
CONVENÇAO DA U. D. N. Seráque eles irão1:.---.

Embora 08 jornais e Monteiro de Castro, de Maciel; Bahia - Juracy
ostações de radio a ser- Minas Gerais e para Sub- Magalhães; Espirito San
yiço do PSD abríssem secretario o sr, Rui San- to ,,- Argeu Lorenzonl;
forte fogo de barragem tos, da Bahia. Rio de Janeiro - Soares

para empanar o brilho O diretorio da Comis- Feijó; Distrito Federal

da convenção da UDN, são Executiva Nacional Euclides de Figueiredo;
ésta reunião constituio o ficou constituido: Minas Gerais - Odilon
maior acontecimento po- Amazonas - Severino Braga; Goiás - Alfredo
iJitico já registado nos Nunes; Pará - Agostinho Nasser; Mato Grosso -

ultímos .tempos. Dados Monteiro; Maranhão -A- Vilas Bôas; São Paulo -

QS assuntos importantes larico Pacheco; Piauí _ Walderaar Ferreira; Pa

que iriam ser tratados Matias Olimpio; Ceará - raná - Artur Santos; San
com plena liberdade de Fernandes Tavora, Rio ta Catarina - Adolfo

manítestação dos con- Grande do Norte - Jo- Konder; Rio Grande do ,

vencionais, o Brasil in- sé Augusto; Paraíba - Sul - Flores da

cunha'l
Os vereadores estão

feiro, e mesmo do es- Plinio Lemos; Pernambu'-, Foi aprovado o acor- d�s�nvolvendo -grande
,t.rangeiro, acompa- co - Lima Cavalcanti' do interpartidário feito 'atívídade.

mhavam 08 trabalhos, .j Alagoas - Arnon de Mel� com o snr. General, Du I
Tão lógo foi eIeíta a Art. 1'. - Fica o se-

A instalação solene te- lo; Sergipe, - Leandro tra, ficando 8 cargo da mêsa da Câmara tratou- nhor Prefeito MuniciPal,ve lugar no Palacío Ti- t
Comissão Executiva' a se, incontinenti, de or autorisado a abrir o ore-

Luiz Mus»-

'radentes, onde funciona reforma dos Estatutos e ganízar os serviços dês- dito necessaeío 'pare pa- A êsse projêto foi a-

4-Camata (l'ôs Deputaäós 'A'" �' '� ._ a redação das demals se ergão. AssIm, foram gamento, dentro das ver- presentada, pelo udenis-

e. que para esse fim to- que a o aVia0 decisões tomadas. eleitas 60S diferentes co bas respetívas, da vaci- ta vereador Albrech� �u-
lfa, cedida, continuando Para o Diretorio Na- missões que ficaram as- nação centra as doenças mz, uma emenda adítíva

48 sess�es seguinte� num OC"csl'onou qUatro mortes cional, alem �o dr. Adol- sim constituidas: que atacam o gado sui- que tornava OBRIGATO�

d,os salões da Associação U to Konder ainda foram Gomissão de Educação, Saude e
no e bovino do muníeí- RIA a aplicação das va-

rBrasileira de Imprensa. eleitos os snrs.Aristiliano IIssistencia �ocial: pio.
'

cinas nos animaes, que

O encerramento, teve Na cidade de Abadíe Ramos e Henrique Rupp § unico .- Essa des. a critério dos funcioná-

uugar no Teatro Munící- d05 Dourados .sabado ul- Junior,' O, representante Presidente- Albrecht peza correrá por conta rios competentes, care-

<lipal, r.evest�ndo�se de timo, verificou-se lernen- c!ltarin.ense ..�� .opera- Gumz das verbas III e IV, do cessem das mesmas.

um brílhantísmo sem tavel acidente em conse- rIOS fOI eleItll vice-pré- Membros·- Frederico artigo 108 da Lei Orga- Referido projéto já foi

.par. quencia do qual feleceram sidente da secção traba' Curt Alberto Vasel, .Ar.- nica dos Municipios e encaminhado ao sr. Pre-

Seis governadores ude- tres moças e um ancião. lhista, cargo que no De- quimédes Dantas. previstas no orçamento feito pafa sanção.

nistas, dois ministros de Ali se realizava uma fes- partamento Estudantil, comissäD de Viaçãu, Obras ro-I vigente,
Sem' duvida alguma

Estado, centena8 de de- ta religiosa. Na rua, vari- ta�bem coube a um ca- blicas Agricultura Indústria e Art. 2'. _ Revoga�-se que, uma vez transfor-

'put��os, vereadores e as barracas foram ergui- tarlllense.
_

' 'Comérc'io: as disposições em con-
mado em lei. os colônos

iPOlItlCOB ali e�tav�m pa- da� para acomodação das Na seBsao de encerra-. . trario, entrando esta lei em geral, sein distinção
rq, debater ?Iretrlzes e familias que foram tomar m�nto "compareceu o .Pr,esldente- Otavlano

em vigor na data de sua
de filiação politico par-

4ssuntos de lllteresse dO, pdrte nos festejos. Numa BrIgadeIro Eduardo Go- TISSI ublica ão tidária, receberão , um

.partido e da coletividade. delas instalou-se tim ci- mes, acompanhado de Membr'cs-CarJos Rut- p ç.
_ grande beneficio da ad-

.o� Governadores e os I dadão com cinco filhas. pessoas de sua familia, zen, Willy Germano Ges- JUSTIFICAÇAO. ministração pública.
'MIDlstros prestavam con- E inesperadamente caiu ocupando um camarote sner Grassando no Estado Pedido de Informações.
t..as de suas administra- s�bre ela um aparelho do de honra. Comissão de Redação: e mesmo já no munici· O vereador João Lu-
ç'ões ao seu partido, dan- Aéreo Clube de Cordu- Os oradores principais pio, a peste s?ina e .a�-' cio da Costa a'presentou
do �o m�smo tempo uma randel, pilotado por No�l foram, abrindo os traba- Presidente- Arquimé- tosa, com serIOS p.reJu�- um requerimento em

�atls�açao ao, povo que, Torres Borges, que embo- lh�s, nU!Da saudação ao dt s Dantas zo.s para a econ�mI� pu- que pedia as seguintes
por I.nter!DedlO d,os con- ra não seja brevetado en- BrIgadeIro, o snr. Gene- Membros - João Lúcio blIca, nada malS Justo informações.
venCIOnaIS, publIcamen- tendeu de fazer acrobaci- ral Flores da Cunha, se- da Costa,Otaviano Tissi.

ql}e .venham os po�eres l0)-Qual o prêço do

t,� ()s interpela�am e pe- as perigosas. Tres das guindo-se com a palayra Comissão de Finanças, Economia, pU,blIcob em s�corro dO,s custo da ponte construi"
ctl8ffi explIca<�oe�, pro- cinco moças pereceram, o. snr. José Amerlco, Orçamenlo e Conlas do Municipio: crIadores ruraIS, aUXI- da na Estrada Rio Paulo
movendo verdadeIras sa- ficando as outras JUliS Ainda falaram os snrs. Iiando-os no combate a ditrito de Corupà, en{
batinas.

. gravemente feridas. Seu Prado Ke!ly, novo presi· Presidente: Willy Ger- esses ma�es. ,terras. do colono Gurski?
.

Um grande Jornal ca- genitor abalado com o dente, Joao Carlos Ma- mano Gessner As vaCInas forn,ec�das 2,)-Qual o prêço do
rioca, fazendo uma com- desastre foi acometido de chado, saudando os go- Membros-João Lucio pelos poderes publIcos custo do boeiro constl'u

p�ração �ntre a conven- um co'lapso, morrendo ver�adores de Mi�as, da Costa, Otaviano Tissi, estão sujeitas ao paga- ido em terras de Emilio

ç�o ud�Dlsta e a pesse- lambem. No entanto, o pi- Ba�lla, Goyaz, Par!lhlba, Augusto Sarti. Luiz Maes, mento pelas partes inte- Bleich, na Estrada Izabel
dIsta, dIsse que nao po' loto Noel nada sofreu Amazonás e Ceara, ten- C

-

L' I J' ressadas. e a mudanca, da estrada
d· f 't I

'

d 'd omissao de eUls ação e usllça:
la ser el o um para e- muito embora o aparelho I

o agradeCI o em nome Acontece, no 'entanto, e boe'iro em terras do
-lo entre os dois parti- lenha explodido. deste.s o sr. Otavio Man - Presidente-João Lú-

qu", nem sempre estão colono Fiorélo, amb6s
dos. ED?quanto aquele Não foi possivel a iden- g�beira. Alem desses cio da Costa elas em condições de no distrito de Corupá?
dava a lIberdade de pa tificação da familia, por amda outros oradores Membros_:'_Max Thie- t
,lavra a qualquer conven- ser a mesma ctesconheci- usaram da palavra, en- me Junior, Willy Ger'ma· faze.r esse p�gamen o, Orçamento para 1949

cional e o direito de cri- da na localidade tre os quais convem no Gessner. d�VIdo a. pressao econ?- Já se encontra na Câ,

tica, para afim deliberar
.

destacar os representan- No decorrer dos seus I mIC:1 eXJst�n.te.', dai Ja mara onde está sendo

pela maioria, como o e- tes do Departamento trabalhos a Gamara teve outros mUDlc�plOS do Es- devidamente apreciado,
xige a democracia, os Trabalhista e do Estu- ocassião de enviar ao

tado terem vmd.o a pa- o projéto de orçamento

pessedistas preparavam Carinhos para dantil. De Santa Catari- sr. Prefeito Municipal o gar essas vaCln�s, ou
para 1949, elaborado pe-

tudo nos bastidores, pa- crianças na falaram os snrs. Wan- nôvo Oodigo de Posturas pelo menos palte do lo sr. Prefeito Municipal.
ra aparentemente de- derley Jr. e Rupp Jr. MUßicipaes que, uma vez

custo. A Comissão. de Finan-

monstrar coesão, agiam tipo Sport A Convenção veio de. sancionado, entrará em Alias, j� estão previs- ças, sob a presidê�cia
como car-neiros. Armação de madeira e monstrar mais uina vês vigôr após sua publica- tos ess�uxilios na lei do vereador populIsta
A

\ Convenção elegeu de ferro. que a UDN, dentro é o (,.ão. orçamentaria e obriga- Willy Germano Gessner

seu presidente o snr Tipo A - Cr$ 115,00 partido mais coeso e . . toriamente reservados reuniu·se extraordinari

Prado Kelly, grande ju- «B - CrS 145,00 demogratico, pondo por �m grande BenefiCIO para o nos numeros III e IV, do amente, sexta feira últi-

rista e leader do Partido « C - Cr$ 185,00 com tena todas as intrigas e' Colono. artigo 108 da Lei de Or- ma afim de dar o seu

na Gamam, de,putado tolda. campanhas de infamias O vereador Otaviano ganisação Municipal. 'parecer sôbre o aludi,do

pelo Esta 10 do Rio; pa- V. S, encontrará na que contra elas fazem Tissi, da U. D. N., apre- Daí a justiça d,este projéto de lei orçamen-'

fEl, Secretal'io Geral, o sr. CASA REAL IOR ndversal'ios. sentou o seguinte projé- projeto de lei. tária.

CAMA.RA MUNICIPAL
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Diretor-Gerente: PAULINO PET' "ö'\ 'Fundado em 1919

,

TELEPONE N,o 39tAIXA POSTAL, 19

ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 22 de Agosto de 1948 - Sta. Oatarina - N. 1.504

HA vida pública no Brasil é um desafio á resignação e á paciên-
,

cia para o serTiço dos ideais". - "Como a guerra moderna é to-
,

tal, total deve ser, na paz, 8 empresa do bern. comun". (Prado
Kelly). "Quando se m.ultiplicam em toda parte 03 milagres da

';fecuperação, o Brasil vai piorando" - "O pão é caro, mesqui.
nho e duro de roer; as frutas são o pomo de ouro damesa dos

ricos". "E ha ladrões publioos que ainda mer.gulham a mão nos

dinheiros do povo, como que arrancado as proprias entranhas
,

desse povo faminto� E ha traidores da Pátria que ainda gozam

de foros de patriotas". (José Americo) "Bem haja, atraves dos

tempos e em todas as circunstancias, a União Democratica Na-

cional". (Otavio Mangabeira).

O sr, Café Filho, depu-, pare Mossorö; o Serviço
tado federal pelo Rio Gran- de Navegação da Bacia do
de do Norte, numa das Prata, pera Corumbá: o

últimas sessões da Cêrna- Conselho Nacional do

ra, apresentou' á Mêse, um Petroleo, para Salvador: a

proiéro de lei determinan- Fundação Brasil Central,
do que as sédes das au- para Uberlandia: a Esco

terqulas econornlces e or- Ia Tecnica de Aviação de

gãos peraestatals de igual Parnamirim, pera Natal: a

finalidade serão transferi- Comissão Executiva dos
das no prazo de 90 dlas Produtos de Mandioca,
para as zonas geoecono- pera Fortaleza; a Cia. Vd
mices relacionadas com Ie do Rio Doce, pare Vi
as suas atividades. Essa toria; a Cia. Hildroeletrica
medida aplica-se igual- do S, Francisco, pera Ioe
mente aos serviços publí- zeiro; o Departamento NÇI
cos federals de natureza clonai de Obras Contra
ou objetivo regional. ôe- lJS Secas, pare Natal; o

gundo o projeto, o instituto Serviço de Proteção aos

do Açucar e do Alcool se- Indios, para Aregerçes.
rá transferido pera Recife, Aos funclonarios das eu

o Instituto Nacional do rarquias, dos orgãos pa
Mate, pera Curitiba; o Ins- raestatals e dos serviços
tituto Nacional do Pinho federals que tiverem suas

pare Florianopolis: o Ins- sedes transferldes, será

tlruto Nacional do Sal, concedida uma ajuda de

BlnER AGUIA
Puro

Vende-se
Um terreno com 96

morgos de terra, no lu
gar Francisco de Paula,
inclusive casa, raneho,
um lindo cafesal, laran
jeiras, pastos e diversas
plantações. Por preço de
ocasião

Tratar, nesta Gerencia

custo que abrangerá três
meses dos respectivos ven
cimentos. A lel entrará em

vígor 30 dlas apõe sua

regulamentação.
Será que, finalmente, ês

ses orgãos da edrnínlsrra

ção pública resol verão sair
do asfalto da Avenida Rio
Branco?
ôí saírem, Ja sairão

tarde t t t.

to: Sala das -Sessõea, 6 de

..:....« PROJÉTO DE LEI N. Agosto de 1948

Otaviano Tiss;
GerbarcJ RoecJer

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Banco Popular eA�l ���mer�iall�a.
No Vale do Itajaí

.

Matriz BLUMNAU í
.

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaíal, Ibirama, Itoupava, Escrituração Mercan-jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul til _ Contabilidade _
.'

! Registo de Firmas -ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS � Defezas Fiscais-
Depositos com juros- d dlsposíçêo-qsem limite) retirada livre Contratos - Naturall-A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00 seções - Cobranças-com retiradas semanais sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . - . Serviços ComerciaisDep. inicial Cr$50.000,OO cjretlredas sem s/aviso Cr$ 20.000,00
Depositos com 8viso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

em geral.
m/aviso prévio de 50 dlas 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' l ; Por 12 mesce 7'/. Deverá ser dado o
aviso previo de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populares-(limit� até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr eviso até Cr$ 1.000,00 5/12'/.
Dep. limitados-(Limire até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem evlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. irllclal cr$ 50.000,00 com
retiradas sem avise até 5.000,00 cruzeiros semanais.. . _ . 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,passes, deposito. em contas correntes, deposltos de valores, etc, etc.

I

17n�iêß';�'��ii7c;;rn'ßDl DE
-

Guilherme A. G. Gae«lke & Filhos
Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao .lado do Foto Atelier Hans Los •

Dormitórios modernos e simples

I
Jogos para sala'

•

A

Jogos para cosínha
• Guarda roupas colonial

I
Guarda roupas pera casal e solteiros
Guarda comida e guarda louças

Bufes e penriedeíras
Cadeiras-Mochos-Camiseiros

1 Camas-Taboas de lavar rQ�pa
z;z!!i n :erar�iiP "'a.0;;e ", .oe n

'

-� I' Qca ..

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES"':_ AUTO
MOVEIS.

-':ure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA

Dp. LUIZ
..,. _ ._ "

.

DE SOUZ.A.
de ROBERTO M. HORST

_--------_ a que dispõe de maior sortímen-

I
Bitte Aguia Puro to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajssos •

se encarrega de cuida r
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaraguado seu estomago.

�----------���

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

r.::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ASSINATURA ANUAL

II e-s 3�,OO III��::::::::::::::�:::::::::�::::::::::::::::::::::::::�:::::�-lii =:��E �
ai: ::

!!
��::::�,:::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::ti I

Ei
CAPITAL INTEG�ALIZADO CR$, 6.000.00Q,00 �:.i:.RESERVAS CR$ 4.000.000,00

ii
nRua CeI. Emilio Iourdan, 115 . ii
::

End. Telegrafico "INCO" iiCaixa Postal, 1 ° -Telefone, 7�

::!:'::�:MATRIZ:: ITAJAí
Fai todas as operações bancarias no Patz, como cobran ii

) H
ças, descontos, empiestimos, tinanciamentos mediante cau- ii
ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- ii
mentos e valores em' custodia, mediante taxas modicas li
abona em C /Correntes os seguintes juros: l!
Disposição, sem aviso, com retiradas livres II

para qualquer lrnporrencla 2° /0 ii
Com Aviso de 50 dlas e retiradas livres 11

de Cr$ 1.000,00 '

50[0 li
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M ii

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

Com Aviso de 100 dias 5% ii
Prazo Fixo de 6 meses 5% H
Com Aviso de 120 dias 5 1/2% ii
Prazo Fixo de 12 meses 6% i�
Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente ��

A economia é a base da prosperidade ;::1::1::::Deposite as suas economias no

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

os sábados das 9 às 11 horas ii .

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:. �@!@@!@®'i'@@'f@@í@@!@@í@@í@@?@@!@@!@@'i'@)®�
� Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

P' II!'@jTODAI§AI>MOILIE§T1A!ilDOßPßRUHGftf8PlftßlÓftlD@P'i I Enc;n:a; :1-: i;e�a; �o; °eU�O
do

i
II". l����=����;�j

P A R A f-I; R I DAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
C C C ( I � A S,
F � V' E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DES. CArABINA S/A.Fundado e 23 de fevereiro de 1935

DEPENDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

AGENCIA: Jaraguá do Sul

Correio do Povo
Rua MI. Deodoro I. 136
Telefone N' 39 - C. Postal, 19

TARAGUÀ DO SUL
Santa Catarina

/\
C:
.r
:J

�.
::u
CD
:J
to
CD

SANfiUENot
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔNICOS:

ARSENIAiI'O. VANADATO.
FÓSFORO, CALCIO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO j
TÓNICO eus MÚSCULOS 'i

Os Pálidos Depauperados, EsCOo
tados, AnêmiCOS. MãeD quecrtam

Maglt.ls, Crianças raquitiCas ....

ceberão a tonificação geral do'"
organismo e em o

SAN fi UENOL'

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

ternedies
Compre hoje' mesmo uma LOMBRIIJUEIBA

•
MIIfAMCOBA . para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
jOINVILLE I

FRACOS E AN€MICOS I

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Mb
\

CIBronquites
E,crofulos.

Dr. Arquimedes Dantas
aD.eGA.8

Jaraguá do Sul

É UM GERADOR DE SAÚDE. Onde comp!arei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IRU&O 8RIIIII
-x- Santa Catarina

NUNCR EXISTIU IGURL

Boss Ltda ..

.

.
.

�. -A· _.s _.s .....",. _.e ••••t�••
",•••• e.e eM- ••e _.s .",••�

Tome",:
VINHO CREOSO"fADO
"SILVEIRA"

TOI...
Resfriados

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

BITTERAGUIA PURO
é a vida do seu es

tomago.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Portarias de 11 de Agosto de 1948
.

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

i

� t � I � T �n G I � Il fotreuou-se O Coronel. não sa�io o unlof.
o coronel Otro Skor .

Ha varies anos atrás

Irene Pedrt, Oficial do

Registro Civil do r
" Distrito

da Comarca r araguá do Sul.

Estado de Santa Catarina
BrasiL

faz saber que comparece
ram' 110 cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei

atim de se habilitarem para
casal-se:

zeny, que se evadiu do Karl Mac comprou em

campo de internamento de leilão um quadro a oleo

Dozmsradt, entregou-se ao muito bonito p/formidavel
comando da zona britani- sorne de um dolar e vinte

ca de ocupação, segundo e cinco cenravos. Mais

anuncia um comunicado tarde, aliás com lucro

do governo militar norte- escandaloso, passou adi

americano de Essen. Acre- ante á senhora Grosswell,
scenra o comunicado que por cinquenta dolares.

o oficial ordenança de Agora. a senhora

ôkorzeny, ainda no carn- Grosswoll mudou-se, e

po de Armstadt, esclare- como durante a viagem o

ceu que a fuga do seu quadro ficasse danificado,
chefe se estribava em sua exigiu indenisação. Quen
recusa de ser julgado pe- do a companhia de segu
lo tribunal do Arrnsradr, ros mandou examinar a

que julgava parcial. Em lobra de arte, verificou

carta deixada a esse or- ser esta nada menos que

denança, afirmara Oito autentico "ôkaye.. avalia
ôkorzeny que se entrega- do em vinte cinco mil

ria ao comando htitanico doleres.

pera ser julgado por um Tudo isso aconteceu em

tribunal independente. Nova York.

O coronel ôkorzeny fo-
ra internado em Darmstadt
em março ultimo, para ser

[úlgado pela Corte de Des
nazlficnção. A Corte Mi
litar norte-americana o ab
solvera da acusa ão de
crimes de guerra.

O antigo lider "SS" foi

quem planejou e executou.
as ordens de Hitler, em

setembro de 1945, o sen

sacional "rapto" de Mus

solini, atirando peraque
dista nas montanhas Gran
Grasso, onde o ditador i
taliano se encontrava prí-
slonelro.De ordern do snr, Cole- Edital rr 2428, de 17-8-48.

tor, torno publico que no Willy Lernke e

corrente mez de Ago ...to, Anita Schmauch
arrecada-se imposto acima, Ele, brasileiro; solteiro,
reterente ao 2°. semestre do lavrador,domiciliado e resi

corrente exercicio. dente nesre distrito, em

Os Contribuintes que não Garibaldi, sendo filho de

fizerem seus pagamentos no Emilio Lemke e de Caro

f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'. .��a�o;oxf��e;;�z d���tf:�e�;� II
i n�la���aks�ieira, sol tei ra,

I Bar e Restaurante Expresso � OO�:g:���sd�, 2:::�:; cita- �:�r���;:'ne��mJ�!:;�� n�
H -.m.o.6;;!

" dos prasos, serão extraídas Rio da Luz, sendo filha

O DE S�UZA}._ &, FIL.mJ.V';::s;I !! as competentes certidões de de Emilio Felipe Schmauch
:. Indo a Joinville não se esqueça de vi- g dividas para ter lagar a co- e de Bertha Oarolina Horn-

H sitar o «Bar e Restaurante Expresso» a Rua fi brança executiva, burg.
ii 9 de Março em frente ao Micro 'Ónibus. fi

I
�! Coletoria Estadual de Ja- Edital n' 2429, de 17-8·48.

I Tendo passado por completa reforma, � raguá do Sul, 2 de Agosto Pedro da Silva e

It lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos ... de 1948. ' Alicia da Silva

Marejados, hebidas, nacionais e estrangeiras. � Ele, brasileiro, solteiro,

li Ambiente puramente familiar ii HELEODORO BORGES operário, domiciliado e

�":::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� escrivão res iden te na c i dad e, de
São Francisco do Sul,
sendo filho de Alberto Sa
turnfno da Silva e de An
tonia Gomes da Silva.

Ela, brasileira, solteira,
Idoméstica, domiciliada e
_--------- • -.

residente neste distrito, em

Três Rios do Sul, sendo

filha de Severiano da Sil
va ede Veronlca da Silva.

o Prefeito Municipal de Jarllg'uá do ('Sul, no uso
de suas atribuições resolve:

CONOEDER L10ENÇA
De acordo com o art. 74. item XX, da Lei Or

gânica dos Municipios, combinado com os artigos
nrs, 155, alinea a e 157, do Decreto-lei rr 700 de 28

de outubro de 1942;
A Juliana K. V. Coutinho, ocupante do cargo

de proíesaor provisório padrão "G do Quadro Unico

do Municipio, de 50 dias, a contar desta dare, com

vencimento integral.
DESIGNAR

Zulmira K. V. Coutinho, pare na escola mista

municipal "Luiz Delfine" de Poço d'Anra, distrito

de Oorupá, substituir a professora Juliana K. V. Cou

tinho, enquanto durar a licença concedida a mesma,

percebendo a gratificação consígnede em Lei.

COMUNIQUE-Sl!1
.

As) WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

Clube Atletico Baependi
A Diretoria do O. A. Baependi pede a todos,

que ainda tenham livros emprestados da BJiblioteca

deste Clube. de fazerem urgente devolução dos mes

mos, pera re-organização da Biblioteca.
Ha livros emprestados a mais de um ano sern

terem sido devolvidas.
Poderão ser entregues os livros na ôéde do

Clube, nas terças e sexra feiras entre 20 e 22 horas

QU ao Presidente ou Tesoureiro

-,

� V E. f\4 O E-S E
Um terreno, com cerca de 15.000 mtrs. quadra

dos, com casa de madeira pare moradia e outra

benfeitoria, Iocallsado á rua Itapocú no p erimetro

sub-urbano. O irnovel possue mato.

Para rnalres informações, dirigir-se, por obse

quio ao enr. LEOPOLDO MEY

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguâ do Sul,
torno público que,
durante o corrente

mês de Agosto, arre
cadação na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o imposte
SOBRE EXPLORAÇAo A
GRICOU s INDÚSTRUL.
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%,
sobre a referida im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança jll
dioialrnente.
Tesouraria da

Prefeitura Muuici

de Jaraguá do Sul,
2 de Agosto de 1948

F. VOSGERAU
Tesoureiro

I Edital N' 242ti, de 14-8'48.
Afonço Wolf e Erelvlne

I Lorenein

Ele, brasileiro, solteiro,
: lavrador, domiciliado e

residente na Estr. Schoe·
der, distrito de Guaraml

rim, filho de losé Wolf e

de Ida Wolf.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e

residente aeste distrito, em
ltapocuslnho, filha de Her
minio Lorenciti e de Nun
ciata Bernardi.

Edital N' 2427, de 17-8-48.
Eduardo Krueger e Frieda

Ziese Mohr.
Ele, bresileiro, viúvo,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito em

R.io Cêrro, sendo filho de
Eduardo Krueger.
Ela, brasileira, viuve,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Rio Cêrro, sendo filha
de Roberto Ziese e de Ida
Bast Zíese.

HNovidade"
Azeite Girasol
Vidros de 1 1/2 li

tro gostoso e Vitami
noso apenas Cr'$.
30,00 o Vidro só na

CASA REÁL

� UruDuai comoorecero.
Noticias de montevidéu

informam que seguirao
pelo navio "Rodriguez
Luiz" as forças do exer

cito e da marinha do U

ruguai que participarão
do destile rníllrar de 7 de

setembro, no Rio de Ja
neiro, em homenagem. á
festa nacional do Brasil.

"J9ço tnoxiõovel".
Fagueiros Hercules

idem "Prata Wolff" bem
como talheres avulsas
destas afamadas marcas

V. S. encontrará na

OASA REAL

...............�...............��

� Raizes. alpinas com- �
� 'põem o famoso esro- �
� macal �
� Bitter Aguia �
���...............�

CILJbe Atletico Baependf

B A I L E
A Diretoria do C. A. Baependí tem o prazer de

Oonvidar seus socios, para o baile, que se realizará,
na noite de 4 de Setembro, na sede do Clube.

Dor' ocasião do baile serão entregues as Me

dalhas ao "Rei do Bolão" de 1948 e aos seus "Ca

valheros". Igualmente será entregue a taça conquis
tada pelo Clube de bolão vencedor do torríelO.

Wal�emiro Mazureehen
e_IA BI S.'81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JA'RAGUA

Clinie; geral medico - c'irurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e U1tra--:urtas

lndutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização
R aios Intra-vermelhos e azuis.

.

Dr.

EDITAL
IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS

E PROFISSOEs

56.355,30
838,80
655,00

10.532,70

E ?ara que chegue ao co

nhecimento d� todos, mande i

passar o presenÍt: <,Gi tal que
será publicado pela impren
�a e em'cartório ond::, �era
atixado dU! ante 15 dias. Si

alguem soub:::r de algum im

pedimento acuse-o para os

illS legab
IRENE PEDRI,otiml

940,00

Vende-se
25 morgos de terra com

casa e diversas planta
ções, distante da l:ld8,de

4,1/2 kilometro.
Preço de ocasião, tra

tar com o Snr.

Archange/o SaffaneJ/i

� ..............................�...............

� Fortifiq.ue o seu estoma- �
� go, usando diariamen� �
� fe UOiS Cálices de �
� Bitter Aguia PUI'O �
�����

Balaneete da RECEITA OR(JUIENTARIA, referente ao mês de Junho de 1948

Codigo I TITULOS I A l-< R _E C A ?:"A C Ã ()

Geral DO MES I TOT A L

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 6 de Julho de 1948

EDGAR PIAZERA, Contador '- Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

O. lI. I
0.12.1
0"7.3
t). I 8.3
Q.25·2
027.3

RECElTA ORDINARIA
TRIBUTARIA

:I) Impostos
IMPOSTO TßRRITORIAL
IMPOSTO JI\. "'DIAL

Imposto �a�' Industrias e Profissões

Imposto de Licençí!
Imposto' sobrt: exploração Agrico!a e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões

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

PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cémitérios
Quota prevista no Art. iS, § 2. da Constituição
ft:deral (Combustivel e LUbriticantes)

Quota prevista no Art. 15. § 4. da Oonstituição
hderal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

Edital N' 2430, de 18-8-48.
Bertoldo Krutzsch e

Milda Grützmacher

Ele, brasileiro, solteiro,
alfaite, domiciliado e re·

sidente em Três Rios do I
Norte, neste distrito, filho 1IIIIii

de Adolfo Krutzsch e de

2.168,50 Matilde Krutzsch.
Ela, brasUeira, solteira,

2.024,00 doméstica, domiciliada e

5.048,80 residente á estrada Ilapo-
4.10\:),00 cú.Hansa, luste distrito,

15.746,801·filha de Augusto Grütz
.

macher e de Minna Han�
1.550,00 sen Grützmacher.

Edital N'2431,de 18.8.48.1..........._�����Bertholdo Backes e Gerda Não sofra de indigGs_
Gisela Christiana Heidorn tões use.

.Ele, brasileiro, protéti- � .' , �
co, domiliado e residente �BItter AgnH Puro �
em São Bonifacio, mun:-

�.........._....�--"""""'

cipio de Palhoça, filho de --

Henrique Backes e de An
na Leising.
Ela, bra�ileira, solteira,

doméstica domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Alvin Heidorn e

de Hermine Heidorn.

3(-).405,::10
71650,10
162885,70
U7.9�D,50

576,00'
788,70
517,00

1.355,60

800,00

819,00

1.2I.4
I,22·4
1.23.4
1.24.1

2 010
2.02.0

4- T2.0
4.13.0

4.14.0

6.12.0
6.21.0

6.23.0
SOMA CR.$

Saldo disponível do Exercício de ,1947

30,20
668,60
738,50

55.417,40

Estojos Caneta e lapi
seira bem como só ca

netas diversos tipos da
afamada marca "Ever

sharp" vende por preços
de tabela com ruais um

desconto especial de 10,%
a CASA REAL

defronte ao Cine Bur

3.525,40
5448,10
8.028,50

558.557,70
52.016,00
570.575,70

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ADMINI8TRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVO
Camara Municipal
Extranumerarios ,Oontratados
Aquisição dEI moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
bberviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
�ubsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

.

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustivel para automovel
Custeio de veiculos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adminstr.
Diäris do Pref. quando a serviço fora do Municipio

ADMI�ISTRAÇÃO SUPERIOR
�ecretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
�erviço postal
gerviço telefonico
�erviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Qontador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I
4ux. do Agente do Estatistica (2) Padrão I á
e-s 7.200,00
Livros e impre-ssos
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
�erviço de limpesa da Prefeitura e lntendencia

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO·
Intendente-exa tor
Aquisição de talonários, livros, etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

Serviço de Fiscalização
Percentagem de fiscalização

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

·I>rofissões
Segurança PubLã ea e Assist.en

qia Social. Assistencia Policial
Carceretro - Padrão F

Serviços Diversos 4& Seguran
ça Publica

ierviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e

Auxilios
Ao Estado. para manutenção do Destacamento
Policial
Ao Asilo Colonia Santa Tereza (Leprosario)

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

Educação Public� Administra
çã.o Superior

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

Ensino Primario, Secundario�e
Complementa.r

Venciménto de professores de escolas isoladas,
fendo os "Titulados" Normalistas Padrão
H á Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F·á
Cr$ 450,00 e os "Não Ti t.ulados" Padrão D á
Cr$ 350,00.
Gratificação a professores que regem os cursos

desd obrados sendo os "Titulados" á 01'$
150,UOO. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 120,00
Idem a. professores substitutos ou auxiliares

Orgãos Cult.urais
Aquisição de material para a biblioteoa
Aquisição de livros para 'a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Servi ço de Iriepe çé,o
Inspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições
e Auxil ios

Contribuições ao Estado para manutenção dos
cursos complementares anexos aos grupos Abdon
Batista dssta cidade e Tereza Ramos do distrito
de Corupá.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursa
rá o Liceu Irrdustrial de Santa Catarina,

I

r.-
!

250,00

2.000,00
500,00

5.329,10

1.300,00

600,00

1.200,00
800,00

1.400,00

37,00·
200,00

2.050,00
700,00
150,00

1.200,00
1.550,oQ
800,00
50,00

900,00

79,80

2.700,00
550,00

600,o@

150,00

40,00

100,00
Ib5,00
200,00

184,00

6.300,00

220,00

100,00

950,00
80,00

Óomingo, DIA 22-8-48 -

1.750,00

290,00

12.000,00
3.000,00
600,00
435,00

30.332,20

7.300,00
7.656.00
350,00
164,00
627,90

1.800,00
30,00

6.700,00
3.800,00

6.800,00
1.167,00
105,00
745,00

10.200,00
2.950,00
900,00

6.200,00
7.400.00
3.800,00
300,00

3,808,00
883,00

1.422,80

6.700,00
2.750,00
6.000,00

2.850,00

1.500,00
.

3.051,00

82,00
1.465,00
2.487,00
1.185,00
400,00

1.130,50

150,00

30.300,00

l.Ioo.oo

'.100,00
100,00

5.193,00
420,00

4.830,00

Descriminacão do Saldo:

Na Tesouraria 26.066,80
No Banco 22.375,20•.

---���
48 ..442,UO

.... 4 { ) f

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, -d' Julho de 1948

Sáude PÚbl i ca
Ass�st.enciaHospit.alar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a mm medico de Corupâ

Serviços Diversos

Desobstrução de corre gos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Oombustiveil para transporte de pessoal e material

Foment.o
Foment.o da Produção Vegetal

Auxílios a Associação Rural
Aquisição de sementes e transporte

Famento da Produção Animal

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

Serviços Industriais
Industri�s Fabris e Manufatu-
reiras

,

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cem}te�ios ,.

Serviço de Ut111dade Pub11ca

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

Construção e Conservação de

Logradouros Públicos .

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

Const.rução e Conservação de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas e pontes

. Combustivel para o transporte do pessoal e ,material
Serviço de Limpeza Pub11ca

1 Cocheiro
Forragem para o serviço de lim peza pública

Iluminação Pública .

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

ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações, Respos i çõe s •

Rest.it.uições
.

Restituição de impostos e taxas de exercícios
encerrados

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

Premios de seguros e inden.
por ac idente

.

Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

. Sübvenções,Cont.rib.e Auxilios

Departamento das Municipalidades
Contribuições ao r- A. P. I. e I. A. P. E. T. C.
Contribuições a L. B. A.
P. custas e emolumentos prev. p. Decreto-Lei 93
de 1-4-1942
Subvenções concedidas por lei a diversas insti
tuições

DIVERSOS

Despezas imprevistas
Despezas policiais e judiciarias
Aquisição de placas

400,00

5.386,30_
15.540,30
8.995,00
4.838,50

393,50 755,10

300,ou
210,00

900,00
210,00

Prefeitura MUnl�i�al u�. Jara�uá uo õul
80lancete do Oesoezo Orcomenlorio, referente DO mês de Jun�o de 1�4�

60,00 273,50

600,00
400,00

2.850,00
2.000,00

100,00 600,00

11.483,60
737,00

38.595,60
18.931,30

113,00 79.239,50
2.754,40 42.114,60

11.128,70

4oo,öo 2.000,00
100,00 500,00

I

6.797,501.359,50
1.848,80

75,30 376,50
371,10 1.892,30

500,00 3.000,00

2.000,00 10.440,00

2.498,20

678.10
29,80

3.549,20
166.20

540,00 2.800,00
o

3481,50

4.006,00
522.131,70
48442,00
570.573,70

.

66.371,70

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

Pastas Escolares Vende-se na

Grafiea Avenida LIda.

�------------------------�.I"----.
CASA DAS TIMTAS

FILIAL EM JARAGUÃ DO SUL
RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

OFERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Lin.ha
ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para VIdra

ceiro, Oleo para soalho, Cola, Ag�a Raz e!c.
Anilinas:' pare tingir tecidos de La, Algodao,

Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

litros, Cera para Soalho.

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

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

AVISO

����

� J' çe.boa digestão usan- �
I, 0<1, antes das refeições, �
� usando calie de �
� Bitter Aguia Puro �
�����

Fica . terminantemente
proibido a entrada de pes
soas estranhas em meu

mato sem minha licença,
afim de tirar cipós, palmi
tos, derrubar arvores e ca

çar.
Não me responsabiliso

pelo que possa acontecer.

Poço Dama 2 de Agos
to de 1948

MARCELLO MENEL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r�r;;;ini;�lF��A'i,=4i.·, ICIißica de OI�os, Ouvidos, nariz, fiaroanla
:

MEDICO I ti. I R G O di Dr. Araninio Tav8i1res
. .

.,. ., '1Jl Pofessor Caledralico de Biologia do loslittulo de Educação de Florianópolis
Formado pela Faculdade de Medicine da III�. I Ex·Chefe <lias serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no
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CRIANÇ4S, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA .PÉLE.

Feridas
Eczemas
Úlceras'
Manchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófllias

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR!.,.

Emprês3,Sul Brasileira de Eletricidade S. A�- Eletricidade Médica-
Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios I:Jltra Violetas e Infra Vermelho
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Diretor Médico do Hospital "Sãe José'
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Tome, saúde, usando'icomo aperitivo, o gran-
de estomacal
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o remédio qua tem depurado
o sangue d. tras geraçõos I

Empregado com êxito nae :

Uma lit.na completa de MOTORES nacionais 9 estrangeiros da alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos r

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, '470 rotações por minuto
,

220 Volts, 50 ciclos.

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

Grande Depurativo do sangue

Sortimento completo e 'variado de LUSTRES, OASTIÇAIS LOBOS, de
ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRIOO em ger.al para instalações de luz e

força de qualquer capacidade.
SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza fi '1,ualquer

pedido de instalação de luz e força .

•

ELIXIR DE NOGUEIRA

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SlfIUS".
Anossa

rcompleto sortimento de F�zendas - Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc.�
-
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CASA TOile IASjA
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...
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A qUE SÓ VENDE_ARTIGDS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

.

A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA".
.

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

A RAINHA DOS ;;:-BA-IX-O-S------ �IMII81IlalElel'UI JE IIWm••�!i�!lel
®.IIMH!I.I� Sl!i}.t§� E"<E,,�,"

,/
., .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
Assinaturas pagas até 31/12/48
Gustauo A. Henschel, Ro- .

dolfo Harbs, Daniel Glatz,
beopoldo Koch, F. C. Fie
dler, Pedro J. Meurer �
Hilario Moretti.
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Gratos
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De Florianopolis

NASCIMENTO
O lar do casal Evaldo

Boss e de sua esposa foi
enriquecido no dia 15 do
correnté com mais um

nascimento de um robus
to menino que receberá 0-
nome de Guntha Boss

PRECISA-SE
DE UM OFICIAL DE ALFAIATE.

TRATAR COM O PROPRIETÁRIO DA

ALFAIATARIA UM A C KU
Rua Presidente Epitacio Pessóa, 974

JARAGUÁ DO SUL

S�6Ã� ylRCtA,
. '.

ESPECIALIDADE

A visita do chefe da Nação á Bolivia sejamos ao sr. Tarcicio
muitas felicidades.
- Aniversariou-se no

O general Eu�ico ,

Gas- p�eside�t�, secretaríos JO-I ca ao Sr. Henrique Herrzog.
dia 1 g o er. Engelberfo

par Outra seguiu as 6 ee Macíelre, Geraldo Na- Falarão o ministro das Freiberger, industrial nes
horas do dia de on!em sci.mento Silva, Otavio Relações Exteriores, sr. ta praça.

.

pera Corumbá, onde fica- Brito e Jorge de Cerva- Raul Fernandes e em res-
-- No dia 20 o menino

A renuncia dos

udenis-Ito da produção agro'pe- r� hospedad? na restden- lhos; capitão Anibal Ama- posta o ministr� das Re- Renato Ruysam filho de
tas aos cargos que ocu- cuäría. O Sr. Artur Mül- cre do prefeito da cidade. zonas e tenentes Pedro lações Exteriores da Bo- Mathias Ruysam.
pavam nas comissões per- ler, em seu nome e no Aco�panhará.. 05. Exa, Melo Araujo e José Maia. Iivia. No dia 24 se dará

- Ainda ne mesma da

manentes, por terem dois de Walter Muller, decla a �eguIllte c?mltlva: em-· No dia imediato, o pre- a partida do presidente ta a snra. Erna 'Picoli es

representantes pesedistas rou que embora renun-
baixador DaVId Alvestegui, sidente da Republicá se- da Republica da Bolivia posa do sr. Walter PicoH

com a confirmação do Ii- ciassem aos cargos que e��aixador da Bollvla, guirá pera �. José, .

onde As 7 e 30 o g"nerai e Cecilia Líders residente
der declarado que a mai- tinham nas diversas 00- mlnlstr<;>s Raul Fernandes o aguardara o presidente EUrico Gaspar Outra par-

em Blumenau.

ar.ia �ão precisava da missões, concordavam em
e �Iovls Pestana; gener�1 Hertzog, d fim de ineugu- tirá de regresso ao Rio Faz anos hoje a Sra.

mI�orla, deu motivo a comparecer como acesso- Alcl<? Souto; pr�f. Pe.rel- rarem o novo trecho da de Janeiro. Irmgarde da Costa, es-

agitados �ebates e pode res á reunião marcada. ra LI��, engenhelr? Plre.s Est�a?a de Ferro Brasil- Segundo se noticia, du- posa do Snr. Waldemar

t�azer s.erlas consequen- Em defesa do ato do do �IO. sr, Estevão FI- ßolívía. Nessa solemde- rante o encontro dos dois da Costa, comerciante em

mas, pois repercutio de Sr. Preteito de Joinvllle gueiredo, governador do de falará o ministro CIo· chefes de governo deverá São Francisco do Sul;
modo destacado na im que alterou o impost� Estado de l\;1ato Gr?sso, vis Pestana. Partirão de- ser assinado um tratado Maria Madalena Schmlrr,

'\ prensAa carioca e mesmo de licença, falou o Sr. senador Fellnto
.

Muller, pois os dois presidentes, pera a construção;' por esposa do' ônr. Antonio

í na Câmara Federal. Oswaldo Cabral. O ora- deputado Vandoni de Bar· de trem, pare a cidade de uma comissão mixte de Schmitf: e a menina De-

.Si _os !�abdlhos nas co- dor esclareceu qua não ros, ge'!eral Zacarias de Roborá onde o chefe do uma estrada de ferro li- lorme Wunderlich. Dia 20
mtssoes Ja éram morosos, houve uma alteração, mas Assunç�?, c0f!1�ndante da gov,erno boliviano ofere- gando Santa Cruz á lo. a menina Bernardete, filho

agora presume-se que i- unicamente, o Sr. João 9.a R�glao! mínístro Sou- cera um jantar e saudará calidade de Vila-Vila, n! do snr, Leopoldo Klein.
rao a I?�sso. de. tartaru�a, Colin poz em vigor uma

ee .Leao. Filho, c�e�e �o o general Eurico Gaspar Bolívia. Dia 24 LI menina Mada-
<) que Ja fOI dito em dis- Tabela já expedida pelo cerlmonial do Mlnisterlo Dutra, que proferirá dis- lena ôtrzalkonskl, filha do
curso pelo deputado po- seu antecessor sr. Geral- do Exterior, coronel avia- curso de agradecimento. Sr. Silvestre Strzalkonski.

pulista. Ha um� ser�e de do WetzeI; com aprova-
dor Gabril Mosse, minis- As 8 horas do dia 23 V d

Anivesarta-se no dia 24
Ieis a serem discutidas, ção do Presidente da Re- tro Francisco Louzada, do o general Gaspar Dutr� erea 'or a Exma. Snra. Elisabeth
mas cujos ante-projetos pública. cerimonial da Presidencia, regressará á Corumbá, Ruysam Greesinger digna
não �ae� das comissões. Houve troca de: apar-

ôrs, Herbert Mose ,Elma aguardando nessa cidade. Dr. Alvaro Batalha esposa do ônr. Lourenço
Haja VIsta o Estatuto tes e o Sr. Cabral disse no Cardim, Ernani Reis, acompanhado das eurori- Greesínger, destacado co-

d�s.�uncion�rio� e o da que quem protestava não João Coelho Lisboa, in-- dades federais, estaduais Aniversariou quinta- merciante nesta praça.
Dl'vJsao TerntorIal, alem era o povo, mas uma tro�utor diplomatico enge- e municipais, a chegada feira última o nosso pre· Dia 25 o menino Anto
de ce�ca de uma dezooa meia duzia de grandes nhelro Ernesto de Olivei- do presidente da Bolivia. zado amigo sr. Dr. Alva- nio Carlos Vieira; Dia 26

de. leIS complementares, industrias, que -até então ra; da Comissão Ferrovi- O programa para esse ro da Costa Batalha uma da Senhora Hedviges Wa
�uJo esquema já foi a- liram os beneficiados do arla Mista Brasil-Bolivia, dia consta de almoço in· das mais expressivas gner, esposa do industrial

.provado.
.

partido passedista join- capit�o Pessoà de Almei- timo e jantar oferecido pe- personalidades do nosso Ouo Wagner; Ernesto Les-
O sr. GUilherme Urban, vilense e esclareceu: A da, ajudante de ordens do lo presidente da Republi- meio cientifico, social e smann, grande industI·ial

d.eputado pessed!sta Join- Drogaria e Farmacia politico,' onde tem.desen- nesta cidade.

vlle.nse, pr<;lnunclOu uma Catarinense, por exem- volvido as mais intensas Dia 28 o menino Claus

�:!�;i:ã��7:.���ri: ;t��!;iJ�����ei!:��:: 00 ATENÇÃO I SNRS. CAVALnEIROS 00 :e;����:t���V�!�!��: ���::l���:r��i��oJ!:
�oinville, �ontra a nova É preciso saber que a

00 - 00 ador á nossa Câmara ria Ferreirdd a Silva, e

tabela do Imposto de li- filial desse estabelecimen- 00 A h I
.

j A h
- Municipal. marcou de o jovem Alberto Slearde-

nenPo
.

;
campan e a. e egancla e man a fórma simpática e lumi- latti,' residente em VI·la

," .. 1;1, que _maJorou aque- to em Florianopolis, já n �
. �a tnbutaçao. paga· Cr$ 1.600,00 e não von,eccionando ainda hoje seu terno na nósa a sua passagem por Nova.

Alega-s9 que a majo- reclama. Alem do mais 00 Alfaiataria "Mack" de Mauricio Köhler, aquêle orgão legislativo. A todos aniversariantes

lração � incon.stitucional, é irrisorio que essa firma: Por todas essas ra.zões as felicitações do "Correio
IPOIS nao podIa ser alte- que distribuio um diVi-_OO

Rua Presidente �pitacio Pessôa, 974 ficaram sobejamente jus- do Povo".
,terada alem de 20%. dendo de 180/0' como

I tificadas a8 iniImeras
E t S

fi JARAGUÁ DO SUL - ST�CATARINA homenagens de que o . CASAMEITOS
..

m apar e, o r. Artur consta de sua circular,
'MullI"

.

OOOO��OO�OO·OO�OO�OOOO ilustre aniversarI'ante fOI' Realizou-se dia 18 tI�
1. er esc areceu qU9 g. raPoss a elevação dos 16 h I
,&. b T

.. alvo naquéla data. oras o en ace matri-
",am em o esouro do preços dos prlVlutos", ·"1 d J H I h
;1;'1 td.... "Correio do Povo" cum· momo o ovem e mut
1,.:.,S!l o, aumentou o im- como declara e que tenha K· 05 h

t d
. primenta o Dr. Alvaro lenen com a rIa. Rut

!pos o. _

e Illdustrias e aumentado o seu .capi- A
f 1 Batalha almeJ'ando-lhe as yroso.

,pro 1980ea, em a guns ca- tal para doze e meio mi- R I
é

. maiores felicidades. ea izaram-se ontem
tios at malS �e 3�()%, o Ihões de cruzeiros, pa- na sala das audiencias os
que ta�bem era Ilega!. gasae quantia tão irrisoria. seguintes casamentos; Af-
No fmal do seu tercel- O Sr. João Colin está fonso Schrauth com a Srta.

'ro discurso, ? orador fazendo justiça para to- Locais Hermina Elisa Jung e Bru·
trouxe a publIco aumen- dos os contribuintes e .1íinÓO/U úe flua/idade DO Adroriöndi, com a Srta.
to mais de 600%, que 80 não lançamentos com 7

� aliVERSARIOS Ida Tecila.
,frera a Drogaria Catari parcialidades. FERMENTO (fit ��� Dia 15 do corrente
nenss .e oMoi�ho de Tri- -O deputadO Waldemar BAUNILHA .;- "i comemorou mais um ani-
go. �fIr�ou, amda, em

I
Rupp pronunciou longo PÓS P.<\RA PUDINS ,;. � versario de SUli preciosa

exphcaçao_ pesso,d, que di�curso söbre a peste existencia, o sr. Tarcicio
embora nao tenha Sido suma, trazendo ao
"x

..

pulso da Comissão de conhecimento da Casa a �� j�' Motta, conferente ferrovia-

F
.: .;-; "">\_ rio, jU!1to a Red� Viação

llnan_ças, essa comissãO, situaQão em que se acha' L��/ .}7:\:? Paraná S. Catarina desta
�ue nao lira politica, não ,. zona do Oeste Catari- � ..... I ,,;;.}�Y' . cidade.
'inha um unico repre- nense, onde 95% dos -'�

..�J(f:>:" Embora tardiaménte de-
sentante das classes pro- suiuos foram dizimados

... .ç
dutoras. Afinal pediu que pela epizotia. I ./l/nfégridade . \,_,�·fÀQ Sr. Presidente convi- -O Sr. Governador do mordi doi Jeu:J �r�
dasse o�. Srs deputad.?s Estado assinou a Lei que I criador,,! deve-Ie !��
ArtQr Mul!er, Walter Mul- manda expedir novo H.e- .J......J :J-,�\
ter. e Fehx Odebrecht gimento de custas judj-

a repz;,ur;aô aO. marco \�i� \.

!para tcmarem parte na ciarias e pOliciais dentro que e a garanlia dof I>:
<reunião da Comissão de de 60 dias: bonf

.

�gricultura, <;lnde deve- - Regressou do Rio, a

'

ß:.;I MED E IRO C
-rIa ser debatIdo um as- comiSsão dos cOllvt1l1cio- ...,.r:!CdÚ1{J,# .J

. Qunt� de grande imp<?r- nais que ali fora repre
tanCIa, que era o proJe- sentar Ranta Catarina na
'o de defesa e incremen- Convenção da UDN.

.........................1 .
.
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Virgem Especialidade
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Ainda. a renuncia dos udenistas - Imposto
de Licença - Interesses agro-pecuários -

Outras notas

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa
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