapongas, ao. sr. João legalísadas.

bens eenhürad,?s a "Fábrica de Calçados Yara siA." Chmereha, proprletárío Iundador de "T U P II A M B A". �------
na eçao execunva que lhe móve Artur Müller e ebeí- N° 1

xü descrimidedosr->
" "Em resposta á sua carta de 20 de Maio. Causou penico entre os e o. prédio. séde da ernpre-

10) _ Uma máquina SINúER n, :!522144-G-18-21 último, cumpre-me certificar-lhe que, índubítavel- adquirentes de terras no ze, cüm farrnecie, consul
avaliado. em Crs 3.500,0.0.. _ 20 _ Uma máquin� mente, fiz ótimo. negocío em adquirir uma data Norte do. Estado. o. artigo. torto médico. e demals

SINGER G 8257596.18, avaliada em crS 3.500,0.0..- de ��rra na futura Cidade HT U P I NA M 8 A ". Essa intitulado. "Os Picaretas", instalações neceesertas.

50) _ Uma máquina KOHLER n. 15459505, avalia regiao está desenvolvendo grandemente e tenho. da autorie do. nosso dire- A futura cidade de Tu

da em cr$ 5.000,0.0..- 40)-Uma máquina NECHI- a certeza que em futuro. proxímo, essas terras tor, o. que veio dernons- pinambá pertence ao. Mu-

BV3, .a�ali�da em cr$ 3.250,0.0..- 50) _ Uma banca terão. um val?r íncalculavel. rrar o. prestigio. da sua nicíplo de Arapongas e .

p�ra maquina de costura completa, sern marca e sem Sem �als, r�nüvü üS meus protestos de esti- posição perante a opinião. Comarca de Apucarana.

número, avaliada em cr$ 8.250,0.0..- 60)- Balancim ma e consideração. publica paranaense. Estará situada na estrada

marca Globus n. 2092, avaliado. em cr$ 15.600,0.0..- (a) JULIO JUNQUEIRA Imediatamente compare- que desvia de Arapongas
70)_ Um rnoror 1/2 H. P. marca ARNO n.099672, Prefeito. Municipal". ceu na redação. do. nosso para Maririgá, encurtando.

avaliado. em crS 1.500,0.0..- 80) _ Um rnoror 1/2 H. Em "TUPINAMBÁ Lóte comprado dinheiro. iornal o. sr. loão Maga- vinte e poucos quilorne-
P. marca LEB GINA n. 51551, avaliado. em c' 1.500,0.0.. dobrado. Ihães, um dos concelrua- rros nesse rratéro.
Total da avaliação. cr$ 58.000,00.- Agencia em Jaragúá do.' Sul dos representantes do. sr. O seu ponto é privile-

Culos bens constantes do euro penhore e auro Rua Mchal Deodoro da Fonseca, 870 [oão Chmereha, propri- giado porque, co.m a di-

de av�liaçãü �e folhas dos euros de referida ação. -x- etario da grande gleba de minuiçéo do. percurso pa-

executíva, serao levados em hasta pública de venda Gründung der Stadt TUPINAMBÁ terras onde está, sendo. ra Maringé, Porecatu e

e a.rre�at�çãü �m primeira praça, pelo. preço. de a-
fundada, no Norte, a clda- outras localídades, o. rra-

vallação, isto e, cr$ 58,000,0.0. (trinta e oiro mil cru- In Norden des Staates Paraná de de Tupinambá, entre fego se fará com intensí-

zeíros), Assim serão. os referldos bens arrematados Von einer Idee zur Wirklichkeit Arapongas e Maringa. dade por essa zona, assim

por quem rnais dér e maior lance oferecer, no dia hora
O sr. Magalhães apoiou sujeitas ao. mais surpre-

e lugar acima mencíonedos podendo oe mesmos serem
Heute beginnen wir" mit der Verceffemlichung a tése do. artigo. referido endente desenvolvimento.

examtnados por quem lnreresse tiver na' casa ünde einiger Zeugnisse, angesehener Poersoenlichkeiten, die in pür advertir aqueles que Â sua dfstancia de Ara

�e acha instalada a ,Fábrica de Calç�düs Yard �.A., Tupiilambá Grundslueke erwarben. não. püdem distinguir, de püngas 40 quilümetros a

a rua Mal. Deüdürü da Fünseca, nesta cidade. Brief des Herrn Dr. Julio. Junqueirô, Prefeito. prüntü, ürganisações hü- penas, sendo. 16 até Sa-

E para que chegue a nütícia ao. cünhecimentü vün Arapüngas an Herrn Jüãü Chmereha, Eigentu- nestas da inidôneas, nos háudia, daí até Astórga
de tüdüs se passüu o. presente edital que serà afixa- mer und Gruender der Stadt TUPINAMBÁ. convidando. a visitar e a üutrüs 16 e 8 daí até Tupi-

d,? ás pürtas �ü Fürum no. lugar de cüstume e pu-
N. 1 ·examinar üs escritüriüs da Ilambá.

bhcadü tJelü Jürnal lücal "Correio. do. Püvü". Dado.' In Beantwürtung Ihres werten Briefes vüm sua empreZéJ e a sua dü� Já estão. tüdas as rUlls e

e passado. nesta cidade de Jaraguá do. Sul aüs deze- 20-5-48 teile ich Ihnen mit dass, ich ühne Zweifel cumentaçãü. avenidas traçadas e tüdas

sete dias do. mez de junho. do. ano. de mil nüvecentüs ein gutes Geschaeft machte, indem ich ein Stueck Fümüs, então., ao. edifi- cüm suas denüminações
e qu�renta e üilü. Eu Ney Franco., escrivão., subscrevi. Land in Tupinambá kaufte. Diese Gegend befindet cio. da Praça Tiradentes existindo. ao. centro. a mü

(assmadü) Ary Pereira Oliveira. Juiz de Direito. da sich in grüsser Entwiklung und ich habe die Ge- n. 250 - 2° andar - Apar· numental Praça Car!üs

Cümarca. Está cünfürme o. üriginal, do. que düu fé. wissheit dass in naher Zukunft, diese Laendereien tamentü 22, no. "Edificiü Gümes.
einen unschaetzbaren Wert érhalten. Santa Rüsa" aünde se A Empreza ,já sepdrou

Jaraguá Jo Sul, 17 de junho. de 1948. Ohne mehr, erneuere ich die Versicherung acha instalado. o. escritü- as areas destinadas aüs

NEY FRANCO
meiner grüessten Hüchachtung. rio. central, sendo. ali re- edificiüs publicüs, Paço.

I

Escrivão
JULIO JUNQUEIRA cebidüs cüm a maiür afa· Municipal, repartições pu-
Prefeito. Municiplll bilidade pelo. diretür geral blicas, Igreja Catülic� Rü-

Agentur in Jaraguá do. Sul düs serviçüs sr. Nelsün mana, Grupo. Escülar, Ca-
� Tintas para caneta" Tinteiro. .Rua Mchal. Deodürü, 870 Bünd pür se achar ausen- sa Parüquial, Igreja Prü-

Co....passos, etc. etc. te naquele instante, o. sr. testante, Campo. de Espür-
Recebeu e üferece Jüãü Chmereha. te, Hüspital, Jardim, Hütel

SOCo GRAFICA AVENIDA LTDA 1:::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::1
Observamü:5, então., o. Municipal e Estação. Rü-

NA FALTA DE � r/') dücumentáriü. O lüteamen- düviária.

APPETITE � ,Z � :� "" to., prüjetadü num mägni Entre üs que adquiriram

IE li"n° 11-11)1 TI Al fU lp.n° 11 a] l1l\ � � .� ..
fico. traçado. cünstante, terras fo.I necendü hünrü-

o

llli �(Olli \lli� � li@ \UI � � §'�.,g � de mapa que nüs füi exi sas declarações á empre-
o = � z � o í:! bidü, está aprüvadü pelüs za estão. üs srs. dr. Julio.

'O Düutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- I CLl -: <
:::l

6:
Z E õ,lvaras 1719 e 281 res- Junqueira, Prefeito. Muni-

reitü da Cümarca de Jaraaua' do. S I J::> t d d
o -= rJ) �., I pectivamente das Prefeitu- ,cipal de Arapüngas, Wal-

e> U , 1....S a o. e � :: � CLl: l! I
ras de Rülandia, antl'g" frl'dü Cürrel'a, Cületür Es-

Santa Catarina, Brasil, na Fürma da Lei, ETC. ....
-

� �
...

u

ll�AÇO -SABER a tüdos que o. presente edital �.5 ..... !i3 � � G 'designação. Caviuna e de tadual de Arapongas e a

de leilão. cüm ó prazo. de vinte dias virem üu dele
II
'-5 � § ii � I = II Arapüngas. firma S. Haddad e Filho,

cünhecimentü tiverem, que findo êsse pravü hão. de Magresa r/') .... :i: ;:: � -E I:: A transcrlçãü no. Regis· prüprielaria da "Casa

ser arrematad?s pür quem mais dér e maiür lanç9 Cançaço � � � r/') (j"O -::; tI'O de Imóveis da Cümar. Chic" de Jacal'ézinhü que

üferecer, no. dIa 12 do. mez de Julho. prüximü vin Pallidez
> e e< � <:

' "'O Ia ca de Apucarana tem o. cümprüu nüve lütes.

düurü, as 10 hüras, em frElnte ás portas do. Edifiü F g, .� � § � E � lO· n. g.7f�ieamentü ach'" se cal'CeÜtams� qSeueVeêxhpalürüaSm"PI'o-
do. Fürum da Cümarca. Ü'S bens penhüradüs a Luiz raqueza -

� <: r/')!!J. u"
.

t d L 8"
Sucatelli, na ação. executiva que lhe müve Jüsé

. .... o.
CLl iõ C'ol reg'ls ra o. SÜu n, em publiCo. e ha as picaretas

Antônio. Passarine, abaixo. descriminadüs:
É indiapeDsavel

1
g :g � <

Cl CO 2: I
übediencia á Lei Federal que trabalham para o. pu-

l')-Um terreno. situado. neste municipiü no. o UIO do ê5� rJJ � � 01: � nD· 58, reguol7a9mentãda pelo. blicü. Neste numero. esta

lo.gar PüGü da Anta, cüm a áréa de 75,0.0.0. rns2., CLl � Cl
'"O O

ecretü 3 . o. espiritü dinamicü, empre-
fazendo. frente com terras de Jüsé CéplB, fundüs I O O O li N O

Cl. g � � C2 I Tamtem se encüntrll a endedür e hünestü do. sr.

cüm terras de Wadislaw Mokwa e entre terraB de. 1 <: fi: Z CLl <: firma vendedüra devida- Jüãü Chmerécha que faz

Jüsé Rüsa e ditas de Miguel Kiatküwski, registra- � A �o- ] � mente rzgistrada na Junta nascer a cidade Tupinam-
doo nesta cümarca, no. livro. N' 3-D., süb n. 8,841, do. DE ORH I

- r-4....... Cümercial do. Paraná, sob bá num altiplano. seco. e

Oficial do Registro. de Imóveis desta cidade" Bnr.
. ..� .:: �............. .o n. 17.114.

•

sadio, em terras saluber-

Mari.o Tavares da Cunha Mello., aüs 17 de março.
Já estão. prüntüs e aprü- rimas, a 600 metrüs de ai-

de 1947. . .

vadüs üS da estação. rü- tirude, f1ürescendü no. des-

.
2')-Uma casa, rancho. e demais bemfeitüria. ����

düviaria, Que será a me- lumbrômentü do. Nürte as-

�ã��se ��?�a�Ü���a��et�sd�aa����������r::e���I!�- ���e s�i:he':;�les c�mgr���� s�� Declaração a Praça Ihür do. interiür do. Estado.

I' ;��i�e�����!�����r��' f��:
serão. levadüs em l'eiião e arrematação., Assim serão. o� F O I

- teis e legalisadas que für-

bens arrematado.:;; pür quem mais dér e maiür lan- ARMACIA NOVA Declaro. pelo. presente
I

ec araçao maram ê:I gléba 56 do. Ri-

ce üferecH, no. dia, hüra e lugar acima menciüna- de ROBERTO M. HORST que vendi o. meu estabe- . beirão. Aurora adquirida

,
düs, püdendü üs meBmüs serem examinadüs pür a que dispõe de maior sortimen. lecimentü cümercial sito. Eu, abaIXo. assinado. da Cümpanhia de Terras

quem interesse tiver, na casa ünde se acha, digo.
to na praça e oferece seus arti- nesta praça, a Dün� Ire- Artur Hansen,. .casado, Norte Paraná.

'

tIver, no. I,?�a� Püçü d'Anta distrito. de Cürupá, gos á ,preços vantajosos. ne Stulzer, espüsa do. lay�a.dor, brasI�elI'ü dü- A água é ali abundante

n�ste MUlllClplO. E- para que chegue a nüticia ao.
Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua snr. Claudio. Stulzer, in- �IcI�Iadü e resld�nte no cristalina e pütável, pü

cünhecimentü de tüdos se passüu o. presente edital�� dependente de qualquer dIstrito. d� Cürupa a �s, dendo ser submetida a

que será ,afixado. ás pürtas do. Fürum, nO. lugar de cümprümissü cümercial trada FelIppe Schmldt qualquer análise.

cüstume e publicado. pelo. jürnal lücal "Correio. do. .............................,.....__�""""""""
e particular. Cülücando- declaro.. pela presente Eis cümü se póde Se

Püvü".- Dado. e passado. nesta cidade de Jaraguá � j--'i_IÇó 1.,oa digestão. usan- � me na praça de Curitiba 9u,e .retIrü as l?alavras parar o esfürçü perserve

do. S�I, aüs dezüito dias do. mês de junho. do. ano. � do, antes das refeições, � a dispüsiçãü de quem InJurIOsas .prüferldas �?r rante do. cürajüsü desbra

de mil nüvecentüs e quarenta e üitü _ Eu, Ney �
usando calic de

I
necessitar de meus prt"s-

mIm cüntra üs snres \\ Ii- vôdür sr. Chmereha da

Franco., escrivão, o subscrevi. (assinado.) Ary Pe- Bitter Aguia Puro timüs a Rua Mal. Flüri- iy Brüsüwsky e su.a mu atividade perniciüsa düs

reira Oliveira. Juiz de Direito. da cümarca.-Está ..._._...__._..........__ ___................_.
ano Peixütü no 543. lher e Germano. Fletz e falsüs empreendedüres.

cünforme o. ürigina.l, do. que düu Ie.
' sua mulher. Do "Diario da Tarde" de Curitiba

Jaraguá do. Sul 10 de Pelo. que pasü a pre-

Jaraguá do. Sul, 18 de junho. de 1948. PASTAS ESCOLARES Julho. de 1948
'

sent� declaração. queas·V.·stas da cl'dade(Bülsas) sino. Gürupá, 26 de Junho.
O Escrivão. vende se na GraUca ass. p.p. Francisca Buch de 1948 Vende-se na Grafica
NEY FRANCO Avenida Ltda. Oswaldo. Buch ARTUR HANSEN Avenida Ltda .

•
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60,00,

50,00
70.811,30
162230,70
207.390,80

1.228,50

1.646,00
2.260,10
3.669,00
14.391,20

rB;biíiü�?·rt· '"" .
o •

. .

CORREio DO fOVO 1
'

S'
� Domingo" PIA. 4-7-48 - PAG.5

P�Bf�itura M��@�af rr� 'Jara�uá do �ut. r���!�\���BI!�!��!��!í��.�":'!.:r!�!{i�? I�UXI
REQUER�ENTastiEs�cH,ADOS i���������-;Y�'��������R��E'�'C�A�D-A�Ç�A-�O'

Codigo
" A R

"

\' '" 46�,-Arnoldo Piske bras. transí, imp. terreno sí-
Geral

TITUL"QS .

I'
,

tci:�&tr�a�p�6'Man�, ,wndi�a Ewaldo_�_���� "���l�A�0��I�_�_��,_D�Q_,_M_e_S_,�._:���9_'�T_A�L_
�chwarz. Idem. � e ,

!'
o,

, 464-Alvaro Stinghen bras, licença esrebelecer- , RECEITA ORDINAIUA
se com oficina de seleiro em Rio Cerro. Idem. TRIBUTARIA

:. 46�-Emilio Benthlen bras. licença anexar ao a) Impostos f i! �J'i'
seu estabelecimento comercial, sito em Rio Cerro, O. 11. I IMPOSTO TERRITORIAL

um açougue não diário. Idem. ' 0.12.1 IMPOSTO PREDIAL. ';"), -,

466-lgnacio Leurareehr bras. líncença executar 0,'7.3-' Imposto sobre Industrias e Profissões

reparos em seu predío sito a rua Rio Branco nesta 0.r8.3 Imposto de Licença 'I "")'. "

,

cidade. Idem.. 0.25.2 Imposto sobre exploração Agricola e Indústrial

468-Andreas; Pínrre bras. licença construir bo- 027.3 Imposto sobre Jogos e j Diversões

eiro, passagem de a�'uá a Estrada Iaragué Alto, pa- b) Taxas
'

o) oe',

ra .fins lndustrieis, mediante assinatura "termo de 1.21.4 Taxas de Expediente
comprsrnlsso". Idem. 1.22.4 Taxas e Custas [udiciáriasré Emolumentos

469-JuJio Stolf bras. licença construir casa 1.23.4 Taxas �e Fiscalização e Se:pv>iços5,Div�rsos
madeire, em sua propriedade, sito a estrada Nova- 1.24. I Taxa de Limpeza Publica
Retorcida, Zona rural. Idem. o PATRIMONIAL 1','

, 470-Arnoldo Krueger bras rransf. imp. sobre 2 OI O Renda Imobiliaria ')

negocio estabelecido a Estrada Itepocú-Corupá; ven- 2,02.0 Renda de Capitaes

��;:�;F;�;i;i�gI�:;�!�:d;�:'��:::: :.::.: ��i:,;rL����:�E.:�;:i:��ai:.�::::::::::
386.00 3.150,00

lj
...:::.::::RCu"Oa";M;I�.iD�e::O'�d::o�r::o'�P,:::.;�1::3�6'''I:.:.).::.no sito a estrada Jaraguá Esquerdo, vendido a Bru- l-ederal (Imposto sobre a Renda)

no Glassenepp. Como requer RECEITA EXTRAORDINARIA
.. Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ::

no sit�4;���d�lf:�e;:PE����rJ��n��n��d� at�rJ:� 6 12.0 ���;:snça da Divida Ativa t�:�:�� :���g:�� ii TA�AGU� D� SUL II
Ie Ana Ema Koppmann. Idem' �:��:g Eventuais 2.399,20 7.290,00

..
:!
..
:! &SSI:ll�t,arURaAtar�:aU&L 1:';"::475-Adão Kiatkowski-bras. rransf. imp, terre- SOMA CR.$ 19.783,00 483.140,30

� l1� 4l' 4

no sito a estrada Ribeirão Grande do Norte, vendi-
Saldo, disponível do Exercicio de 1947

32.016,00 li
C � 3500

ii

do a Marciano 'Lunellí. Idem. 515.156,30 i.:,i r..., i,:�.�
476- Paulo Eggert bras. transí. imp. terreno •

����7J�t�;S::::::ii:ih:r::.n��::s:. �::ar�:r:�� ED����;��:�:r�::�:�o�uniCiPal �.};:::�A��:��:���n:;tp��ito L",,,::,:::,:::::=J
sito a Estrada IMpocuzinho, vendido a Alexandre A- ������������_���__

����������������

:�odnc�47T:::�:iXITd�.�aRf�;I��bN�;t�:a:J�·Ui�Tl; ��1��
I

mfe=!bi�ri!!i!!!I!eii=5'-7=::-::::::�orl III!================...=,JIII::::..
an ro onon, em. III' Impaludismo 61 s= .:::;;\

l fi � t
',"

480-Alexandre Avancl-bras, transf. lmp, terreno ::: Maleitas, Tremedeira". ii
p

H onnni n arQ On' UK H
sito a, estrada Irapocuzlnho, vendido a Luiz Drestini. III CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I!! 1! lJUpU U O lJ ii ii

Idem'481_Gustavo Tlegs bras. trensf, imp. terreno IIi "Capsulas Antisesonicas IIllj� H PROPRIETARIO li AH
sito' a estrada Rio Cerro, vendido a Alfonso Ger-

1','·1' iii· iiO II Rua Marechal Deodoro, N. 158 .:1,:1 R .:�:!.mano Benholde Kone!. Idem. M inancora" II ii ii
482-Alfonso, Konnell-bras. rransf. imp. terrenol:"1' ii:1 H ii ii ::

sito a esrrede Rio da Lnz, vendido a Edmundo Ger- Em Todas as Boas Farmacias ft. 1!

S
11 I! S II

mano Guilherme Tiegs. Idem. '11:·1' , . iii H li SECÇÃO DE LAVAGEM DEPO
483-Paulo Egert-bras. transf. irr:p. terreno sito ,::E um produto dos Laboratórios MINANC0RA!!.IH ii '

- ii ii

a estrada Itapocuzlnho vendido a João Lucia da III J' '11 SC,' �

III li li SITO DE LUBRIFICANTES, !! T ii
Costa. Idem ,Lw=!!=!:.::.:.:�HI�1 e!!_!I==��::�'��!""",",,'!_!!_!�! iiT 1! COMBUSTIVEL E ACES- ii il

484-Bonifácio Gonçalves bras. licença mandar
,_ .._.._ ..�..� .._.._ .._.._ .._ ........Io;;;;;;;;;._••n

1.1. ..:1.
ii o H

SORIOS, LUBRI- :!

E
!!

executar pintura, externa em sua residencia, .site a ii ii li H

rua L:ö��.r�N�' Ifo��:�;o��::" trasnf. lmp, sobre u-

O Wal,leml"rO 'Mazurec·l.en 11011 BAT���;Ã� C�����Tg: DE ,IIN ti
ma casa e terreno sito a Avenida Getulio Vargas r U II ii ii PNEUS. ii ii
nesta cidade. Idem. • 11 jl �.�::::::::::::::{i

486-pedro Luy bras. transf. lrnp. terreno sito �AIim. aR' a&u�E'
',:::::::::::::::,:

a estrada Pedra Amolar, adquirido de Inácio -Luy, ��i��h!S "Im ��v!!!.l'm
�����-���-,-��-��-�--

Idem. Rua Mal: Floriano n. 152. - JARAGUA �.ç;;fk.:C?!Q)1ibnlláll"tC?.@9k:g[&
487 -Guilherme Keiser bras. trens]. írnn. terreno Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças til

sito a estrada Paulo, vendido a Paulo 'VVillwoch.
- Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas �IP fH R R I C ß Df MO UOfEI8 f C ß H PI n I HR I ßIdem. _ .Indutotermia - Bisturi-eletrico ,Electra-cauterização

488-Guilherme Keiser bras. rransf. ímp.: terreno I ' Raios lntra.vermelhos e azuis.

sito a 'estrada Caminho do Morro, vendido a Fidelis -- !.[ �--_111111111 tiL
WiJlwoch. Idem ,IP. Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

489-Erico Krursch bras. trensí. imp. terreno

sito a estrada Bompland, adquirido de Hílde, Wally Rua Marechal Deodoro Fundos

Ie Ew:������l:rKr�t��h bras. transf. lmp, terreno i.·I. � � �
• Entrada ao 1;::m��o'ri::tom:�:�::sH:ns��p�:: :.,'sito a estiada ßompland, adquirido de Rudolfo En- � _

gel. Idem.
- II..., . E-<I � 1:1:

Jogos para sala
h

,

491�Estefano Zipf bras. licença transladar res- ...... Jogos para eosin. a

tos mortais de João Zipf e Dagoberto Zipf, das 'se-
ii
p ;::: I:: Guarda roupas colonial �

dPultCuras r�salsd para perpétuas no cemiterio Municipal O A ��, :::: I
GGuardda roup.ads pa!"a cadsall e SOlteirOSI

','

e orupa. em. ASP I L l U L A S DO. ::: � uar a cornI a e guar a ouças
492-ElIas Gesser bras transf. imp. terreno sito 1:.�. m /f1JI\ ;_ � H Bufes e pentiadeiras

êl estrada Rio Paulo, adquirico de Carlos Hoepfner. ABBADE MOSS fIIIIIII
o .;:: li Cadeiras-Mochos-Camiseiros

•

Idem'493_Mafalda Ana Rabock bras. requer exone-
S Ã �d �r�ã� �eL 0�nYreE IS

!:.!:, � � � r� 1:.1:. 1
Carnas�Taboas de lavar roupa I

ração do. cargo de Pr�fesso Complementarista Pa- ,_
., '-' '-'

-= .. "O "a_ "e�_�q;e_ "0 .., .tI
drão "F" do Quadro Unico do Municipio. Idem. e nas mole,stias ,dp

1::1::. � ! � '=8= :.l".i:.::.
cr$!fi) C f C G $

494-Arno Glassenapp bras transf. imp. sobre F I G A O,O
iJlI'" '-'

um carro de lavoura, vendido para Bruno Glasse- E S TOMAGO" o �:o::

r e,mftA'trlbrl"bC2&&�ea?t�e,napp'4��emMâX Hoepfner bras. licença construir mau- I N T E STIN O S II ::: = O '� li '

_..

����oõ;
_..

soléo na sepultura de Jacob O. Muller, inhumado no Fastios, Azia, Vomitos" ii'" C; T"

-G ocemitério Municipal. Idem. Pesadelos, Indisge,stões,:::i:.i:::.' � �.o·::-,· '�a:l:', I I R496-Max Hoepfner bras. licença cönstruir mau- Colicas do Fígado.
_

::;
•

soléo na sepultura de Georg Wierheller Jur. inhuma- Gazes, Digestões Penosas, ii � S:8
•

do no cemitério MúnicipaI. Idem. Dôres no Esfomaso, Mão i! � .� �
497-Helmuth Go�tske bras. requer lançamento Halito, Retenção de Bilis.

ii Çil::. Qa-o OQ mOhorOQ ( ma'lQ haratnQ
em separado de terreno, �ilo a rua Preso Epitacio Vende-se em todG parte. Ü O ull lJO lJ O U UO
Pessoa que possue em condominio com sua irmã
conforme escritura pUblica de divisão amigavel de
terras lavrada no Tabelião de Nolas desta cidade.
Idem.

498�S. Salfer firma bras. licença estabelecer-se
nesta cidàde a rua Mal. Floriano 54-58 com ramo

de venda de tintas a varejo e pinturas. Idem.
499�AÚIelia OUe bras. licença estabelecer-se

com salão de Ondulação, a Avenida Getulio Vargas.
Idem.

. .

� Boss Ltda.1
..."". •••••••,.••*••.::.:;,.•••••.:.:.:.;..••: •..:.:c�

, o'

50,00
2.967,20
2.869,40
3.276,90

, FRACOS � AN�MICOS I
Tomeml

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

"prapü _ AlU au:

Toss••
R.tfri.dOl
Bronquit..
EscroFul•••
Conv.l.sc.nças

VINHO CREOSOTADO
(;; UM GERADOR DE SAÚDE.700,00

296,00
604,00

3.453,00
674,00

PRODUTOS DA::

500-Vitor Freygang bras. licença construir ca-
' llIDldl1lll§tJrRat die 'CaRcad!o§

sa de madeira a rua CeI. Procopio G. de, Oliveira a

nesta cidade. Idem. (Gi({))§Cllil llJrmã({))§ §,O Ao
Secretaria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

k
CAIXA POSTAL, 11

•

Sul, em 10 de Maio. de 1948. . JARAGUÁ DO SUL - S. CatarIna
MANOEL LUIZ DA SILVA

.

A' eSecretàrio !iÍ3qi*!If@if?<IIiOW4,. 4ftaB
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A:mérica F. C. x C. A. Baependí
Hoje as 15,30 o grande encontro no campo do C. A. B. '

CAIXA POSTAL, 19 ( Diretor-Responsavel: PAULiNO PEDRI Fundado em 1919 TBLEFONE N. 39
.

SANTA CATARINA - N°. 1.497
ANO XXIX

Locais

�ttU1ENJO'
�tnEIROs

{;

Pesarosos comuni-
carnes aos nossos ami
gos e parentes, o fale
cimento, no dia 24 de
Junho, de nosso que
rido filho e irmão

Edmundo Eggert,
com a idade de 2 anos
2 mezes e, 14 dies.

Agradecemos
coração todos os que nos confortararn nesse
transe e mui especialmente ao rev. PastorWaidner' pelas consoladoras palavras proferi
das no cemiterio e no lar.
ltapocuslnho-Iaragué do .sul, �8 de Junho 1948.

Fernanôo Eggert esposa e filhos

CASAMENTOS
Realizou-se ontem as

17,30 horas o - enlace ma
trimonial do Snr. Ewaldo
Rudolí com a gentil Srta .

•Ienny Duarte, filha de
......José Duarte e de Justi- .....I

._�----na

GOnçal���s. Dr. Arquimedes Dantas
No cartorio do Regís-

A�_aAtro Civil foram inscritos ••"V�RJ!!l7V
os seguintes obitos: Leo
poldina Conceição Car
doso com 92 anos de ida-

·------·------------CIde.
Edmundo Eggert, com 2 --------------------
anos e 2 mezes, filho

O d ..

b tde Fernando e de Hilda n e comp_rarel mais ara o. Eggert.
Irene de Souza e Sil

va com 4 meses e 19
dias de idade, filha de
Marcos de Souza e Silva
e de Laura Pereira de
Souza e Silva.

t !!�!�!�Z�r��.!��le�a�!S���r��rch
mit, das es Gott dem Herrn ueber Le

ben und Tod gefallen hat, unser ínnígsrgellbtes
ôoehnchen und Bruderehen

Edmundo Eggert
Im zarten Alter von 2 Jahre 2 Monate und 14
Tage, abends 2D Uhr am 24 Juni zu sich zu
nehmen.

. '

Wir danken alle Verwanten. Nachbarn und
Bekanten, die uns in den schweren Stunden
hilfreich zu Seite standen.

Ferner danken wir Herrn Pastor Waidner
fuer seine trostreiche Worte im Hause und am
Grabe, und auch allen die der lieben Verstor
benen das Geleit zu letzten Ruhestactte gaben
und Sarg und Grab mit Blumen Schmueckren.

Irapocuslnho, ,28 Juni 1948

Die trauernàen Eltern Fernando
Eggerf Frau unô Kinoer.

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 4 de Julho de 1948
Isenta de impostos í-----------�----------�����----�����������---------------=------------------------------

móveis de Expedicioná...---------------.---� rios e Convocados.r=B��"��="ß�;t;�;;'�t;""E�p;�';;"=11 CAF�� E�J!�U�:o��AS �:�!����VUf.�;:�?�ANIVERSARIOS
IS! ßUYJ!!!T.a .ß'� �"'IS!IS!I ;

••::i de suas atribuições.
-Transcorreu dia í: o DE �'U' lfLA1:"iii1. €W.I .m\'�Ul'��

RUA<iMARECHAL FLORINO PEIXOTO, 64-58
Faço saber a todos os

aniversário natalicio do Indo a Joinville não se esqueça de vi- ii OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó, habitantes dêste Munící-
Snr. Guilherme Pradi, sitar o «Bar e Restaurante Expresso» a Rua ii Vernizes, Esmaltes, etc: Pinceis, Oleo de Linha- pio que a Câmara Muni-
proprietario do Bar 0- 9 de Março em frente ao Micro Onibus.

.

ii ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa pera vidra- cipal, votou e eu sancíô-
ríon e agente do [ornal.]] T' f i:.·:.::::!! ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua R�z etc. no a seguinte Lei:
o Estado de São Paulo. ii ando passado por completa re arma, Anilinas: pera tingir tecldos de La, Art. t.-Ficam isentos
Dia 2 aniversariou a H lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos

Algodão, Sedas etc. do Imposto Predial, por
Sra. Alvina Karsten ii arejados, bebidas, nacíonais e estrangeiras. li

quinze anos, os prédios
Schvoedler, professora 11 Ambiente puramente familiar i! PREÇOS DA MATRIZ

pertencentes e de resí-
em Estrada Itapocú Han - �.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti MATRIZ em joinville, Rua do Principe. 848

dencía dos Expedicion á
rios.
-Art, 2'-Ficam isentos

do imposto de Explora
ção Agricola e Industrí
al, os imóveis rurais dos
Expedicionários, com
area inferior a 250.000
metros quadrados, quan
do nêles residirem e cul
tívarem,
Art. D'-Os convocados

para o serviço ativo do
Exercito, durante o tem
po da 'convocação, ficam
ísêntos dos pagamentos
dos impostos Predial Ex
ploração Agrícola e Li
cença, quando possuirem
apenas um imóvel ou
veiculo.
Art. 4'-Esta Lei en-

trará em vígôr na data
de sua publicação, revo
gadas as disposições em
contrário,
Prefeitura Municipal de

Jaraguà do Sul, 21 de
junho de 1948.
(ass.) Waldemar Grubba

Prefeito Municipal
Registrada e ; publica

da nesta Secretaria da
Prefeitura Municipal.
Jaraguá do Sul, 21 de

jnnho de 1948
MANOEL L SILVA:

Secretário

sa .

. Dia 3 o Snr. Pedro' -

�TJ:n�:Si:e:::::l::: II ATENCAO SIRS. CAVALHEI[!!!II ii Dr. Renato Walter i!�::i���n;.r��S�so'F:�� I Acompanhe a elegancia de AmanhãOOr'l1 M É D I C O 11tuoso; n� .me�ma data as
00 Confeccionando ainda hoje seu terna na�!! CIRURGIA GERAL E ESPECIAUZADA !;

Srtas. Síllí Muller e Ele-
� Alf)

.

t
.

uM k" d 114' ..... 00 ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
onora Spengler� profe.s- �. ata arfa ac e inauruno Kahler,oo !i Rio de Janeiro _ São Paulo e B�e�os Aires. iisOAra em Barra do RIO 00 Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974 E ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinlce iiCerro: 00

.

. 11 Geral de Adultos e Crianças. H
-DIa 6 o Snr. Walde- 00 JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA ii Consultório e Residencía: -ao lado da Prefeitura Municipal. ::

mar da: Costa, gerente ���w ii TELEfONE N. 3 !l
da Filial em São Frau- �?;6;:í��OOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO H Jaraguá do Snl Sin. Catarina ncisco do Sul, da Firma

::
..Manoel F. da Costa.

- Dia 7 a Srta. Glacir
Silva, sobrinha <to Snr.
Manoel F. da Costa.
-Dia 8 o Snr. Alberto

Maffezzolli, residente em

Corupá e o menino Wer
ner filho do Snr. Alfre
do Vasel.
-Dia 9 a Sra. Inez

Maffezzolli; esposa do
Snr. Julio Maffezzolli e
Zailde Silva sobrinha do
Snr. Manoel F. da Costa
e Artur Emmendoerfer.
-Dia 10 o jovem Sa

mir Mattar, filho do Snr'
Seme Mattar e aSnra.
Edwirges Spengler espo
sa do Snr. Guilherme
Spengler.
A todos aniversarian-

tes as felicitações do
"Correio do Povo".

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 345

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudez as em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Oasa ERleO .IUIRIS
Jaraguã do Stil -x- Santa. Catarina

não deve faltar em casa alguma!

Mi!hoNovo
B

Farelo de Trigo para
pronta entrega

fngeohn facciola
Telefone N' 45

LEI N· 16

----------------------_.....---_..---------------------------------------,(()) §ab2),(Q) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CliAo WElflEt liN]l))l[J§lflliAlL .. Joínvíllc

Ç.�\)r..o VIRCl.:;;J...-G':lDA�i7
o� lfrrzn INDUSTRIAl
JOINVILLE

.

� ��m�r�iallua,
Escrituração Mercan
til - Conrabilidade>
Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos ,- Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

, S�ßÃ� �'RC(At
• •

:� ESRECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


