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ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL Domingo, 11 de Julho de 1948
----�----�-�����������=-��--------------------------------

Bens dos Subditos do Eixo Prefeitura Municipal de Jaragu.á do Sul
Para conhecimento de todos dá-se a publicidade

o inteiro teôr do Contrato que alO de Novembro
de 1944 a Preieitura Municipal de Iereguã do Sul
firmou com "Gomes & ôtulzer' bem como as con

sequentes transferencias do mesmo pera Claudio
Stulzer e, posreriorrnenre, pera Helmuth Hasse, cujos
termos são os seguintes:-

-"Contrllto de Locação de Predio
Urbano que faz a Prefeitura Municipal de
Iaragué do Sul, com a Firma Gomes &
ôtuzer,
A Llnice que Apresentou proposta em

Concorencia Publica.
Entre os abaixo assinado, de uma parre
como contratante' locadora a Prefeitura

Municipal de Iaragué do Sul, nêste àto representado
pelo sr. Prefeito sr, 1. Ten. Leonidas C. Herbster,
daqui por diante designado LOCADORA, e da outra

parte como outorgada locatária a firma Gomes &
ôtulzer (flrma brastlelra), daqui por diante deslg
nada LOCATARIA, foi nesta data contratado o

seguinte.-c-
I-A locadora como proprietaria do predio exísrenre
no Jardim "Ten. Leônidas C. Herbster", nesta cidade
destinada a estação rodovlarla pera onibus de pas
sageiros, aluga o mesmo á locatária, firma Gomes
& ôrulzer pelo prazo de cinco (5) anos contados de
t. de novembro de 1944.
ll - A looatérla se obriga a pagar, no primeiro ano

de locação, até o quinto dia após o mês vencido, na
Tesouraria da Prefeitura Municipal o aluguel mensal Georges
de Cr. $ 180,00 (cento e oitenta cruzeiros], podendo
nos anos subsequentes, a critério da Prefeitura, pelos
resultados economicos, ser os mesmos maloradoe

EIXO' até li quantia de Cr. $ 250,00 mensals.
III-O aluguel da clausula anterior não inclue força
e luz elerrlca, imposto ou qualquer outros tributos
fiscaes que o comercio ali Instalade venha a ser

obrigado a pagar.Sob êsse titulo o "Es- ção das indenizações. IV- A locatària se obriga dentro do prazo de 15
sado de São Paulo", em Mas achando-se feitas, dias ali Instalar um "BA�" com todos os requisitos
Sua edição de 2 do cor- 'como se acham, nenhu- mod�rr.(ls de tal estabelecimento, podendo nele ven- i VII-Á Iocatàría é vedado a fazer no predioreute, na secção "Notas ma dificuldade existe der tarnbern bebidas. bombons, frios, frutas, doces, qualquer beneficiência sem permissão lIexpressae Informações," escreve para que a liberação dos cigarres e artefatos de fumo, etc. alem de fornecer da locadora.

.

o seguinte comentário: bens se opere imediata- café e comesrivels proprios para resteurenres. VIII-Com a permissão da Prefeitura é per-Vai ser iniciada, Iínal- mente. O que agora se V-A locatária se obriga a trazer em pertel- mitido a transferencia do presente contrato a ou-
mente, a liquidação das vai fazer já podia ter si- to estado de conservação e' l�mpeza o. r.eferido í- tra pessoa ou firma, respeitando todas as condi
indenizações de guerra do feito há mais tempo móvel, obedecendo aos preceitos de hígíene para ções acima.devidas 11 brasileiros que se não fossem os emba- tais estabelecimento, obrigando-se a repõr ou in- IX-A locatàría obriga-se ainda a tratar com
sofreram perdas de ví raços que a tudo costu- denisar a Prefeitura Municipal pelos danos que a maxíma polidez, todos os seus frequentadoresdas e de bens materiais. ma levantar a burocra-

por sua culpa ou negligencia Iorem ocasionados ou passageiros dos onibus, e entregar imediata
As de vidas não soírerãö cia. no referido predío, suas dependencias e moveis, mente a Empreza de transporte, respectiva, qualmais demoras. As outras, Para o Estado de São pertencentes a Pre.fe.itura Municip!ll. .

.

quer objeto ou malas deixado por esquecimentoterão que aguardar al- Paulo, a noticia tem gran- VI--O estabelícímento devera tuncíonar e� no Bar.
gum tempo. de importancia porque � horàríos que tôr estabecido pela Prefeitura Muni- X--Não é permitido a frequencia nas mesas
Expondo a Comissão grande o numero de su- cipal, não sendo permitido nêle atos prejudiciais do bar, de menores que façam os serviços de

de Justiça da Camara ditos do Eixo aqui resí- ao socego público. transportes 4e malas etc., de pessoas �escalç�sFederal o plano do go- dentes e avultado o va-
ou mal vestidas, assim como de reputaçao dUVI-

vemo para essa,liquida lor do liens que foram -------------------- dosa.ção, o sr. Raul Fernan- subtraidos á circulação
8 I p. t !I C!ls!lrt XI-Depois das 22 horas, não é permitido, ?des, ministro das Rela- para garantia das inde· Desiludido da arre O· 10 o uue u u . uso de sinais estridentes, musicas ou outros rm-

ções Exteriores, deixou nizações\ De há muito do", prejudiciais ao socego público, salvo ordens
claro que as indeniza- que se vêm fazendo re- Politica o. "Diario da Noite" da Delegacia de Policia.
ções relativas á perda clamações contra a de- publica l'eportagem as· XII-Fica estipulada a multa d.e. Cr'. 5.000,00de vidas serão comple- mora na liberação desses

Segundo o "Diário de sinada por João Batista [cinco mil cruzeiros), para quem deIxar de cum-
Itas. Os calculos feitos bens. Os prejuizos que Noticias", o gal. Goes da Costa, dizendo correr prir qualquer 'clausula do presente contrato, muldemonstram que há re- ela causava eram noto-

Monteiro. numa. roda, a noticia de que o de- ta essa que será cobrada independente de in�ercursos suficientes para rios. Alem disso, em
queixou-se das agruras putado Barreto Pinto pelação ou noti�icação judici\l. J ação eXl3cuÍlva.

o seu pagamento integral. muitos ca!)os, havia in-
da 'politica, que tanto embarcou para a Argen- XIII-E por se acharem Justas e c�)I�.trata;das,Diante das declarações justiça no tratamento a
sofrimento lhe tem cau- tina afim de casar-se com assinam o presente contrato em duas VIas, sendo

de s. exa., é quase cer- que foram submetidas
sado. Sua vontade era Rina Martinelli viuva do a primeira devidamente selada com Cr'. 44,00to que aCamara aprova- pessoas oriundas dos pa- renunciar a cadeira de multi-miliona.rio José selos federal e mais Cr$. 0,40 taxa de educação e

rá o projeto, esboçado I ises do . Eixo mas que, senador para voltar ao Martinelli, falecido erp. saúde, e com. as testemunhas co-assinadas.
pel? gover�lO, destinado pelas sua integração á

seio do Exército, do qual 1946 em circunstancias - 11 ,
.a lIberar Imediatamente vida brasileira, não me-

está saudoso. Mas não que provocaram grande (Sobre duas estampilhas de Cr$. 20!00 cada
os bens dos antigos su- reciam as medidas· de

pode. Não pode porque sensação. Na ocasiã? pro- e mais de Cr$, 4,00 e Cr$. 0,80 Ed. e Saude, estaditos dos pai�es do Eixo exceção que foram pos- se fizer' isso, o suplente palou-se que a amlz�de va assinado:-Leonidas C. Herbster-Gomes & Stul
que, sem motIVO algum, tas em pratica, indistin·

que se empossar no pos- do gep.utado t�ab�lhista ze$, )' -XI-1944).ainda se acham subtrai tamente contra todos os
to se oonstitUi.rá mais um

I
com RIDa. contrIbmra pa· TESTEMUNHAS:-Edgar Piazera

- dos ao. com�r_cio e á' li- suditos daqueles paises. acusador do governador ra apres�ar a �o.rte d.a- Hermann Althoff.
vre �hSpo.sIçao de seus Enfim, antes tarde que Silvestre Pericles. quele velho mIlIonárIO. Firmas reconhecidas pelo tabelião Guilherme
proprietarlOs. nunca. Vamos ver se, a- Humberto Emmendoerfer (escrevente juramentado
Com a volta desses gora, afastado esse ele-

no impedimento do Tabelião), em 29 de novem-
bens á circulação· vão mento de perturbação bro de 1945.
desaparecer alguns dos economica, as ativida- Prumopo"'es no (lérC·llo· Registrado sob Ii: de ordem 591, do L B.,
elementos que têm con-· des das pessoas visadas porcentagens pagas aos "

.

.

n' 3, fls. 85v. , aos 29 de novembro de 1945, no o-
corrido, segundo afirmam pelas providencias

.

de liquidantes e os saldos ficio de Registo de Titulos e Documentos do Ofi-
pessoas entendidas no guerra retomarão o vi- apurados. mediante ba- ·Foram promovidos no

cial Sr. Artur MUller, de Jaraguá do Sul.
assunto, para a agrava- gor antigo, e se as tran- lanço rigoroso do ativo posto, imediatamente su- A L T E R A ç O ES.
ção da crise economica sações com essas pes- e passivo dos estabele- perior da hierarquia no

Autorizadas aÉ' transferencias para Claudío
que lI.travessamos. soas readquirirão o ritmo cimentos confiscados. Exército Brasileiro os

Stulzer e deste para Helmuth Hasse na confor:-Ocorra ou não ocorra anterior. E' mais que tem· Teria ele, assim, a oportuni- distintos catarinenses, midado do parecer do seuhor Vereador Frederl-
essa circunstancia, a ver· po de se voltar á norma- ade de mostrar 8U publico que SI'S Majores Gentil Bar-

co Curt Alberto Vasel, de 26 de maio de 1948 e
dade é que a retenção lidade perturbada pelas são inlunda�as as acusações, que bato, Nelson Boiteux e

aprovado pela Câmara Municipa.I de Jaraguá do
indefinida de bens per- operações belicas. se fazem a varios liquidantes, Cap. Silvio Pinto da Luz.

Sul em sua .sessão de 26 de maIO de 1948.
tencentes aos suditos do Seria convenfente que de {jue foram maiores os lucros Na mesma ocasião foi '

Eixo, que residem no o governo expusesse á que obtiveram na liquidação, que promovid:?.a Tenente Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 21

Brasil, só se justificaria Nação a maneira como lhes foi conliada, do que. os apu- Coronel da arma de In- de junho de 1948.
se dificuldades se apre- se procedeu á liqllidaçlo rados para o fundo de IOdemza· fantaria. oMajor W(.lmar
sentassem para a apura- dos bens indicando as' ções. . Carneiro da Cunha.

O Sr. Presidente da Re- lei n. 7.723, de lO de julho
pública enviou ao Con - de 1945,

.

os pertencentes
gresso uma mensagem, ás pessoas físicas restden
na qual pede a liberação es no pais;
dos bens dos subdtros do d) providencia se pera

_ eixo, nas seguintes bases: que as indenizações re-

a) liberam-se integral- conhecidas se paguem ex

mente os bens dos alemães clusivernente pelos bens
residentes no país, sujeitos de alemães resldentes no

ao pagamento de repara- exterior; til

ções de danos de guerra, e) ressalvem-se os bens
com a única execeção aos japoneses e alemães incor

pertencentes a pessoas sin- poredös diretamente ao pa
guiares ou coletivas cuja trimônio nacional c:. cujo
agressividade particular I produto se compensará,
foi assinalada em atos es- até á quantia concorrente

peciais do govêrno, ou a com créditos comerciais e

sociedades que por moti- de outra natureza, da Fa
vos relevantes se mandou zenda Federal, contra os

dissolver e liquidar; Estados japonês ou ele-
b) liberam-se, por igual, mão ou contra súditos res

oa bens dos japoneses re- pectlvos.
sldentes; f) as quenttas em dinhei-
c) autoriza-se a libera- ro realizado se restlruirão

ção mediante acôrdo de em títulos da Divida PÚ
recíproco interêsse pera a blica Federal .a exemplo
Itàlta e o Brasil, dos bens de como já se procedeu
italianos, entre os quais com oe italianos restden
,já não se incluem, desde teso
a promulgação do decreto-

OS SUDITOS DO

Catarina - N.1.498

Telegrama
Recebido pelo auxiliar

de Veterinario ônr. Lauro -----------

Braga:
Agrisanit Iaragué do Sul.
N·.960 de 5748 de Flo

rienopolis,
R2meti hoje intermedio

Catarinense um volume
com mil seiscentos doses
de vacinas centra a pes
te ina, afim fazerdes
imediatamente faixa vaci
nação fronteira muníclpio
Timbó e Blumenau.
Reitero-vos recomendação
entrardes imediato enten
dimentos prefeito dessa
cídade sentido juntos ar

ticulardes trabalhos profi
[atices, intensificarem ma

tança de porcos e estabe
cerem rigorose proibição
entrada porcos nesse mu

nicipio.
Saudações

ALTAMIR AZEVEDO
Inspetor Chefe

A Morte de

Monteiro Lobato

Faleceu em São Paulo
o escritor bra
sileiro Monteiro Lobato,
autor do "Urupês" e ou

tros livros de grande su

cesso, bem como pionei
ro do petróleo no.Brasíl.
A Prefeitura Paulista

cedeu um terreno para
a construção de uma

sepultura perpétua para
o escritor. Ainda em ho
menagem ao morto, o

Governo de S. Paulo de
terminou ao Prefeito que
fosse dado o nome de
Monteiro Lobato a uma

das ruas da CapitaL Um
dos parques infantis a

ser construido pela Pre
feitura receberá o nome

"Urupês", para que 8;
nova geração não esque
ça aquêle que muito
contribuiu para desen
volvimento intelectual
da mocidade'

Agentes
soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

Hernanos
]\TO Hospital Norte-A

mericano faleceu ha dias
o famoso novelista e en

saístaGeorges Bernanos.
O escritor estáva em

tratamento há várias se�
.

�
manas.

MON!TS':HITSTRIEBTE

MANOEL L SILVA
Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUAClinicá
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geral medico - cirurgia de adultos e creanças- Partos "Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas- Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electro-cautérizaçãoI . Raios Intra.vermelhos e azuis.

Dr. L
A. 'D� O'!.� :�UZ.A. "Dr.'Alvaro Batalha - M'ÉDICO-, Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca. 210 - Tel. 34 CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORASResídencia': Benjamim Constant, 136 - Tel. 12 CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

DOENÇAS DA PÉLE.

399 - Germano Pavanerlo-bras. requer alvaráde habíre-se pera aluger duas pertes de sua casaComo requer.
400 - Vva. Alfredo Klug-bras. Licença mandarsubstituir as paredes do rancho de madeira por tijolos. Idem
401 - Hugo Eggert.bras. licença mandar exe-cutar pintura exrerme e Interna .ern- sua casa, sita arua Abdon Batista (Sub-Urbano. Idem.403 -- Luiz G. Airoso-bras. Alvará d Habitese pare ocupar sua casa, sita ii rua ExpedicionárioCabo Harry- Hadlích, Idem.
404 - Vva. Elena ßecker-bres. p/seu procurador alvará de habite-sé- por ter terminado a reformada parre de sua casa, sita a rua CeI. Ernllío Jourdan. Idem.
406 - Sergio Thomsen-bras. Alvará de Heblré-se pare alugar sua casa. Idem.407 - Arnoldo L. ôchmídr-bras. Alvará de Hablte-se para alugar sua casa sita a rua Mal. Deodoro da F-onseca, nesta cidade. Idem.408 - Raulino Necker-bras, Alvará de Habitese pera alugar sua casa, sita à rua Blumenau, neste cidade. Idem. '

, 409 - Rudolfo Kohlback-bras. plseu procura-dor Alvará de Hablre-se para alugar sua casa sita arua CeI. Procopio Gomes. Idem.467 - lgnaclo Leutprecht-bras. Alvará de Abife-se pera alugar sua casa sila a rua Rio Branconesta cidade. Idem.
,

,

501 - Frederico F. Moeller-bres. licença construir casa de madelra, li rua Benjamin Constante nesta cidade Idem.
502 - Sergio Thomsen-bras. transf irnp. sobreIndustrie e Profissão de Fabrica de Velas de Cera,adquirida de Frederico F. Moeller Idem.503 - José Antonio Pesseríno-bras. Baixa imp.sobre olaria, estabelecido em Retorcida. Idem.504 - Helena Norosny-bres. Alvará de Habite-se para alugar sua ca-sa sita a rua Epitacio Pessoa, nesta cidade. Idem.
505 - Dante Schlochete-bras. Alvará de Habt- ELIXI R 914te-sé pera alugar um quarto d�sua casa sita a Ave· Inofensivo ao crsanllmo. Asrada

nida Gerulíb Vargas, nesta cidade, Idem.
wal como um Iic6r. Aprovado ee-

506- Erminio Moser-bras. baixa írnp. sobre açou- mo auxiliar no tratemento da SI.
gue, estabelecido a rua Preso Eplracío Pessoa .Idem. FILIS e REUMATISMO da me..

507 - Helmuth Neumann-bras. Alvará de Ha- '

1ma orisem. p. o O. N. S. P.
bíre-se pera alugllr sua cesa sita a rua Rio Branco ,

_

ne.ala cidade. Idem.
508 - Augusto Ramlow-bras. transf, imp. terreno sito a estrada Ano Bom, vendido a WallerHreutzfeld. Idem.
509 - Germano Hess-bras; transf. imp. terrenosito a estrada Isabél, vendido li Gustavo Roedel. Idem.51 Gertrudes Eberhardt Moser-bras. porArtur Moser Alvará de Hablte-se para alugar suacasa, bem como conceder licença pera construir umatosse pelo tempo determinado de 2 a-nos. Idem.511-Roberto Hess-bras. transf. imp. terreno sitoa estrada Isabel, adquirido de Gustavo Roedel. Idem.512 '.- Eugenio Floriani-bras. transf. imp. terre

.

no sito a estrada Nova, vendido a Verginio Fernan-des de Oliveira.' Idem. \
513 - Erwino Karaten-bras. rransf. lrnp. ter-reno sito a estrada Ribeirão Cacílda vendido a Fre- =-----------------------derico Hoffmann Gustavo Hennemann. Idem. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I514 - João Kanzler-bras. transf, imp. sobreum

LOMBRIGUEIRA MIBANCOßA
carro de lavourá; . :':'ndido a Primo .Chiodinl. Idem..' �

515 - Augusto Bahr-bras. baixa imp. sobreum carro de lavoura, vendido pare fora do Munici- Vermitugo suave e de pronto
pio. Idem.

4 efeito Dispensa purgante e dieta!516 - Eugenio 'Floriani-bras. transf. imp. ter- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
reno sito a e�lrada Nova-Hansa, vendido a Pia De- ME o n. 1, 2, , e 4
mathé. Idem.

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
517 :_ Vva. Lina J. ôchneíder-Alverê de Habi- Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

te-sé para ocupar sua casa, sita a rua Mal. Oeodo- Iemediosro da Fonseca, nesta cidade. Idem.
COOl e hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

518 - Artur Hass·bras. transf. imp. terreno si-
• MIlfANCORA para o seu tilhinho. -

to a estrada Isabel; adquirido de Gustavo Roedel. E um produto jas Laboratorios. Minancora
Idem.

I - J O I N V I L L E -

519 - Edica Dorotéa Mulle Hermann-pls. pro-
...

------------------.....,;curador Alvará de Habite-se para alugar sua casasita a rua CeJ. Procopio G. Oliveira. Idem.520 - Carlos Hardt·bras. Alvará de Habite�s'epara alugar um quarto de sua casa, sita a rua PresoEpitacio Pessoa, nesta cidade. Idem.521 - Heiz Fgon Schwegler-bras. transf. imp.terreno sito a estrada Isabél, adquirido de FredericoKnhne. Idem.'
.522 - Dr. Alvaro da Costa Batalha-bras. Iicen.ça mandar retalhar sua casa e efetuar diversos reparos sito a rua Preso Epilacio. Idem.

Secretaria .da Prefeitura Municipal de Jaraguá doSul, em 10 de Maio de 1948. '

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretàrio

Pr�f�itura Muni�i�al d� Jara�uá �O �ul
,REQUERIMENTOS DESPACHADOS

- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, GalvanocanterioR.aios Ultra Violetas e Infra Vermelho

- R.AIOS X-
.

\

• Diretor Médico do Hospital "São José" ,c:::I- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA - ----------.-----
Dr. Arquimedes Dantas

a.V.GA.G

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :: :::::::::::::�::::::::::: :::::::::::: ::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1_;;=n=sH=H!lEu=U=U!S!!i!Eiij!Én=i;-JL...1iI
IIIF b (Sezões, Malárias, I'11-1 ", ,r"'s Impaludismo I....., � Maleitas, Tremedeira: ..III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III_

M�I "Capsulas An1:isesonicas I�-

mIII Minancora" II:�I Em Todas as Boas Farmacias mI�É um produto dos Laboratorios MINANCORA1'II -.Toinville - Sta. Catarina- m!!i!!iI!=n=!!=!:!!I!!!!=nEElm=n=i!_n!ll!Ii_U!!!E!!!I

MILHOES .•.s.·.•·····•······················••··········......................................._ .

,-�

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

c:::I

DE PESSOAS TÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFlUS ATACA TODO O OR6ANISMO
o Filado, o Baço, o Coraçlo, o
eltomalO, OI Pulmõe., a Pele
Produz Dor•• n08 01108, Rauma.
tllmo. Cesttelra. Queda do Cabe
lo Anemia, e Aborto.,

Consulte ° médico
.tome ° popular depucaUvo

Dr. Ren.ato 'W'alier
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADACom cursos de aperfeiçoamento no.

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires.Doenças de Senhoras - Partos - 'ClínicaGeral de Adultos e Crianças.Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.TELEFONE N. 3
Jaraguá do Sol - 8ta. Catarina

elini'. de Olhos, OUUid�s, nariz, fior.8nlo IDr. Arllninio Tavawe.-Polessor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de FlorianópolisEx·Chefe cios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade naHospital de Caridade de Florianópolis.Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.Ex·lnterno por, concurso. d Asslstencla Pública do Rio d Janeiro

Formado pela Faculdade de Medicina daUniversidade do Rio de JaneiroB LU ME NAU STA. CATA.RINA

r��nio Picc;Tl .s-

I MEDICO I
I Formado pela Faculdade de Medicina da

, Universidade de São Paulo.DI Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de, Misericordia de São PauloDI CLINICA GERAL-CIRURGIAI Partos· Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias íntema''
'111

e externas: Pulmões . Coração - Estômago . Figado . Rins·Doenças nervosas . Sífilis . Doenças venereas « Doenças daiii péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.
III ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.I PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 Às 12 E DAS 2 ÀsI 6 HORAS EM CORUPÁ. NO HOSPITAL EVANGELlCO.

•II AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ. EM NEREU J'ii R�MOS DAS 2 ÀS 6 HORAS DA TARDE. III! CORUPA :-: . SANTA CATARINA II__ ! '!iE!iilSEliE!llll_li!!Iii!I!lml_iE!!!!ii!iE!l_'

!
- KüPtn

,

--------.--------
& Rengel

�-'ERRARIA
Fabrica de ferramentas agricolas.Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

---------II----�------

OOOOOOOOOO�OOOOJlOO���OO�; Adolf ,Herm. Schultze ti,00 MARCENARIA EM GERAL 0000 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00.

00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 0000 Mantem um estoque permant:nte de todGS (JS tipos100 dt: MOb�ias, especialmente para escritrJrio.
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE:
� Dormitarias, Salas de I antar
00 Cópas, Escritvrios, Moveis rusticos e outros.
� MOVEIS AVULSOS COMO:

;2Z:S
Cadeiras
Poltronas tixas e giratorias. Mesinhas de c.entro e para radio

M:2E entre mUItos ontros. a . m� Caixa Registradora ma�ca "RECORD"� A.famada pela sua eticiencia, !'ubstitu�
indo as Caixas Registradoras de

elevado custo.-·------Toda a Mercadoria á pronta Entrega
,RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73

Jaraguó do Sul Sta. Catarina!���������
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Resultado da rifa em beneficio do Gr. Junta de AHstamen ..

to Militar de Jara
guá do Sul

.
. ._:::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::: ::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::�

II Bar s Restaurants Expresso II
.l.! DE SOUZA &, ROSSI .I.iIndo a Joinville não se esqueça de vi-

1.:!:i.1 �it�� �:r��re���:��r:�teJi�;;eç:�;�:�:�y�,!...!.:I.::,Tendo passado por completa 'teforma,:
!! lá v. S. encontrará otimas refeições, quartos H

ii arejados, bebidas, nacíonais .e estrangeiras.
I iI

ii Ambiente puramente. familiar' ii

\t::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::'::::b:::;::::::::::::::::::::::::::::}]:

Esc. "Dív, Providência". Foram premia
cios os numeros seguintes:

N. 2

"Comprei datas na Cidade "TUPINAMBÃ" por
que creio no progresso do Norte do Paraná, conhe
ço o ônr. João Chmereha e tenho confiança no seu

belo empreendimento. .

,Arapongas. 1 de Junho de 1948

(a) WALFRIDO CORREIA
Coletor Estadoal"

Em "TUPINAMBÁ Lóte comprado dinheiro
dobrado. •

Agencia em Jaraguá do Sul
Rua Mchal Deodoro da Fonseca, 870

Irene Pedrl, Oticial do

Registro Civil do 10 Distrito Afim de Receberem seus

1. premio n. 471-Micena Oliveira da Comarca [araguâ do Sul. Certificados de Reservís-
2 173-Linda Schünke Estado de Santa Catarina

. " " B '1 ta, Solicito o Compareci-
3 989-Colegio' S, LUI'z" rast .

4::: :: 464-Alfredo J�nsen Faz saber que comparece- ��nto dos Cidadãos Abai-

5 7"1: O
.

S h
. ram no cartório exibindo os

." " o - amasIO c mlrr José Pereira, Helmuth
6 732 � I � documentos exigidos pela lei
." " -\JO ano \Jouza Baehr, José Fernandes,

7 875 Ad I di c:! h It atim de se habilitarem para
." "

- e gar IS oc U ze Hermes Nogueira, Alitor
8. 0' ,,655-Esteria Lenzi casai-se: Eggert, Alfredo Möller,
9." ,,804-lkea Marquardt Edital no 2410. de 30-6-48. Adolfo Specht, Paulo
10." ,,564-Tercislo ôatler Willibaldo Iunkes e Kirsch, Paulo Gustavo
11." ,,' õ=-Cerlos Kruch Lucia Kleis Carlos Buttendorff
12. -

" ,,799-Asta Marquardt Ele, brasileiro, solteiro" I_ C d Mil1ô. 'o ,,150- Neta Alperstädt lavrador, domiciliado e re- '. Iaragué do �ul, 2 de asa e ove s .

14" ,,120-Rudolfo Fischer sidente neste distrito, na I,ulho de 1948 .

As Rev. Irrnas do G. E. D. P., agradecem a IIh_a da F,ig-ueirõ, filho de,' WALDEMAR GRUBBA Vitõrio Lazzaris ,

todos que auxiliaram e contribuirarn, por qualquer Joao. Jose [unkes, e de Au- Presidente da J. A. M.

®
Jaraguá do Sul - Bill Domingos B. da Ion

®'forma, pare o melhor êxito desse sorteio cujo pro- gustlnha Ju.n�es. .

.

• .

duto se destina ao aumento do Colégio. I
Ela, brasilelre, solteíre. -,--------

1
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

I',

.

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito, Btuuelo '\'nrs. lel·tores
Vidros. Molduras' pare Quadros qualquer

F'UND A ç A O na Ilha da Figueira, filha U U tipo. - CAIXOES FUNERARIOS

(Je Leonardo Kletn e de Assine o Estado de São
Em estoque e sob encomendas.

C I DADE TU P INAMBA' Rosa Fuck.
Enfeites para Caixões Funerarios.

Paulo, mais completo
Edital n' 2411, de 1-7-48. jornal do Brasil. --------------------

Erich Busch e Agente autorizado nes-

Lydia Ramthum ta praça inclusive Goru-
-

....IIII�.=...================1...·.III�.....Ele, brasileiro, solteiro, pá e Guaramirim. t 1:::".
�:�r���;� :m+��i;g,o filh� Snr. GUILHERME PRADI I["(P'

....

:f:l lonnnin n VarQton' 'rr'
· ..

·t1
de Wilhelm Busch e de RUB Marechal Deodoro 491 II ii IJUpU Uu � O IJ II K !I'
EI��e��a����: solteira, H

O
li PROPRIETARfO .I.! A,':'

'

lavradora, domiciliada e ii ii Rua M h I D d N 158

�;:�y����:���, ef1l��:�� asFpie�sasoPa'!sidbe�:seOntr?al.emtodnaos II s II
aree a eo oro,.

II R II
ria chumach, _

ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- I!,S ii
:�ã�����o ;!���:::iil::: liT li SI�gM����i��2;���s' li T II
pelo que possa acontecer. H 11 SORJOS, LUBRI-

...
:!
..
::.= E ...:, ....:;Corupä,' Estrada São- ii ii FICAÇÃO CARGA DE

João, 4-7-48. IliO ii ..

N
J'

PAULO KOROLLli! II
BATERIAS EpN����ERTOS DE ii II

o

I \.::::::::::::::::! '\�::::::::::::::{:

Agentur in Iaregué do Sul
Rua Mchal. Deodoro, 870

E ?ara que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que _---------
será publicado pela impren- ..

sa e em cartório onde será Tome, saúde, usando,
afixado dui ante IS dias, Si como aperitivo, o gran

alguem souber de algum im- de estomacal

perdimento acuse-ó para os BITTER AGUIA

tins legai!>
IRENE PEDRI,olicial

Declaro pelo presente
que vendi o meu estabe
lecimento comercial, sito
nesta praça, a Dona Ire
ne Stulzer, esposa do
snr. Claudio Stulzer, in
dependente de qualquer
compromisso comercial
e particular. Colocando
me na praça de CUritiba
a disposição de quem
necessitar de meus pres
timos a Rua MaL Flori
ano Peixoto ne 543.

Jaraguá do Sul 10 de
Julho de 1948

ass. p.p. Francisca Buch

Oswaldo Buch

SANGUENOL rc;;;'
OITO E�E:�;O:�NICOS' li.

ARSENIA'11'O, VANAPATO,
FÓSFORÚ, CALCJO) ETC

!:.�::
§- �

TÖNICO 00 CÉREBRO �
�

� ;:s
TÓNICO COS MÚSCULOS � �

1:1::.
� ,.....

Os Pálidos OepaUpfJradOS, �lIgo. ;i} �
�

tados, �nêmlc(js. Mães quecrlam �

� �
"'. Ro.
� �
....

�

",�
C -,
• •

'NORTE DO ESTADO DO PARANÁ
De uma idéia para a Realidade

Gründung der Stadt TUPINAMBÁ
In Norden des Staates Paraná

Von einer Idee zur Wirklichkeit

N. 2

Herr Walfrido Correia, Coletor Estadoal in
Arapongas schreibt:

Ich kaufte Baupieerze in der ôradr Tupinambá
weil ich an den Fortschritt des Nordens von Paraná
glaube. Ich Kenne Herrn João Chmerehe und habe
Vertrauen in sein schönes Unternehmen.

gez. WALFRIDO CORREIA
'Coletor Estedeal

Tuplnambâ! Tupinambá!
Im Norden íst's, von Paraná.
WilI5t du an einen schönen Ort?
Geh hin, den findest du nur dort.

Die Zukunft Brasiliens liegt im Norden Paranás

Edital rr 2412, de 6-7-48.
Francisco Horongoso e

e lrmgard Ehlert
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de Garlos
Horongoso e de Gustava
Klein Horongoso.
Ela, brasileira, solteira,

lavredora, domiciliada e

residente nesre disrrlto,
em Garibaldi, filha de Al
berto Ehlert e de Emma
Krehnke Ehfert.

Edital N' 2413, de 6-7-48.
Olivio Ropelato e

Alzira Pessani
Ele, brasí leiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

s.denre neste distrito, em

Itapocusinho, filho de Ar
tur Ropelato e de [alla
Berti Ropelato.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em ltapccuslnho, filha de
Henrique Pessatti e de
Maria Pessani.

-x-

08claração a Praça

Magll')s, Crianças raquíticas ,'.

ceberão a wniflcaçâo geral do4 ... I;ll .....
� o � �:....

organismo e om o
·

� � �

·
� � � .�o

·SANGUENOL
�.
<:2 V_),; :

· .

:·,.··"··*··,:·"··...··:·.:.;..··*·····,�::,,··*··V

-

. 'Vistas da cidade Bitte Aguia Puro
Vende-se na Grafica

se encarrega de cuidar
Avenida Ltda.

do seu estomago.

Não sofra de PASTAS ESCOLARES

1
indige�tões ; use (Bolsas)

Bitter Aguia Puro vende-se na Grafica

Aveni,da Ltda.

CASA DAS TIMTAS
FILIAL EM JARAGUÁ DO �UL

RUA MARECHAL FJ..ORINO PRIXOTO, 84-88

OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linh12-
ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra

cei.r?, Oleo para soalho, Cola, Agua Raz etc.
AmImas: para tingir tecidos de Ui, Algodão,

Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera para Soalho. É facil fazer boa diges- Boss Ltda.�.:PREÇOS DA MATRIZ tão, quando se usa .
•

MATRIZ em Joinville, Rua do Principe. 848 Bitter Aguia Puro : .

'1 1 .1
. .

I� • ·-��·��J

,.--------------------1----------------------------------------------------------------------------

Esta CASA, mantêm sempre em estoque artigos de primeira
qualidade, assim como: Sedlls, Casimiras, Linhos, Tussores, Brins
Hiscadões, Cretones, Algodão, Toalhas, Chapéus de Sol e de Cabeça,
Tricolines, panos para cortinas, Zefires, VoaIs Chitas, Opalas, Fustões,
Camisas, Gravatas, Meias, Terno.s feitos, Casacos, e muitos outros

artigos, os quais, está vendendo pelos MENORES PREÇQS DA PRAÇA.
1tsiten-na sem compromisso, e certi�uem-S8 dos preços e da qualidade de seus Artigos.

•

II
II
II
II
II
II
•

Dieser Verkaufsladen hat ständig Artikel prstel' Qualitret auf

Lager, wie:-Wollstoffe, Leinen, Tusore, Waschstoffe, Riskaden. Creto-'"
ne, Algodão, Hmdtücher, Schirme, Hüte,' Tricoline, Vorhangstoffe,
Zefiere, VoaIe, Chitas, Opala, FusLons, Hemden, Gra-waten, StrÜmpfe,

Fertige Anzüge, Mrentel, sowie viele andere Artikel, WELCHE, ZU ÄUSSERST
NIEDHGEN PREISE VERKAUFT WERDEN.

Besucht diesen bestehepden verkaufsladen! Ohne verpftichtu!!g ihrerseits, um

sich die Artikeln und Preisen zu überzeugen .

DE MEME AIl •• IlIG �.BI.I
JARAGUÁ DO SUL Rua Ma]. Deod. dI} Fonseca, 368 SANTA1 CATARINATOBIAS-

-----------------
CASA

..
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rrefeitura
.

Muni�i�al de· Jara�uá no �ul
Baloucele do Despezo Orcomenlorio, referente 00 mês de Maio de 114�

ADMINI8TRAÇÃO GERAL - LEGISLA&IVO
Camara Municipal

.

Extranumerários 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 utensílios
Aquisição de combustivel para automovel
Custeio de veiculos, moveis e utensilios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.
Diáris do Pref. quando a sgrviço fora do Municipio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S j

Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de [ornais
SERVIÇOS TEONICOS E ESPEOIALIZADoS

Oontador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I á

Or$ 7.200,00
.

Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários qf 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 Or$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

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

Percentagem para cobrança da Divida Ativa
Serviço de Fisoalização

Percentagem de fiscalizaeão
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 s/ . Industria e

Profissões
'

Segurança Publioa e Assist.en
cia Social. Assist.encia Policial
Carcereiro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos
Subv�nções Contribuições e

Auxilios
Ab Estado para manutenção do Destacamento

. Policial
Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)

Assistencia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
A ssistencia 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

Complementar
Vencimento de professores de escolas isoladas,
sendo os

f f Titulados" Normalistas Padrão
H á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á
Cr$ 450,QO e os "Não Titulados" Padrão D á
Cr$ 350,00.
Gratificação a professores q ue regem os cursos

desdobrados sendo os "T i tulados" á Cr$
150,000, e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00
Idem a 'professores substitutos ou auxiliares

Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros para a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de Tnspeção
Inspetor Escolar' - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, �ont.ribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado para manutenção. dos

cur�os complementares anexos aos grupcs Abdon
Batista desta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Corupä.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa

rá o Liceu Industrial de Santa Catarina,

250,00

2.000,00
500,00

185,00
4.690,00

1.200,00

164,00
627,90
300,00
30,00

1.100,00
600,00

1.200,00

8,50
95,00

1.650,00
450,00
150,00

1.000,00
1.300,00
600,00
50,00

1.025,00

113,40

800,00
550,00

1.200,00

450,00

300,00

1.500,00

290,00

10.000,00
2.500,00
600,00
435,00

25;003,10

6.000,00
7.656,00
350,00
164,00
627,90

1.200,00
30,00

5.500,00
3.000,00

5.400,00
1.167,00

68,00
545,00

8.150,00
2.250,00
750,00

5.000,00
-

5.850.co·
3.000,00
250,00

2.908,00
883,00

1.343,00

4.000,00
2.200,00
6.000,00

2.250,00

1.350,00

3,051,00 3.051,00

42,00 42,00
1.465,00

704,00 2.387,00
120,00 1.000,00
200,00 200,00

150,00

5.400,00

220,00

850,00

4.830,00

946,50

150,00

24.000,00

880,00

100,00

4.243,00
340,00

4.830,00

Descriminação do Saldo:

Na Tesouraria 27.121,10
No Banco 32.355,20

59.496,30

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

Sáude Públ i ca
Assist.enciaHospit.alar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a mm medico de Corupâ

Serviços Diversos

Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargeras .

Combustiveil para transporte de pessoal e material
Foment.o

.

Fomento da Produção Vegetal
Auxilies a Associação Rural .

Aquisição de sementes e transporte
Famento da Produção Animal

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

.

Serviços Industriais
'Industrias Fabris e Manufatu
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 e aprovação
de plantas

Const.rução e Conservação de -

Logradouros Públicos
Operarios du serviço de ruas, praças e jardins
Para o serviço de ruas, praças e jardins
Combustível 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 .

Oombustivel para o transporte do pessoal e material
Serviço de Limpeza Publica

1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

Iluminação Pública
.

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

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, ReBposições e

Restituições
Restituição da impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
- Para admissão de estra-nurnerarios
Oonst. de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno
Salario-Familiar
Construção de Casas Populares

Premios de seguros e inden.

por ac ident.e
Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

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

tuições
DIVERSOS

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

EDGAR PIAZERÁ, Contador

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÔES,
C O C t I R A S,
F R • E I R A S,
ESPINHAS ETC.

200,00 400,00

5.386,30
4.919,00 15.540,30

8.995,00
50,00 4.838,50

361,60 361,60

150,00 600,00

213,50

450,00
400,00

2.250,00
1.600,00

100,00 500,00

6.800,50
11.450,30

27.112,00
18.194,30

287,00
9.360,20
3.926,00

79.126,50
39.360,20
11.128,70

1.600,00
400,00

1.359,50
467,00
75,30

366,30

5.438,00
1.848,80
301,20

1.521,20·

500,00 2.500.00

1.840,00 8.440,00

2.498,20

712.50
31,60

2.871,10
136.40

520,00 2.260,00

983,50

4.006,00
455.660,00
59496,30
515.156,30

119.472,30

Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

COORI CIS'A.
QUEDI lOS CI- .!
BElIS f IEIlIIS

"ECeIES DO

ttltiR8 CABElUDO.
·T·ONI(O C.A:PIl.AR
POR EXCELfNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RREIO DO POVO PAG. ß
- Domingo, DIA 11-7-48 -

E D I T A LI)�__'����__",�����
� Banco.Popular e Agrícola

No Vale do Itajaí
.

Matriz BLUMENAU
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio d. Sul .

O Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di- IMPOSTO SOBRE TABACOS E
reito da Comarca de Jaraguâ do Sul, estado de DERIVADOs E SOBRE BEBIDAS
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC. ALCOOLlCAZ

FAÇO SABER a todos que o presente edital De ordem do snr. Cole-de leilão com o prazo de vinte Mas virem ou dele
tor, torno publico que nooonhecimento tiverem, que findo êsse pravo hão de corrente mez de Julho,ser arrematados por quem mais dér e maior lança arrecada-se imposto acima,oferecer, no dia 12 do 'mez de Julho próximo vin
reterente ao 20. semestre do

douro, as 10 horas, em freute äs portas do Edifio corrente exercício..do Forum da Comarca. os bens penhorados a Luiz Os Contribuintes que nãoSucatelli, na ação executiva que lhe move José fAntônio Passarine, abaixo descriminados:
izerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazel-ol')-Um terreno situado n�este municipio no
no proximolrnez de Agostologar Poço da Anta, com a ârea _?e 7? 000 msã, com a multa' de 200/0.fazendo frente com. terras de Jose Ceple, fundos Exgotados os supra cita

com_ terras de .Wadlslaw. Mokwa. e entre. terra.s de dos prasos, serão extraídasJose Rosa e ditas de �Iguel.Kiatkowski, registra-I as competentes certidões de
do. �esta coma�ca, no Iivro N. 3·D., sob.n. 8.841Q do dividas para ter togar a co

OflC�al do Ragistro de Imóveis desta Cidade, sor. brança executiva,Mario Tavares da Cunha Mello, aos 17 de marco
de 1947.

2')-Uma casa, rancho e demais bemfeitoria.
Cujos bens constantes do auto de penhóra e avalia
ção de folhas dos autos da referida ação executiva,
serão levados em leiião e arrematação. Assim serão os ELEODORO BORGES
bens arrematados por quem mais dér e maior lan
ce oferecer, no dia, hora e lugar acima menciona
dos, podendo os mesmos serem examinades por ------.---
quem Interesse tiver, na casa onde se acha, digo
tiver, no legar Poço d'Anta distrito de Corupé,
neste Município. E para que chegue a noticia ao
conhecimento de todos se passou o presente edital
que será afixado ás portas do Forum, no lugar de
costume e publicado pelo jornal local "Correio do
Povo".-Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
do Sul, aos dezoito dias do mês de junho do ano
de mil novecsntos e quarenta e oito - Eu, Ney
Franco, escrivão, o subscrevi. [assinado) Ary Pe
reira Oliveira. Juiz de Direito da comarca>Está
conforme o original, do que dou fê.

Jaraguâ do Sul, 18 de Junho de 1948.

O Escrivão
NEY FRANCO

A.VISO
Proibo terminantemente a todas as pessôas de

entrarem em meu terreno sern minha licença, afim
de tirar rnadelras, etc.

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

AUGUSTO LINDEMANN

Onde comprarei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IltieO B!lUall
-x- Santa CatarinaJaraguá do Sul

��
Cure seus males e poupe seu

����"��������������FARMACIA NOVA (@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
a q!: d��Bõ�R:eOm�i·o��!r�rme�·1 TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHnUHß RfSPIRßIÓRIO �

..

to na praça e oferece seus arti-

�
C@

gos á preços vantajosos.
", Encontram. alivio imediato com e;, uso do. . @.Rua Mal. Deodoro, 30· Jaragua I n C O m p. a :r a v e I. (@.��

� Pl!ilOlül d� ftogieß. P�lol�nll! I
ê> O.PE!TO�A� M�I§ -:ON;mEC:ID� N� B�i\.§!L @)
it®@';'®@;"®®..l®®i®®..l®®i®®i.®@;..®®Ã®®.i®®i®@..i@®)i .

Coletoria Estadual de Ja
raguá do Sul, 1 de Julho
de 1948.

escrivão

(LIIIB u UGHIßA
o remédio que tem depurado
° langue ti. tres g"rações I

Empregado com êxito naa:

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Daríros
Espinhas
Reumatismo
Escrófu!as

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR! ...

ELIXIR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFIUS".

BANCO INDÚSTRIA [COMÉRCIO DES. CAUBINA S/A..

Fundado em 23 de fevereiro de 1935

.CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ·:.i.l:.:.RESERVAS CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul ::.::.�::!:Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
End. Telegraflee "INCa" ii

Caixa Postal, 10 - Telefone, 73 IIMATRIZ: ITAJAí ii
ii

ii
::

II
::

H
ii

H

II
ii

!!
ii

II
ii

ii
ii
::
.:

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

ção de titulos comerciais, passes, etc., aceitando docu
mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas
.ß.bona em C /Correntes os seguintes juros:
Disposição, sem aviso, com retiradas livres

pard qualquer importancia
Com Aviso de 30 dias e retiradas livres

. de Cr$ 1.000,00 3%
Depositos PopUlares, com limite de Cr$ 50.000,M

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%

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

-

servindo até 50 metros de profunqidade.

Artligo§ IE�etrlic(Ü)§ IDar21 (Ü) Rar
Sortimento completo e 'Variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.
MATERIAL ELÉTRICO em' geral para instalações de luz 9

força de qualquer capacidade.
Anassa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenrierâ com presteza a f'(ualquer

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a pedido de instalação de luz e força.

Os juros são pagos ('u capitalizados semestralmente
A economia é a base da prosperidade
Deposite as ·iuas economias no

.

Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.
H08R10: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

os sábados das 9 às 11 horas

DEPENDEHCIAS EM:
<\raranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
lbirama
Indaial
Ituporanga
Jataguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Deposilos com juros- d disposição-(sem limite) retirada livre
í disposiçüo conla especial-(s/limite) Deposito inic-ial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sem avlso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. lniclal Cr$50.000,00 cjretlradas sem s/aViso Cr$ 20.000,00
Deposilos com IIviso-Ret. diaria "fIté Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
rn/aViso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dies 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. I prazo fixo-Por 6 meses 61/2"/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
aviso prevío de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sen- aviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. Iimilados·(Limii'e até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com
retiradas de 3.000,00 cruzeíros semanais sem evíso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr,' 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem avíso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.
FIILZ todas a. operllLçõe. banclILrlas, corno ••Jarn: cobranças, de.contos,
passes. deposltos em contas correntes, deposito. de valore., etc. etc.
MANTEM CORRESPONDENTE_S DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

)1 Serviço atencioso e rápido
}� ��
� ��

� ��m�r�ial Lua. fß8RICß Df MOUfiS f CßRPlnIßRIß
DE

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
Escrituração Mercan
tll » Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Piscais
Contratos - Naturall- .

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em gerÇll.

Rua Marechal Deodoro Fundos
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

Dormitórios modernes e simples
Jogos pare sala
Jogos pera cosinha

• Guarda 'roupas colonial
Guarda roupas pare casal e solteiros

• Guarda comida e guarda louçasSeguros.
. �'YPIRANGA"

Bufes e -penrladeiras
Cadeiras-Mochos-Camiseiras

1 Camas-Taboas de lavar roupa

� '-'d--�3_-'..d--\, "'O ..

e,
.., n JO._ 9 _ _ _ r • G a $ c

FOGO - ACIDEITES -

TRAISPOBTES - AUTO
MOVEIS.r

;; ....--------..I--� -�---------------------------------

VG.L'I VOIN3:AY YOI'[Y'HD 'OOS
a:l9J9Jo 9 naqa:l9'H

'ola 'ola &50ssedlU�:)
·OJFllU!.L u�aUlw BJBd seu!.L __

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

qualidedes esromacae.s

Emprêsa Sul Brasileira deEleticidade S. A.
Matriz: .JOINVILLE

(Sob Administração do Governo Federal)

••lta "M811".DII.IIl•• IltlelEIIA
••IHfl••S ElI. EI•••UI:

.

Ih..1ta completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

Uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRACOS I! AN�MICOS I

Tomeml
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Imp18gada çoa bi\I 148:

Tossel .

Resfriados
Bronquit..
Escrofulos.
Convalescenças

VINHO CREOSOTADO
É UM GERADOR DE SAÚDE.

JARAGUÁ DO SUL Domingo, 11 de Julho de 1948 SANTA CATARINA
ANO XXIX

N°. 1.498

fllmüßöqul! d'
"O PI!ßlümI!ßlo" - 1948

t AGRADECIMENTO
Profundamente consternados comu·
-nicamos aos nossos parentes, am�gos,conhecidos, o falecimento de nosso estIma

do filho

Eugel')io lüc�erath

Gente Mova � (

R�tornarão a t�cola �ml o� a��irant��
Em circulos bem íníor- da, cuja fórmula foi. es

mados na Capital da Re- tabelecida pelo Almiran
pública é corrente a no- tado.
ticia de que, dentro de Assim. ao que se aíír-
20 dias, voltrão á Escola ma em fontes merecedo
Naval os aspirantes re- ras de crédito, por oca
centernente desligados. sião das comemoraçõesDos alunos . excluidos civicas de 7 de setem
apenas dois, que foram bro a Escola Naval des
e \PU1St s, não serão be- fila�á com o seu efetivo
nefícíar os com a medi- completo.

o lar do casal Antonio
Schmitt e de sua dignís-ANIVERSARIDS sima esposa, foi enríque-Dia 5. festejou seu aní- cido com o nascimento

versario o snr.•Joaquim de mais uma enteressante
Teixeira, funcionario ro- menina.
doviario. Nossos parabens.Recebemos um exemplar tura e pecuária; A guerra Faz anos hoje o Snr.desta populariesírna publi- mals curta do tempo e� Pedro Klein Filho, comer- DOITOScação pera o correnre ano, 1948; Os mercados �e ª,e- cianre em Guaramirim. A No cartorio do Registrocujo êxito alcançado no nero� e� 1948; Var�aço�s Sra. Augusta Sohn e o Civil foram inscritos osseio das massas populares do câmbio em }94�, Ta-
Soro José Lindolfo Borges, seguintes obitos:e ilustradas é devido não bua lunar; Influenc�a ,

da
proprietário da Farmacta Augusto Hackbart. comsó' á exatidão de suas Lua �ova em 1_94�, Tabua leragué, Amanhã da Sra. 42 anos de idade, era �apredições, como também dos dies Iavorévels e des-
Eliza Bertoli e da Sra. A- sedo com Dna Luizaó grande variedade de as- favoráveis e� 1948; O,v�- melia Bertoli Grützmacher, Prochnow; Maria Pfleger,sunros referenres á lavou lor da, �ar�nJa; I-!0rarlO residente, em Guaramlrim, com 72 anos de idad�,ra, à pecuária, ao comér- aetrológico; Horosco�o e do Snr. Julio Alves Ro-I vluva de Jacob Pfleger, �I_cio, etc para todos em 1948' GUla

funcionário ferroviário. 'bório Pradi, com dez diasP· A I'" Asa,No presente volume, ratíco stro ogrco: \J
_ Dia 15 Erof Funke, e de idade, filho de Vitorioalém das matérias acima simbolismo na arte chine-

s ônrs, Procopio Perei- e Olivia Pradi; Alois
Soc'ledade Esportiva Guarany

referidas, tratou-se cuida- sa; veiculos antigos; Na- �a Lima e Eugenio Soa- Kissling, com 66 anos dedosernente da parre refe- vlos de Salomão no rio
res professor em Corupá. idade. era casado com

Baile Social
rentes ás receitas dornés- Amazonas; Um mago cien- "':"Dia 14 os Snrs. Do- Luiza Hoeppller. Herbertoticas, anedotas variadas, rlsra: Paracelso; O vôo ne

mingos Reck Junior e Bru- Kreis, com 4 anos e 7
CONVITE,

cuidadosa seção de As-! antiguidade; �a?indranath no Mahnke. meses de idade, filho detrologla, curiosidades, e.tc·1 Tag?r�; A musica e as
-Dia 15 a exma ônra. Otto e de Joana Kreis. A Diretoria da S.E. Guarany tem o .praz�r

Eis um resumo do 10- moléstias mentais; Cama-
Arnanda Gurnz esposa do

I
de convidar os seus sócios e suas exmas, Iam1-

dice dessa edição: '

i rões voadores; O valor �as ônr. Bertoldo Gumz. lias para o baile que se realizará no dia 17 doHoróscopo do ano 1948: pontuações; Excavaçoes -Dia 16 a gen.ti( �rta. --------

I
corrente em sua séde, no salão "Sohn".Calendàrio pera 1948: na Pompéia Mexicana: E' Emilia B. ôchrnltt.. filha Tenha um estornago Ab;ilhantado pelo Jazz-Elite.

_

Festas religiosas fixas pare mim!; A atmosfera ..
do indusrrial ônr, Arnol forte, usando . É obrigatório a apresentação do talao dee móveis: Concordância Receitas diversas, informa- do L. ôchrnltr; na mesma

UR! 1°.7 48 á comissão da porta.
d ..., C

A -

't' anedotas e cu BITTER AGUIA P
Jaraguá do Sul le de Julho de 1.948.

dS pnncipars eras: orne- çoes u eIS, -

datas os ônrs, Erico Dou-
,

A DIRETORIA
ço das estações; Hora le- riosidades.

brawa digno chefe da A-gal; Eclipses; Nomencla- Recomendamos �o.s genci� Postal-Telegraftee _tura técnica; Festas naclo- nossos leitores a aqursi- desta cidade. e Acylinonais do Brasil; Festa Pan- ção dêste Almanaque, qu� da Costa, residente em 1_americana; Festas clässí- é vendido a e-s ?,oo, II: tapocusinho.cas continentais; Tabela vre de porre.c-Pedídos a
do nascimento e o caso do Ernprêse Editôra "O Pen
Sol; Calendário Brasileiro sarnento" Lrda-Praça AI
para 1948; Os fenômenos meida Junior, 100-São Pau
do ano; Notas de agrlcul- 10 (Brasil).

Ontem na sala das au
diencias realizaram-se os

seguintes casamentos:
Leopoldo Holler com a

Finalmente! ! ! SACOS DE PAPEL Srta. Clelia Borrolortí:de boa fabricação Alberto Bassani com aA CASA REAL rece-
Vende-se na Soe. Graf. Aven. Lida. Srta. Luzia Hilleshein; AIbeu a esperada remessa --------�- vino Wendorff com a Srta.de aluminio Rochedo Mil e um artigo da 'aía-,

Hildegard Helse; Arduinoque está a disposição mada prata boliviana á
ôbardelattí com a Srta.da distinta freguezia por caba de receber por Bertolina Klein e Alfredopreços sem concurencia preços nnnca vistos a
Butzke com a Srta. The-Façam uma visita sem CASA REAL.
reza Watzko Roters.compromisso. a Rainha dos presentes.

(()) §at�ãl{))

Virgem Especialidade
E.fP� ...... da CRA� WETZEt KNl[))lU§II�JAl a JJonmrrliB'e.......

,'._ "I1!Jt/)1, conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.
L-����__I .I� _

que o bom Deus, chamou a si, no dia 6 do.

corrente com a idade de 10 anos, 4 meses
e 13 dia�. Agradecemos de coração a todos Ique acompanha'P'am seus ultimos' momentos
e o enterro os que enviaram flores e espe
cialmente áo Dr. Alvaro Batalha e as Irmãs
do Hospital S. José da mesma forma os
professores do Grupo E

..Abdon Bat!sta. .Convidam para a mIssa do sebmo dIa,
a realizar-se dia 15 do corrente as 7,15 ho
ras em sufragio da alma de Eugenio Lü
ckerath, pela qual agradecemos antecipa
damente.

Jaraguá do Sul, 8-7-48.

JOSÉ LÚCKERATH E FAMILIA
.

1_--------------------

,�\)íi.O VIRG(',.r-.-'(;� DA -� At
Ü� 'rIITZflINDUSTRlAL
JOINVILLE

Locais

AVISO

COMPRA�SE
Doce de Laranja

Doce de Goiaba
Doce de Caram bola

pagando-se os melhores preços_ .

Oferta para Jorge Mayerle S/A.-Oomércio
Av. Getulio Vargas n. 998

em J O I N V I L L E

II ATENÇAO SNU. CAYAlHEIru!! il
00 Acompanhe a elegancia je Amanhã

; Confeccionando ainda hoje "". Ü'1 n.? na

- 00 Alfaiataria "Maek: de Mauricio Kõhler,
00 Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974
00 JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA 00I lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Sociedade Esporth/a GlJara.,y

Assembleia Geral OrçJinária
De ordem do sr. Presidente desta Socie�ade

convoco aos srs. ass_pciados para comparecerem
domingo, dia 18 do corrent�, ás 14 horas �m sua
séde no salão "Sohn", afIm de ser rea�Izada a

Assembléia Geral-Ordinária, com a �;egumte or-
dern do dia: .

.,1°) - Prestação de C ontas da DIretorIa., .2°) - Elei��ão da Diretoria para o exerClClO
de 1948 â 1949.

30) - Outros assuntos.
Jaraguá do Sul, 10 de Julho de 1948

JOSÉ BRUNER
10 Secretário

(Marca Registradá)

s�ßÃ� 'jIRCtltf
. '.

EspECIAlIDADE

CASAMENTOS .

Nos abaixo assinados
proibimos terminante
mente a todas as pessôas
de entrarem em nosso
mato sem nossas licen
ças, afim de caçar.

..Não nos responsabíza
mos pelo que possa a
contecer.
Estrada Itapocusinho

9-7-48.
Rodolfo Vogel
Eugenio Vogel
Julio Vogel
Erico Vogel
Ervino Vogel•

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


