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ANO XXIX JARAGUÃ DO SUL - Domingo, 29 de Agosto de 1948 - Sta. Oatarina - N. 1.505

CAMARA MUNICIPAL
ReqlJerida a constituição de urna comissão especial de lnquérlte para apurar onde fica

ram quarenta mil cruzeiros do pôvo de Jaraguá do Sul!

Atividade intensa pelo bem do pôvo - Fiscalização rigorósa da aplicação dos dinheiros públicos é o que fazem os vereadores, atualmente

Mais treis projétos de lei que virão beneficiar a população - A Comissão de Finanças, ao examinar os balancêtes de Maio, Junho e Julho, se

insurge contra o "extravío de verbas" e "a: completa falta de fiscalização" - O hospital de Corupá é de um médico só ou é de todos?

Conforme prevíamos e quérito, na fórma do ar- dencia de Corupá do mez do leite. bem como autorl- obtidos pela flscallseçêo. cal onde realizado o ser-

o pôvo desejava, após os tigo 35 do Regimento In- de maio foi paga pela verba dade bera exercerem a Paragrafo Unico-No viço; b) - preço da diaria;

resultados felizes do plei- terno, com o fim deter Saúde Pública, dotação ... mais rlgoróse fiscalisação caso que, por qualquer e- c) - numero de diarias;

to suplementar de Coru- minado de apurar a des- 4.99.2; Drenagem de ter- sôbre o referido prodúto ventual motivo a flscali- d) - relação nominal dos

pá, a nossa; Câmara de tinação dos quarenta mil renos e alagadiços, O que e sôbre os livros de en- sação não se efetivar du- operarios que executaram

Vereadores, fez inaugu- cruzeiros referidos. importa em extravio de verbas, rrada e pagamento do rante o mês, poderà o pa- o serviço e as suas res-

rar uma nóva fase de a- Sala das Sessões, 21 de uma vez que o pagamen- mesmo. gamento do leite ser feito perívas asslnatures; e)-

tividade bem diversa da- agôsto de 1948. to deverá ser feito sob Paràgrafo Único-São sob a bäse des análises assinatura do zelador.

quéla que vigorava ao a verba: Serviços Utili- obrigações dos encarrega- realisadas pelo próprio a Art. 3. - Toda folha

tempo em que, um en- Wi/ly Germano G�ssner.u dade Pública. dos da fiscalisação: dquirente ou das feitas de pagamento virá acom-

gano lamentavel de cér- Os srs. vereadores, por Nas listas de serviços l-fazer as análises do pela físcelíseção no mês panhada de uma lista ne

to eleitorado fez COlDque unanimidade confortado- de zeladores nrs.: 394, leite em cada estabeleci- anterior, devendo, porêm, quel constará, alem do no

a expressão "majoritá- ra e dignificante confe-/395, 396, 397, 400,405, 411, mento do ramo e de cada o inleressado dar ciencia me do local onde realiza-

rios" tivésse, na pràtíca, riram absoluto apôio e 463, 464, 465,466, 467, 468, fornecedor, alternadarnen- do íàto, por escrito, ao do e a assinatura do ze-

odôres ditatoriaes. amplos poderes á Co- 469,470,471,472,473,474, re, duas vezes por mês, Prefeito Municipal. lador ou encarregado, uma

Felizmente, orientado missão para que, por to- 475, 476, e 51.5, do mez pelo menos. Artigo 8·-A presente descrlrnineçäo detalhada

por lideres concíentes e dos os meios que achas- de maio, nas listas nrs. II-Manter, em livro es- lei entrará em vigôr na dos serviços prestados

devotados ao bem do se conveniente atingisse 522, 563, 565, e 601 do pecie l, o quadro eslatisti- data de sua publicação. como: a) - metragem de

Municipio, foi possivel, o seu objetivo. mez de junho e das lís- co dos reeuldados obtidos Artigo 9'-Revogam-se estrada ernbeuleda; b)-

a êsse próprio eleitora- A Oomíssãö Especial tas nrs. 615, 652 e 653 com a flscaliseção. as disposições em conrré- metragem de estrada ma-

do, remediar o seu erro de Iuqueríto ficou assim do mês de julho consta III-Entregar a cada es. rio. cadarnlzade: c) - metragem

elegendo, nas urnas re- constituida: sómente: a estrada onde foi exe- tabelecimento flscallsado Iaraguà do Sul, de agos- de abertura e limpeza de

novadas, homens capa- Willy Germano Ges- cutado O serviço, a quantia pa- uma ficha dos resultados to de 1948. valos e sargeras; d) - bu-

zes. s�ner, Mal' Thi�n;te Ju- ga.e as assinaturas do Zelador I das análises sendo que, .

racos fechados á macada-

Correspondendo a essa mor e Joao LUCLO da e Flscal. estritamente de acõrdo Prefeito Munlclpal.» me ou á barro; e) - cons-

confiança ai estão agora Costa os quaes, sob a Este täto demonstrá com a mesma deverão trução de boelros e pon-

os mandatários do elei- presidencia do primeiro, uma completa falta de ser feitos os pagamentos -�- tilhões, preço do material

torado jaraguaense na já iniciaram os seus tra- fiscalização uma vez que do Ieííte entrado no mês O V d d U D N e mão de öbra; f) - con-

t da.í d d
erea or a . .., d b

. t·

e� aca a,I!llpon o 01' �m, balhos. . . .
pelas linhas abertas. de- e e cada fornecedor apll- snr. João Lucio da Costa, certo e oeiros e pon 1-

ditando leis bemtazejas, Que Deus inspire e 11u-1 verá constar nas IIstas,1 ca-se como báse a sua apresentou o seguinte: lhõe�, preço d� material

aponta.ndo �rregularida- mine e�ses treis
,

cida- al�m do existente, a di- respeiiva média d� teôr _ "Projeto de lei nv, ..
e rnao d� o�ra, g) - O�-

des e Investigando onde, daos aíím de que possam ária paga; o nome e re- de gordura constatado no Art. 1. _ fica o Poder tros Se�vlços. ne�ta. rubri-

como e em que se gas- cumprir a sua espinhósa cíbo dos operários que leite. Executivo autorizado a' ca serao· desc.fImInac!�s
ta o dinheiro que o con- 'missão com desassombro, executaram o serviço. IV -Autuar os Infraro- auxiliar a Sociedade Es- todos. os servrços n.a?
tribuinte deixa no gUi-lserenidade e inflexibili- Sala das Sessões, 20 res das disposições desta colar Itapocuslnho, sito men_clOna.dos na especlíí-

ché da tesouraria quan- dade pelo bem de Jara- de agôsto de 1948. lei. no lugar do mesmo nome,
caçao ecima.

.

do paga os seus impostos. guà e do seu pôvo! Artigo 4'-Cada estabe- com a Irnportancla de Art. 4. - DepOII5 de a

Assim, conciente de Wille Germano Gessner
lecimento, compreendido CrI 15.000,00 pare a cons-

folha de pagament�, aC0!ß-
suas responsabilidades,

I
Um parece� que h�nra João Lúcio ela Costa

por esta lei, fica obrigado I rrução
do referido prédio pannada da respetíva h�-

o vereador populista os seus signatários Otaviano Tissi
a fornecer aparelhos e re- escolar onde funciona a

ta dar en.trada ne Pre!el-
WiHy Germano Gessner, A Oomissão de Finan- . Augusto Sarti.

agentes necessários ás a- escola Machado de Assis, rura, � ,fI sC,a I da Prefeltu-

apresentou à Oâ!llara o ças, por sua vez, parece Sim senhores! néllses bem como, quando neste municipio.
ra v�nrIca�a no. local �o

segUInte requerImento: trilhar pela mesma bitó- O pôvo que elegeu o leite é fornecido em va- Art. 2' _ A auxiliar a serVIço,
.

SI este confere

"IlIl}o. Snr. Pr.e�idente la do rigôr e da hones- taes representantes póde, silhame coletivo, a buscar Sociedade escolar Presi- com a lista apresentada,

da Camara MUDlcIpal de tidade pois, assim não com todo direito, orgu- dos seus respetivos' for- dente Getúlio Vargas, sita passa�do neste caso .0
Jaraguà do Sul. fosse não teria a cora- Ihar-se dêles e de si necedores as amostras do em Vila Chartres, neste

seu VIstO! podendo depOIS

O vereador que a pre- gem �ecessária para su- mesmo! leite a ser analisado. Municipio, com a impor- ,ser
autorIzado o seu pa-

sente. subscreve, tendo bscrever o parecer que
-- x- Artigo 5'-0 Prefeito tancia de Or$ 10.000,00 gamento..

.

em vIsta que é da com- subscreveu consubsbn- O ddR P Municival nomeará, se- para a construção do pré.
Art. 5. - Uma VIa da

petencia exclusiva da ciado nos seguintes têr- WillyV�::s;:r, °ap��s��: mestralmente, uma comis- dio escolllr,naquela locali _ f?lha de pagamento e, da

Câmara Municipal, Fisca- mos: to o seguinte: são comj1ósta de cinGo(5) dade. l�sta comprovante. sera a-

lizar a Administração - cParecer da C'omis- membros dentre os inte- Art. 3. _ A Despeza Jlxad� em lugar VI.stoso e .

Fina�ceira, nos �xprés- são de Finanças e Orça- «Projeto de Lei N.... ressados, á qual compete, do referido auxilio corre-
acesslvel ao publico, no

sos termos do artIgo 63, mento da Câmara Muni- Regula a compra do leite sempre que fôr necessá- rá por conta da verba sect<;>r onde efetuado. o

n· VIII, �� �ei Orgânica cipal de Jaraguá do Sul para industrialisação. rio, entender-se com a Co- 9-34-1. servIço. para, o deVIdo

dos MUDlCIplOS; e sóbre os balancêtes dos \VALDEMAR GRUBBA, missão Municipal de Pre- Art. 4. _ Revogam-se
conheCImento do po�o.

Considerando que, por mezes de Maio, Junho e
Prefeito Municipal de Ja- ços, ou entidáde equiva- as disposições em contrá- A�t. 6. -. Esta leI en-

ocasião do pleito muni Julho de 1948, da Prefei- raguá do Sul. no uso de lente, sôbre a tabéla de rio entrando esta lei em
trara em vl.gor _

na data

cipal de 23 de Novembro .tura Municipal de Jara- suas atribuições; faço preço do leite para indus- yigor na data de sua pu-
da sua pub�lcaç�o� revo-

de 1947, tornou-se fàto guá do Sul: saber a todos os habi- trialisação. ,
blicilÇão." _

gadas �s dISposlçoes em

do conhecimento público A Comissão de Finan- tantes deste Municipio Paragrafo Unico-Essa -x- contrafl.o.. .

que um funcionàrio pú- cas e Orçamento da Câ- que a Câmara Munici- Comissão, findo o semes finalmente, para acabar Pref':ltura MUllIcIpal de

blico municipal, em caro mara Municipal de Jara- paI votou e .eu sanciono tre, é considerada extinta de vez com as taes folhas I
Jaragua_ d? Sul, »

ro oficial, foi a Joinvile guá do Sul, reunida pa-
a seguinte lei: podendo, por novo áto, de pagamento dos traba Por ultImo, �f!1!I de se

buscar de repartição pú- ra apreciar os balancê- Artigo 1'-0 leite para ser novamente nomeada, lhadores de estradas, fo-, esclar�eer d,:flnItlvamente
blica estadua.l uma im· tes da Prefeitura de Ja- industrialisação, nêlilte Mu· substituida radicalmente ou lhas essas que constituem '\ o.(�et que �a c�m o �ot
portancia, . que constou raguá do Sul, referentes nicipio, será comprado á renovada dpenas em parte. o pavor das verbas orça- t a �sus e Jzar6 e

ser de Cr$. 40.000,00 aos mezes de maio Jun- bàse do teôr de gordura, Artigo 6.-0s estabele- mentárias, pois que são .

orupa, o yerea �r p pu

(Quarenta mil cruzeiros), ho e julho de 1948, ve ficando expressamente cimentos infratores desta de uma voracidade gluto-I lIsta e�cammh�u a M�sa
destinada á Prefeitura rificou em primeiro lo proibida· qualquer outra lei ficam sujeitos á multa nica, o vereador Willy I o segu�nr� pedIdo de m-

Municipal de Jaraguá do gar muita falta de atenção dis- modalidade de compra ou de Cr$ 500,00 a Cr� Gessner, do PRP, apre- form�,çoes. .

Sul; pensada aos comprovantes que pagamento do leite. 5000,00 e os fornecedo- sentou o seguinte:
-

�

Illmo. Snr ..P.reslden-
Oonsiderando que, dita acompanham as ordens de paga· Artigo 2'-fica o Pre- res de leite fraudàdo ou - «Projeto d� lei ... te Cam,ara MUnICIpal de

quantia, ao que se bo- mento. Ha ordens em que estes feito Municipal autorisado que tentarem embaraçar a Art..1. - A fiscaliza- Jarag.ua do .Sul.
quejou na epoca, não faliam completamente e em ou- a tomar todas as provi- ação da fiscalisação, ficam ção dos serviços de ulili- O mfrassmado, no uso

deu entrada nos cófres tras esclarecem insatis- dencias que julgar neces- sujeitos à multa de Cr$. . dade publica será feita pe- d!l faculda�e que lhe con:

e nem na contabilidade fatoriamente sôbre o pa- sàrias ao cumprimento e 100,00 II Cr$.1.000,00. los fiscaes da Prefeilua fere �o. artIgo 60 �� .LeI
da Prefeitura local, não gamento efetuado, sendo físcalisação da presente lei. Artigo 7'-Fica faculla. obedecendo a seguinte re- Orgamca dos MUnIClpIOS,

se sabendo ao certo, até assim recomendavel que Artigo 52-Os encarre- do aos estabelicentos in- gulamentação: vem. requerer a V: �. que

hoje, qualodestino que a Tesouraria dispense gados do cumprimento e teressados efetuarem, diá- Art. 2. _ Toda folha de se dIgne .da sol�c�tar ao

se deu a tal dinheiro; mais atenção nêste sen- fiscalisação desta lei terão ria ou alternadamente, a. pagamento de Serviços snr. ?retel!o Mumc!pa.1 as

REQUÉR tido. entrada franca· em qual nálises do leite em seus de Ulilidad2 Publica apre- segumtes mformaçoes.

A constituição de uma I A folha de pagamento quer estabelecimento de estabelecimentos para con- sentada á Prefeitura, de- 1·) - Em quanto foram

Comissão Especial de In- dos operários da .lnten- compra ou beneficiamento tronto com os resultados verá constar de: a) - lo� nontinua na pagina 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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bei n 18
Sanciona o Código de posturas

WALDEMAR GRUBBA, Prefeito Municipal de Jara

guä do Sul. faz saber que a Câmara de Vereadores votou

e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo 10 - Fica aprovado o Código de Posturas

q�e, por mim subscrito, faz parte integrante da presente
leí.

. A!t�go 2°. - Esta lei entrará em vigor, com o res-

petívo Código, dentro de 10 dias depois de publicação pe
la Imprensa.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, em 28 de

agosto de 1948.
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal

CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO DE

JARAGUÁ DO SUL
CAPITULO I

DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 1. - A ação ou omissão que contrarie as

disposições deste Código, constitúe infração, ficando o seu

autor ou responsavel sujeito ás penalidades nêle previstas.
Art. 2. -:- �or multa entende-se a penalidade de

natureza pecuníáría a que ficam sujeitos os infratores.

.

Art. .3. - .90�side�a-se reincidente o Intrator já
punido por infração ídentíea, dentro de cinco anos, mes

mo que tenha pago, amigavelmente, a primeira multa

§ único - A reincidencia será sempre punida com

o dobro da multa anterior.

.

Art. 4. - Constatada a infração, será lavrado no

propno local, ou no mais próximo, si alí Iôr impossivel
um a�to circu�stanci�do, assinado pelo agente autuante:
pelo Intrator SI o quizer, e por mais duas testemunhas

sempre que possível.
• A

§ único - Será nulo o auto que não contiver o

dia, mes! ano e �ora em que foi constatada a infração, e

bem aSSIm o artigo da Lei em que incorre o infrator.
Art. 5. - São solidariamente responsaveis pelo pa

ga�ento das multas, o agente material do ato, os proprie
tá�IOS. dos bens. a que diga respeito o auto e os proílssío
nais lIgados á Infração.

§ �nico - Nas infra?ões praticadas -por mais de
uma pessoa, a cada uma aplicar se-á a penalidade fican

do tamb.em sujeitas á multa, as testemunhas que Úverem
presenciado o fato e se negarem a assinar o respectivo
auto.

. .

Art. 6
..-: A. multa poderá ser imposta pelos íun-

cIOnárIOS municrpais, zeladores ou inspetores de estradas.

Art. 7. - Lavrado o auto, será o infrator intimado

para satisfazer o pagamento dentro de 48 horas deixan
do-se em poder do mesmo notificação com menção do

artigo e lei infringidos.
'

. Ar�. 8. -'. O infrator apresentará defesa escrita, ao

Pr�felto, SI o quizer, dentro do prazo fixado no artigo an

teríor e! ?O despacho dêste, haverá recurso para a Oâma

r� Municipal, .dentro de oito días, mediante deposito pré
VIO da multa Imposta.

Art. 9. - Si não fôr paga a multa e esgotado o

prazo d.e .defes� preliminar, será a importancia inscrita
como dívida ativa ao favor do Munícípio e, extraída cer-

tidão, cobrada na fórma das Leís em vigôr. _

Art. 10. � Quando o Intrator não possuir bens imó
veis no municipio, fôr mascate ou vendedor ambulante
serão apreendidos os bens, objetos ou mercadorias en{
pod�r dos mesmos, até pagamento da multa e impostos
devidos.

� único - Êsses bens, mercadorías ou objétos
constarão do auto <!_e infração e, uma vez esgotados o�
prazos de defesa, nao havendo pagamento serão vendidos
na fór_ma que as �eis est�belecem. Em c�so de depósito
em maos de terceiros, serao lavrados os respectivos autos.

.

Art. 1_1. - As multas por falta de pagamento de

Impostos serao de �O% sobre o débito.

.
§ ú�ico -:- Não se recolhem multas sem o imposto

�evldo e VIce-versa, quando a estes estejam sujeitos os

Infratores.

.

. Art. 12. - Quando fôrem infringidos diversos arti

gos, a multa será sempre a da mais alta infração. .

A'
Art. 13. _- Si o infrator, dentro do prazo que lhe

for marcado, n.ao .

executar a obra ordenada pagará a

�ult� como reInCIde,nte � a mesma será feita pela muní

clpalIda.de,. �obrada ImedI.atamente após o término, amiga
vel ou Judlclal�ente, do mfrator, acrescida das despesas
do advogado, SI as houver e não podendo estas exceder
de 20%.

Art. 14. - Conforme o gê�ero a que se dedique,
e exce�uados os que venderem generos da propria lavou
ra ou fore� representantes das casas comerciais devida

me�te regl�tradas no Municipio, os demais negociantes
serao conSIderados mascates ou pombeiros.

.
§ 1. - São considerados pombeiros os que nego-

CIarem. em oo.mpra ou.venda. dentro do Municipio, de ga
do bovmo, _sumo! caprmo ou outros, incluídas as aves,
uma ,:"e� nao sejam estahelecidos com açougues ou casas

espeCialIzadas no ramo, dentro do Municipio.
§ 2

..
- Todo

_

mascate ou pombeiro deverá sempre
trazer COP.SlgO o talao de licença municipal, sendo que a

mesma somente poderá ser extraida para uso individual.

CAPITULO II

DAS VIAS PÚBLICAS

Art. 15. :-- O Municipio divide· se em zonas urbana ,

sub-urbana e rural, compreendendo-se aquelas como cons

tituintes das cidades e vilas e a última como a colonial,
sendo os perímetros fixados de acôrdo com as Leis em

vigôr.
§ único - As construções, inclusive as de ruas,

avenidas, praças, jardins, ete., nas zonas urbanas e sub

urbanas ser,ão reguladas no Código de Construções, que

estabelecera a multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 200,00 para os

infratores, além das penalidades especiais.
Art. 16. - Dependem de licença prévia da Prefei

tura, que lhe darä. largura e demais condições técnicas, a
abertura de estradas que sirvam a mais de cinco morado

res lançados para impostos na repartição municipal.
§ único - Essas estradas não poderão ter menos

de quatro metros de largura.
Penalidades:- Multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 100,00.
Art. 17. - As construções de prédios ou qualquer

outras obras nas estradas muníclcípaís, dependem de au

torização prévia da Prefeitura, não podendo ser localiza

das a menos de quatro metros do eixo da via pública.
Penalidade: - Multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 200,00 e

demolição da obra se já iniciada.
Art 18. - No requbrímento, dirigido ao Prefeito,

o requerente declarará as dimensões do prédio, sí de

alvenaría ou madeira, distancia da via pública e tambem

dos estábulos, cocheiras ou privadas, ficando as localízá

ções destas, quando não houver fossa ou esgôto especial,
numa distancia nunca inferior a trinta metros do prédio
residencial.

�

§ único - Será indeferido o requerimento que não

_ preencher êssses requisitos.
Art. 19 - Serão consideradas públicas as estradas

de mais de dez moradores, sendo sua conservação por con-

to do Municipio.
.

§ único - As estradas de menos de dez morado

res serão conservadas por conta dêstes, podendo a Prefei

tura prestar-lhes auxílios' Para efeito de cobrança do im

posto de exploração agrícola, estas' estradas serão lança
das na ultima categoria.

Penalidade:- Multa de Cr$ 20,00 a e-s 100,00."
Art. 20 - As testadas dos terrenos serão desmata

das numa distancia de quinze metros do eixo da estrada,
roçadas nos mêses de dezembro e maio de cada ano.

§ 1 ° - As cêrcas vivas serão podadas nos mesmos

mêses, na altura maxima de 1,50 m.; os drenos e valetas,
tanto da estrada como no interior dos terrenos serão lim

pos !las mesmas épocas e seus detritos jogados, numa dís

tancía nunca inferior de dois metros para o interior da

propriedade; os córregos e ribeirões serão limpos de fórma

a darem livre transito ás águas.
.

§ 2° - Tambem as árvores frutíferas, quando pre
judicarem as vias públicas ou o transito, serão cortadas

sempre a juizo da autoridade municipal,
§ 3° - O morador do preàio inferior não poderá

ne�ar esgôto ao do predio superíor, uma vez o propríe
tarío dêste responda pela canalização e conservação do
mesmo e _não tenha, sem grandes inconvenientes, outro

que lhe SIrva na sua propriedade.
§ 4° - Não é permitida a colocação de materiais

de construção ou outros na via pública de modo a preju
dicar o transito.

Penalidade:- Multa de Cr$ 30,00 a Cr$ 100,00.
Art. 21 - Os terrenos com frente em duas estra

das, terão suas testadas em parte, roçadas e limpas por
conta da Prefeitura, cabendo á autoridade municipal arbí-

�uo���. .

Art. 22 - É proibido danificar estradas ou pontes
do Municipio, ou de qualquer fórma prejudicar a conser

vação das mesmas.

Penalidade:- Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 200,00.
Art 23 - É proibido jogar á estrada ou nela dei

xar cacos de vidro, arame ou animal morto, ou de qual
quer Iórma prejudicar a segurança do transito ê a saúde

pública.
'

Penalidado:- Multa de Cr$ 30,00 a crS 100,00.
Art. 24 - Os veículos e transeuntes transitarão

sempre pelo lado direito da estrada, não sendo admissi

vel o abandono de veículos na via pública, sem as medi

das de precauções e segurança necessárias.
Penalidade: Multa de e-s 20,00 a Cr$ 100,00.
Art. 25 - Os veículos que transitarem nas estra

das deverão trazer, na parte trazeira, em lugar bem vísí

vel, a placa que o identifique pela numeração fornecida

pela Inspetoria de Transito, ou autoridade municipal, éon-
forme for o caso.

.

Penalidade:- MuHa de Cr$ 20,00 a Cr$ 60,00,
Art. 26 - Os carroceiros e cocheiros, guiarão seus

veículos sentados na boléia, não podendo entregar os

mesmos a menores de 16 anos.

§ 1 ° - Quando de aluguel, não poderão abandonar

nos pontos de parada os seus veículos, e mais:

§ 2. - Usarão bonés.

§ 3. - Deverão possuir carta de habilitação.
§ 4 - Tratarão com urbanidade os passàgeiros.
§ 5. - Obedecerão a tabela de preços que fôr -

aprovada:
Penalidade:- Multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 60,00.
Art. 27 - Todos os veiculos deverão estar muni

dos de bréques e deverão obedecer os sinais de transitos.

Penalidade:- Malta de Cd 20,00 Or$ 60,00.

.

Art. 28 - Na penalidade do artigo anterior tambem

mcorrerão os veiculos que á noite transitarem sem luz,
sendo que as carroças e carros trariio as mesmas no lado

esquerdo do veiculo.
Art. 29 - Será aplicado ao transito de veiculos o

que lhe fôr aplicavel pelo Regulamento Ceral do Transito
Federal ou Estadual.

Art. 30 - Os condutores de carruagens deverão

trazer os animais a trote ou a passo.
Penalidade:- Multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 60,00.

Continúa na sétima página.

Regime de urgência
o sr, Ioel da .

Silveira

pelo 'Diario de Noticias"
sobre o titulo" Regime de

urgência"; escreve oportu
no artigo, do qual extra
imos o seguinte:

E agora é o próprio sr.

Nereu Ramos quem nos

demonstre como é possl
vel resolver a situação
dos entes queridos sern

sobrar da velocisslma te

cnlca politica do govêrno.
Foi o caso de que faleceu,
há dias passados, o sr.

Miguel Tostes, oficial da
lOa zona de Registro de
Imóveis da Justiç'a do Dis
trito Federal. Não sei se

o sr. Nereu Ramos foi

pessoalmente ao entêrro
do morto ou se fez repre
sentar. Sei que, horas de
pois, o sr. presidente da
Republica assinava um

decreto nomeando o sr,

Murilo Ramos, filho do sr.

Nereu, pera o cargo vago.
Apesar do decreto de no

meação ter sido assinado
há já vários dias, só ago
ra foi êle publlcedo
no "Diário Oficial", em

lugar discreto, naturalmen
te por sugestão da mo

destia do nomeado e do
patrocinador da nomeação.
E no mesmo dla, con

forme noticia o matutino,
pai e filho, isto é, os srs.

Nereu e Murilo Ramos,
estiveram no Palácio do
Oarete pare agradecer ao

sr. Outra o cativante ato.

Tudo em regirne de urgên
cia, como se vê.

Caiu ao Mar
Uma das tres super-for

talezas voadoras B-29 que
realizaram um vôo ao re

dor do mundo, caiu ao

mar quando - voava com

destino a Colombo, na

ilha de Ceilão'
Imediatamente após te

rem sido avisadas que
um dos aparelhos tinha
caldo ao mar, as outras

"B29" retornaram a Aden.
O sargento Gustafson, da
tripulação do aparelho si
nistrado, foi salvo. Disse

que foi atirada a grande
distancia quando seu apa
relho chocou-se centre o

mar. Gusrafson que con

seguiu manter-se á super
ficie das agues até ser

salvo, acrescentou que não
viu nenhum dos seus com

panheiros de tripulação,
após o

. acidente.

Não virá ao Brasil o

Chanceler Bevin
Foi oficialmenre desmen.

tida, em Londres, a noti

cia de que chanceler Be
vin reservara passagem no

navio "Andes", que par
tirá para a America do
Sul no dia 11 de agosto..
"O sr. Bevin - informa

o Ministzrio do Exterior
-não cogita no momen

to de passar uma temDO-

rada no Brasil".
.

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620'

garantido até o fim de
1950 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.

SACOS DE PAPEL

de boa fabricação
Vende-se na Soe. Grafiea

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PATRIA EM

J A R A G U A -o O SUL
'SOB O PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL

PR. O G R A M A:
Nasescolas do mumcipio durante a semana os professores promoverão aos alunes através de preleções,

a exaltação dos grandes vultos da Pátria cujos nomes acham-sé ligados ao feito da emancipação da Nação.

.G
I
N
A
S
I
O

S

ÃI
'O

L
U
I
Z

..... Dia 6, Domingo - NO GINÁSIO sAo LUIZ - Dia 6, Domingo __
----------------------------.---------------------

Haverá grande festa popular em beneficio do estabelecimento, com inicio às 8,30, prolongando-se

até a noite. Dita festa constará de diversôes várias, sendo exibida neste dia uma miniatura lindamente ar

ranjada da cidade de Jaraguá do Sul, onde percorrerá sobre trilhos um trensinho imitando os da Rêde

Viação Paraná Santa Catarina.

Além disso no local da festa instalar-se-ão botequins com bebidas e toda espécie de iguarfas. Chur

rasco, Doces, Galinhas assadas, Almoço completo, Tombolas, Tiro ao Alvo, Etc.

Nota: Amigo do Ginásio São Luiz contamos com o seu honroso comparecimento.

Bla 6g SIGUMBA ..lllma

REUNIÃO DOS ALUNOS NA PRÓPRIA ESOOLA EM ,HOMENAGEM Á PÁTRIA

Dia t, ltl!lt,a-lllntA

GRANDE FESTA MUNICIPAL

NO PÁTEO DO GINÁSIO SÃO LUIZ

P R o G R A M A:

1. . Hasteamento da Bandeira pelo Exmo.
- Snr. 'Waldernar Grubha, D. D. Prefeito Municipal, ao Rom do

Hino Nacional.

2 .. Recitativos pelos Escolares.e

3 .. Oração alusiva a data pelo Sr. Professor Pedro José Bôsco, Diretor do- Grupo Escolar -Abdon Batinta p.

4 .. Bênção da pedra fundamental do Ginásio por sua Excia. Redma. Bispo Diocesano.

5. - ] riscurso do Exmo. Snr. Dr. Priamo Ferreira do Amaral, promotor público da Comarca.

6.. Marteladas de Honra dos padrrnhos da pedra e de pessoas benemeritas que desejarem contribuir para

tão necessário empreendimento.

Martelada de ouro: Or$ 300,00' - Martelada de prata: 01'$ 200,00 - Martelada de ferro: a vontade

ABRILHANTARAO A FES-rA EXOELENTES OONJUNTOS MUSIOAIS

A TAIIlDE HAVERÁ UnA PARTIDA DE VOLEI"'BOLL

A comissão abaixo assinada antecipadamente agradece pelo vosso comparecimento
,

Waldemar Grubba, Prefeito Municipal, Ernesto Czerniewicz, Industrial, Faustino Rubini, Industrial, Irmão Ernesto José, Diretor do Ginásio São Luiz

rcompleto sortimento de Fazendas -

CASA TOB IAS(A
QUE OFEREOE O MAIOR SORTIMENTO ...

A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALID_ADE
...

. A UNIOA QUE NAO TEME OONOURRENOIA....

.

.

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

A RAINHA DOS ;;;07BAIXOS
IfUl1lJee mft�m.lfUI BE EIW!l.I�![Eg!lGI

eAIII.II!RASg IIDAlg �lrCE<>gc>

__J._A_R_A_G_U_Á�_D_O_S_U_L__.�__
R_u_a_M_a_ru_c_h_R_I_D_e_0_d_0_rO_d_a!OnsecaN.368 �

SANTA CATARIN�

Uereodor Willy fiermBUO
fiessner.

Transcorrerà quinta fei

ra próxima, dla 2 de se

tembro, a data natalicia

do "r. vereador Willy Ger

mano Gessner, do Partido

de Representação Popular.
O aniversariante é pes

sôa ilustre do nosso Mu

nicipio anue, participando
de uma vida pública in

tensa e agitada lern, não

obstante, sempre merecido

e simpatia e a considera

ção do Põvo de Iaragué
do Sul eis que, assim não

.fôsse, não teria exercido.
com o brilho com que o

sabe fazer, os cargos de
Intendente de Corupä, na

adrnlnlstração operósa e

honésra de Leopoldo 2\.
Jerent; o de Vereador,
por Corupá, atualmente;
bem como o de Presiden

te da importantissima Co
missão de Finanças, no

presente periodo legisla
tivo.
Em Corupá, onde resi

de, gósa de honroso con

ceito em todos os circu

las sendo que, no espor
tivo é tão bem considera

do que, de ha muito, vem

ocupando a Presidencia

do Clube D. Pedro que é
uma das melhores socie

dades locaes.
"Correio do Povo" que

tem na pessôe do ilustre
aniversariante um bom a

migo, apresenta ao mes

mo, ao ensejo da data,
curnprimenros e votos de
inúmeras felicidades.

IIONATS-ILLUSTRIERTE

Agentes
soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

Uoe d (uropa o Sut
Plinio Sallodo.

Sob êsse titulo o "Diá

rio da Noite", de São
Paulo, de 21 do corrente,
publicou a seguinte noticia:
"Acompanhado por seu

secretário, Deputado esta

dual Loureiro Junior, de
verá embarcar na proxl
ma segunda feira pera a

Europa, o Snr. Plinio Sal

gado, que a convite do
Comité de Conversações
Católica Internacionaes,

que se reuniré sob os

auspícios do Vaticano,
entre 5 e 12 de setembro

proximo, em San ôebas

tian, Espanha, tomará

parte nos trabalhos da e

laboração da "Carta dos
Direitos do Homem" a

qual, depois de elaborada,
será submetida á aprecia
ção :ia ONU.
Ao que se informa, o

conhecido leeder Integra
lista, terminados os tre

balhos da reunião, visita
rã a França. a In-glaterra,
Holanda, Bélgica e Porru

gal, realízendo conferen

cias".

Armarinhos - Chapéus - Roupas Feitas, etc.�

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rr�f�itura MUlli�i�al Ú� Jara�uá U� �ul ,Esplodin a J. G. Farben c�:r�':-'i�;ç�:-
Industrie tipo Sport

662-Maria Rose bras. transf. imp. terreno sito . Armação de madelra e
e estrada Morro Iaraguá, vendido a José Cordeiro, de ferro.
Martínhe Rosa, Leobino A. Ferreira, João e Maria Tipo A - Cr$ 115,00
Frutuoso e Iandelína Rosa. Corno Requer. Tremenda catastroíe se ben in iciaram a chamada «B - Cr$145,OO

663-,-Michael Leithold bras. transf. lmp. terre- verificom em Ludwig's- nominal doe 22 mil em- «C - CrS 185,00 com
no sito a estrada Itapocú Hansa, vendido a Miguel haven. pregados da usina, corno tolda.
Erhardt. Idem. Ern pleno centro indus- unico meio de averiguar o' V. S. encontrará na

664 -Bruno Koepp-bres. transf. imp. terreno sl- trial, ocorreu fortissima total de vitimas da víolen- CASA REAL
to a estrada Ribeirão Aurora, vendido a Willy Koepp, explosão na usina de pro- rlssima explosão verifica-
Idem. dutos quimicos da "Ba- da naquela fabrica. Recor-

665-Leopoldo Mahnke bras. transf. imp. so- disehe Aniline", do antigo da-sé que as primeiras no-
bre açougue vendido a Willy Mahnke, sito a rua grupo "Falben". ticias sobre o total de vi-
Mal. Deodoro da Fonseca Idem. Depois da explosão, um timas eram de :!OO mortos

667 - Tobias Alquini bras. baixa imp.· sobre fa- lençol de gás asfixiante e cerca de 2.500 feridos.
brlce de aguardente sito a estrada Ribeirão Grande. cobriu a cidade, obrigan- O sinistro ocorreu em
Idem. do as turmas' de salva- Ludwigshalen, Alemanha,670-Carlos Hass bras. licença instalar Força mento a usar mascares onde se encontrava a gran-HOMS, em sua casa de aluguel, sito a rua Mal. contra gases, o que difi- de usina que ficou semi-
Deodoro da Fonseca, nesta cidade. Idem. culta as operações. destruida.

671-Augusto Germano Werner' bras. transf. Ruinas se amontoam por Até egore foram recu-
írnp. terreno sito a estrada Rio Paulo, adquirido de toda a' parte. Varias perados duzentos cadave
Waldemur Werner. Idem. casas desmoronam e os res, mas a existencia de

672-Waldemar Daros bras trens]. imp. terreno telhados de outras foram outra centena de mortos
sito a estrada Rio Novo, adquirido de Belarmino destruidos. No centro, as já está verificada pelasDias e João Bonifacio Dias Filho. Idem: . I janelas desapareceram e partes de corpos encontra-

673-Augusto Jung bras. trensf, irnp. terreno as vitrinas das casas co- das.
sito a estrada Rio Paulo, adquirido de Irma MoreI mercias partiram-se. Os engenheiros do' � E'Jung. Idem. Os danos marerias são xército Norte-Americano

674-José Geraldi bras. transf. imp. terreno sito conslderavels e o numero dizem que mesmo, com
a estrada Rio Paulo, adquirido de Antonio Martini. de mortos e feridos au- seus guindastes e "P..ullo
Idem. menta constantemente, sen- dozers", levarão pelo rne-

675-Alfredo Bodenberg bras. transf. irnp rerre- do irnpossivel avalia-los nos 4 dies pera revolver
no sito a estrada Rio Novo, adquirido de Alfonso por enquanto. Todos os os escombros, á procura,Beyer. Idem. serviços de socorro estão não só de cadeveres, co-

676-Luiz Maes bras. transf. imp. terreno sito sendo mobilizados. mo de sobrevlventes'[sorer-a estrada ltapocú, adquirido de Afonso Emilio Ni- Os funcionários da Far rados.
coluzzl, Idem.

667·- Rodolfo Maes bras. transí. irnp. terreno

���ol�z���rl����apocú, adquirido de Afonso Emilio HCUSH�O O Princip8 ßU�ust678-Francisco Maes bras. rransl. írnp. terreno
sito a estrada Itapocú, adquirido de Afonso Emílio
Nlcoluzzl. Idem.

679-Floreoço Cezar Picinini bras. transf. imp.
terreno sito a estrada Isabel, adquirido de Bernardo
Polmann. Idem.

680-Celeste Bianchini bras transf. imp. terre
no sito a estrada Isabel. adquirido de Luiza Bian-
chini. Idem.

.

681-Celeste Bianchini bras transf imp. terre
no sito a estrada Isabel, adquirido de Lulza Bianchi
ni, Idem.

682-Celeste Bianquini bras. transf. irnp. terrz
no sito a estrada Isabel, adquirido de Angelica ßie
nochini. Idem.

68õ-Rudolfo Fritsch - Hungere' transf. imp. ter
reno sito a estrada Isabel, vendido a Ervino ßecker.
Idem.

_

• 784-Rudolfo Frilsch -Hungaro transf. imp. ter
reno sito a estrada Isabel, vendido a Tecelagem Vi
<toria LIda. Idem.

685-Max Thime Junior bras. transf. imp. terre-
no sito a estrada Isabel, vendido a Carlos Stern.
ldem.

686-João Maia - bras. licença fazer reparos na

parede da frente de sua casa, sito a rua Hercilio
Luz Corupá. Idem.

- 687-Walter Oestereich bras. licença fazer au
mento em alvenaria de tijolos em sua fábrica, silo a
estrada ISélbel. Idem.

989-Luiz Orzeochowski bras. baixa imp. so
bre oficina mecanica visto não pretendem continuar
com u ramo. Idem.

690-Marcelino Silveira bras. transf. imp. terre
no sito a estrada Rio Paulo Corupá, comprado de
José Bienarki. Idem.

694-Manoel João de Souza bras. licença cons-
Ifruir casa de madeira, em sua propriedade, sito a
estrada Bomplando Corupá. Idem.

703-Irmão Ernesto José bras. licença cons· Para maires informações; dirigir-se, por obse-fruir Estabelecimento de Ensino Secundário, a rua quio ao snr. LEOPOLDO MEYMal. Deodoro da Fonseca, nesta cidade. Idem. . Em
!-VIII-1948.

704-Ulia Sevilha Ayroso bras. requer certidão
de seu tempo de serviço, no magisterio Municipal.
idem. Ern 2-VlII-1948.

627 - Germano Enke bras. licença mandar exe
cutar diversos reparos e pintura interna e externa de
sua casa a rua Presidente Epitácio Pessoa. Idem.

628-F. Frederico Möller bras. licença para
fazer modificações na planta da construção de sua
casa, a rua Benjamin Constant. Idem.

692-Hans Guinther alemão licença construir
xiqueiro em propriedade de Emilia R,'IU, sito a rua
CeI. Procopio Gomes de Oliveira. Idem.

725-TeodGro Krambeck bras. licença construir
xiqueiro em sua propriedade a rua Rio Branco. Idem.

726-Selmiro Nicolodeli bras. licença construir
cerca de sarrafos em frente de sua propriedade a
rua D. Pedro II. Idem.

972-Guilherme L. Barbosa bras. licença cons
truir mausoléo na sepultura de Angelica Luiza Fur
tado, inhumada no cemitério de Corupá. Idem.

, 7DO-Roberto da Veiga Coutinho Brasil licença
construir rancho de madeira, ao Iddo. do predio da
Escola Municipal de Poço d' Anta de propriedade
Município, com direito a retirar o referido rancho em

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

A Diretoria do C. A. Baependi pede a todos,
que ainda tenham livros emprestados da Bliblioteca I "fjço InoxicJave/".
deste Clube. de fazerem urgente devolução dos .mes- Fagueiros Hercules
mos, para re-organização da Biblioteca. idem "Prata Wolff" bem Vistas da . cidadeHa livros emprestados a mais de um ano sem como talheres avulsas
terem sido devolvidas. destas afamadas marcas Aeude-se na Grafica

Poderão ser entregues os livros na Séde do V. S. eneontrará na
A ven,_id_a_L_t_d_a_. _Clube, nas terças e sexta feiras entre 20 e 22 horas CASA REAL

ou ao Presidente ou Tesoureiro

Vende-se
Por motivo de saúde,

um Bar e Secos Molhados.
Preço de Ocasião.
Tratar com o ônr, An

tonio Bintecurt.
Rua Leite Ribeiro N' 38
Joinville

Irene Pedrí, Oficial do
Registro Civil do l° Distrito
da Comarca J araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

l •

-

BITTER AGUIA
é o grãnde estomacal

da época.
-

-

Vende-se
Um terreno com .- 96

morgos de terra, no lu-
gar Francisco de Paula,
inclusive casa, rancho,
um lindo caíesal. laran-
[eíras, pastos e diversas
plantações. Por preço de
ocasião
Tratar nesta Gerencia

BITTER AGUIA
PURO

é um aperitivo cientifico

-

Vende-se
25 morgos de terra com
casa e diversas planta-
ções, distante da cidade
4,1/2 kilometro.
Preço de ocasião, tra-

tar com o Snr.

Archange/o Saffanelli
-

EditalN' 2432, de 24-8-48.
Erich Krüger e

Frieda Zinke
Ele, brasileiro, solteiro,

carpinteiro, domiciliado e
residente neste diatrlto, no
Rio da Luz, filho de Al
berto Krüger e de Maria
Bast Krüger.-
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e
residente neste distrito, no ..

Rio da Luz, filha de Gus
tavo Zinke de Emrne Rath
Zinke.

Edital No 2433, de 24-8-48.
Erich Meler e

Lilli Oldenburg
Ele, breéileiro, solteiro,

pedreiro, domiciliado e re
sidente neste distrito, á
estrada Iaraguä-Esquerdo,
filho de Guilherme Meier
e de Onllíe Pieske.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente nesre distrito, á
estrada Iereguä filha de
Emilio Oldenburg e de
Friede Oldenburg.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dut ante I 5 dias. Si
alguem souber de algum im
pedirnento acuse-o para os

tins legals
.

Julgamentos de Defuntos

Adolfo Hitler e 'Eva
Braun vão ser Iulgador
pela Côrte Desnazificação
de Munich, em Setembro
próximo. Mas isso não
quer dizer que o "fuehrer'
tenha aparecido. Juntamen
te com sua esposa, ele
'Será julgado à revelia, pa
ra que a Iustlçe possa
dispor dos bens do casal.
Nessa ocasião, o advo

gado dos _ pais je Eva
Braun pedirão ao Tribu
nal que "estabeleça os Ia
tos" do suicídio de Adel
fo Hitler.

IRENE PEDRI, aliciai
1------------------
I "Novidade"

O príncipe August Wi
Ihelm da Prussla, filho do
ultimo imperador da Ale
manha, Guilherme Il, foi
preso pela policia alemã.
sob a acusação de haver
praticado crimes contra a
humanidade durante o pe
riodo nazista. A agencia
"Dena" informa que o prln
cipe Wilhelm foi posto em

liberdade sob fiança de
cinquenta mil marcos, im
portancia que foi paga pe
lo principe Ernest von

Hohenlohe. Azeite Girasol
Vidros de 1 1/2 li

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

CASA REÁL

PREFEITURA MUNICI
PAL- DE JGUÁ. DO SUL

EDITAL

Clube Atletico Baependi

...............���...............

� Grande numero de pes
� soas se curaram do esto

� mago, usando

� Bitter Aguia Purõ
�...............���

De ordem do Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
torno público que,
dur&nte o corrente
mês de Agosto, arre
cadação na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto
SOBRE EXPLORAÇAo A
GRIeOU & INDÚSTRIAL.
Não satisfasendo

o pagàmento no re

ferido mêl'l, ficará o

contribuinte sujeito
a mUIta _ de 20%
sobre a referida im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrançajll
dicialmente.
Tesouraria da

Prefeitura MUllici
de Jaraguá do Sul,
2 de Agosto de 1948

F. VOSGERAU
Tesoureiro

o E-S E
Um terreno, com cerca de 15.000 mtrs. quadra

dos, com casa de . madeira para moradia e outra
benfeitorin, localisado ci rua Itapocú no perimetro
sub-urbano. O imovel possue mMo.

EDITAL
IMPOSTO SOBRE INDUSTRIAS

E PROFISSOEs
De ordem do snr. C ole

tor, torno publico que no

corrente mez de Ago;.to,
arrf'cada-se impo�tü acima,
reterente ao 2°. semestre do
corrente exercicio.

Os C ,ntribuilltes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazeI-o
no proximo mez de Setembro
com a multa de 20%.
Exgotados os supra cita

jas prasos, serão extraidas
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a co

brança executiva,
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul, 2 de Agosto
de 1948.
HELEODORO BORGES

escrivão
'---

CILlbe Atletico Baependí
B A I L E

A Diretoria do C. A. Baependí tem o prazer de
Convidar seus socios, para o baile, que se realizará,
na noite de 4 de Setembro, na sede do Clube.

Por 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 torneio.

qualquer tempo. Idem. -

751 -Frederico Lavin bras. licença construir
mausoleo na sepultura de Emil Welker, inhumado 'no
cemiterio municipal de Corupá. Idem.

Secrel áriéi da Prefeitura Municipal de
do Sul, em 19 de' julho de 1948.

MANOEL LUIZ DA SILVA

1

Jaraguá

Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PAgo B
-

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico "INCO"
Caixa P-ostal, 10 - Telefone, 73 ii

MATRIZ: ITAJAí

Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran

ças, descontos, emprestimos, financiamentos mediante cau

ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando docu

rnentos e valores em cus-todia, mediante taxas modicas

Abono em C /Correntes os seguintes juros:
Disposição, sem aviso, com retiradas livres

..
pard qualquer importancia

Com Aviso de 30 dias e retiradas livres
de e-s 1.000,00 30;0

Depositos Populares, com limite de Cr$ õO.OOO,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%
Pom Aviso de 120 dias 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Os juros são pagos ('11 capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as mas economias no

Banco Industria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

HORRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas
os sábados das 9 às 11 horas 11 .

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b �®!@@í@®!@�®!®@!@@í@®t@@!®@!@@'!@�®�
\@ Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �

,rrl:!ii:.:; r'.1illi!l."
� 'lI'OD1UI AS MOLES'][')AS DO "PHOnOG RfSPIRßIÓRIO I

1"-'"'' 4'11 � Encontram alivio imediato corrr c- uso do I
ftk�i� @

lncornparavel �
� @j

III�": l�:����:��;�j

,

��o��r�iaIL�a.
'

No Vale do Itajaí Matriz BLUMENAU �(,
AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirarna, Itoupava,

'j Escrituração Mercan-
,

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeie e Rio do Sul �(, til _ Contabilidade _

o

(�

Depositos com juros- ti disposição-(sem 'Iimite) retirada livre 30/0 �

A disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial e-s 100.000,00 ta
corri retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 •

6% 4
De". Inlclal Cr$50.000,00 cjretlradas sem s/aviso e-s 20.000,00 50/0

t
�

Depositos com aviso-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas

mjevíso prévio de 50 dies 5'/.; 60 dlas 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/. (�
Dep. a 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.

i"
�

Dep. populares-(Iimitê até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com

reti-i
,.

radas semanais serr eviso até Cr$ 1.000,00 5/12"/
Depl. limitados-(Limife até e-s 50.000,00) Dep, inici�1 e-s 20.000,00 com

tiretiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern aviso 61/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais. ... 7'/. l ...--------..
Fa:z todas as operações bancarias, corno sejam: cobranças, descontos, i�passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. etc.

iMANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAlZ
-=<!:l-=<!:l-=<!:l��

r S· t'
. .

d
' l ure seus males e poupe seu

, ervlço a encloso e rapl o � bom dinheiro comprando na

�&J������� FARMACIA NOVA

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Registo de Firmas -

Defezas fiscais·
Contratos - Naturell-

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

de ROBERTO M. HORST

-'-------_ a que dispõe de maior sortimen
to na praça .e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
���-=<!:l�

--------,--------�

1--------------------
----·----------------1

________________� ��_� �

I �=:::===�===::::=::=::�::===:::�

ii .

Correio �o Povo
"

i:
Rua ML. Deodoro N. 136

Telefone N' 39 - C. Postal, 19

TARAGUÀ DO SUL

Santa Catarina

DIR. ·GERENTE

Paulino Pedri

r \,,,"",,,,,",,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;
1

rH�"jiidiß?"'ll
: �. .

�I'Boss Ltda·ll
........................................

�����

,. , �
� .

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

do seu estomago.

DE SOUZADr. LUIZ
ADVOGADO

Bitte Aguia Puro
se encarrega de cuida r

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - TeJ. 34

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
..........................................................................................................................

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

.

�AR� :ERIDAc.S,j
r C _ •. M A .J,

I N F L AMP. C; Ó ES.
CCCl!Rf.... S,

fR�EIRt\SJESPINHAS, ETC.
NUNCR EXISTIU IGURL

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

CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
CR$ 4.000.000,00RBSERVAS

AGENCIA: Jaraguá do Sul
DEPENDEHCIAS EM:
Araranguá
Blumenau

Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciurna
Curitiba
Curitibanos

Florianopolis
Gaspar
Ibírama
Indaial
Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Píratuba
Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

FRACOS E AN�MICOS !

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Empregado e'lI mtG nas:

Tosses
ResFriados
Bronquites

: EscroFulose

Convalescenças
VINHO CREOSOTADO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

BITTERAGUIA PURO
é

.a vida do seu es

tomago.

� ... e <Oe!!!, e'l-- '!I 'iA
a ..e�

U"'liIX"":crC.. C-C.. 'Cr"-w,. -w.. .,._ --.. !êi �'"11

� fß8RICß ß( MO�(!S ( CßRPIRlHRIß'I'I Guilherme A. G. Gaedke & Filhos
_

Rua Marechal Deodoro Fundes

� Entrada ao lado do foto Atelier _Hans Los �li Dormitórios modernos e simples

II
jogos para sala

. ,

.

jogos pera cosinha

"Guarda roupas colonial'

tU..
Guarda roupas para casal e solteiros

I.
IP

Guarda comida e guarda louças I'
ti. Bufes e penrladelras IIP Cadelras=Mochos=Camlselros

'I Camas-Taboas de lavar roupa I
�caate_)_ "0täer2!i1'elie.II1:ra:zIt.

MILHÖES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO/\

C:
.r
::J

Ro.
JJ
CD
::J
lO
CD

ELIXIR 914
J SIFILIS ATACA TODO-O ORGANISMO

o Figado, o Baço, o Coração, o

estomego, os Pulmões, a Pele

Produz Dores nos OSS08, Reuma.

tlsrn», Celueira, Queda do Cabe-

10 Anemia, e Abortos,
Consulig O médico

atome o p e pu l ar depurativo

,

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCOHA

ELIXIR 914
Inofensivo ae �rlenl.mo. Airada
val como Il.im licôr. Aprovado eo

rno auxiliar ne tratemento da SI

FILIS e REUMATISMO da mes

ma origem, pelo D. N. S. P.

Vermiíugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, , e 4

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

i emedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MINAMCORA para o Sf'U tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

� �J_O__I_N_1_V_I_I_�__L_E_' I·

�-----------------------------------

Dr. Arquimedes Dantas
A.\feGADG

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Onde comprarei mais barato
----------------,_

Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IRBeO alllllll
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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't ODcO�A��J��Oli�sa'I�E�� m- ���M�;E�D�ltc�o���pjlll�l�l�B�n��I�����a�r��t����.:(irKjlll-�.1relo da omarca de araguá do u, stado de I ".. pSanta Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC. Formado pela .Faculdade _de Medicina da III ii !! PROPRIETARIO
"

AFAZ SABER aos que o presente edital, com Llniversidade de ôão Paulo. •.. !iO iio prazo de vinte dias, virem ou dele conhecimen-
. .
.. . III �i ii Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii

Rto tiverem e interessar possa que por parte de En- Ex-semi-interno do. �osplt.al das
_

Chmcas e Santa Casa de .,: li lih R L··t..J
.

I • b' Míserlcordía de Sao Paulo I ',:
::gen o au irm aua, por ínterrnédio de seu as- I ! S!ltante prfo?urll;d.or.do advogado dou�or Luiz de Sou - C LI N I C A G E R A L - C I R UR G I A I-II !j H SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- 11 S i1sa, me 01 dirjgi a a petição do teor adeante trans-

P t D d S h H M I' t'
.

t j: :: " "'. , Ã' ... ar os - oenças e en oras, omens - o es las In ernas "'- i: :: :: ::crita: - PETIÇ O.-Exmo. Snr. Dr. JUIZ de

Dlrel·.I_
e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins - öl li ii SITO DE LUBRIFICANTES, ii T Hto da Comarca de Jaraguá do Sul. - Engenho Rau Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da !li iiT ii COMBUSTIVEL E ACES- :: !:Limitada, com séds nesta cidade, á rua Do�illgos -I péle

em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. '_ H H i.i::I::. E i::.�i::.id.a NOva, n. �O, por seu procurador bastant� lD�r�s- _ ESPECIALISTA EM MOLESTlAS DE CRIANÇAS.

I:!
ii SORIOS, LUBRI-

amado, quer ínterpör o presente protesto

JUdICla1'1 li ii F1CAÇÃO CARGA DE
n� fórma. da lei, coutra a firm.a Ir.:mãos Fuganti & _

PROVISORIAMBNTB CONSULTAS DAS 8 Às 12 BOAS 2 Às HO 1l BATERIAS E CONCERTOS DE �iN HCI3., sedI�da na praça de Ibicarér MUl1lClplO?e 6 HORAS BM CORUPÁ. NO HOSPITAL BVANGELICO. li ii PNEUS�
H!!Ioaçaba, neste Estado de S. Catarina, pelos motl- ;c.

.

iu g ii tL:::::::::Jlvos que data �enia passa a exporo+L') A Splte. em I� AS 2AS, 4AS B 6AS. FBIRAS ATBNDBRÁ. BM NBRBU ßI ":::::::::::::::::
data de 5 de Julho do corrente, recebeu da Splda. iii RAMOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. iii ------------�---�---.-.

Irmãos .Fuganti & Cia., um vagão de milho UI '=

I
pelo qual já havia pago.porconta, adi.antadam�nt.e, -- CORUPÁ :-: SANTA CATARINA I CII'n'IC�. de Olhos OUUI'rlol' n�rl'z fi�ru�nt�antes da 'chegada da mereadoriá, ao intermediãrio

!1:::::Ei!i!==="I!!!!!I!!!II!==::"-!'I!I!!!IIIII'I!!I!III!!!!!:!!!!!!!!!!II!!'I!II!!!III!II!===u-"===1 U U II, UUI), U , U lJ Uda transação sr. José Fuganti ou José Fuganti Ma-
.. ._.I_.- .._.I-.I_...........I_._..�,,-

lesan, contra recibo, a importancia de Cr$. 6.978,60 Dr. Artninio TavaíJ"es[Seis mil novecentos e setenta e oito cruzeiros e Pofessor Caledralico de ßiologi.a do Insíillulo de Educação de Florianópolissessenta c t os] f d ld d C $ =::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: f .

I d .

I'd d22.000,00 (�i:;e e' d�f:n m�l u�uszaeir�s)e pa:�
.

qu'ai 3:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: EX�:::::t:����:�;:�:���:f:�:�::��i;�Ó��F;:.:':�n:lr:.
no

veio a ser extraída a duplicata de n" 19; 2') Acon Dr. Alvaro Batalha _ MÉDI�ö Ex·lnterno poí=;'concurso. da Assistencia Pública do Rio de Janeirotece, porém, que, naquela data, recebida e melhor
examinada a mercadoria, constando a protestante
estarem cêrca de 150 sacos brolados e a quasi totali
dade dos restantes Sacos ardidos, eslragados, fizeram
as devidas comunicações da praxe comercial de
que a mercadoria se achava á disposição da pro
testada, pela Iórma seguinte: verbalmente e por
escrito ao intermediärio José Fuganti 0U José
Fuganti Malesan. por escrito e por telegrama á firma
Irmãos Fuganti & Cia. e por escrito .ao Banco porta
dor do titulo; 3') O intermediário José Fuganti (ou
Fuganti Malesan) em carta de 12 de julho p. p.,
dizendo-se autorizado pelos vendedores «propõe
umaba time n to de Cr$ 5.000,00 (T rei s mil cru z e i �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::ras) para êsse milho que veio um pouco deleorado. Ca so

" � " " " ..

não íôr aceita essa minha proposta, então relirarei O
milho do vosso deõpsilo e venderei a oulro. Hecebl tambem
uma comunicação hoje telegrafica propondo tambem
a V. S. 50 sacos de Milho embarcado na estação
ferrea de Ibiearé, em subestiluição dêsle que eslá um
pouco deleorado.»; 4') A splte., na mesma data, de 12
de Julho de 1948, tambem por escrito, respondeu
ao dito intermediàrio que:- «

...aceitamos sua sugestão
de retirar as mercadorias do njarmazem>. Efetiva'
mente, apareceram na firma Splte. dois moços
com carroça alegando serem mandados pele
intermediário Fuganti Malesan (José) afim de
buscar o milho o que não puderam por virem sos,
desacompanhados de qualquer ordem escrita, sem
dinheiro para indenização do frete, despezas e

Iadiantamento feito, tudo num total de Cr$10.517,OO
(Dez mil quinhentos e dezesate cruzeiros); 5')
Estavam as coisas nessa altura quando a Splte:
foi surpreedida com o protésto da duplicata n')19,
de Cr$ 2?-.000,00 de Irmãos Fuganti & Oía. ; peran
te O cartorio do sr .. Mário Tavares da Cunha
Melo, desta cidade. Intimada, a Splte. nada mais
fez que renovar as alegações [à feitas, verbalmen
te e por escrito, aos vendedores, intermediarto e
Banco portador, de que.-vdeixou de aceitar e pa
gar em virtude de a mercadoria ter chegado dete
riorada e em consequencia ficou a disposição da
remetente.»

6') Em face do expôsto evidencia-se que o procedi
mento da firma Irmãos Fuganti & Cia. para com a

Splte. foi aberrante das mais elementares nórmas --------------------
usuaes em l�omércio; foi incorréta e quiça mesmo de
absoluta má fé eis que, ciente e conciente das pes- ;'f::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:\
simas condições da mercadoria vendida,confórme pró-

..�:f:�::i 8a·r Restaurante Expressova documental em poder de Splte., não vàcilou em
..

elevar a protésto a duplicata referida abalando, assim,
!:.i:.o bom nornE' e conceito comercial da ENGENHO RAU . DE SOUZA &, FiLHOS

LIMITADA. que, em consequencia de tão deploravel �.:!.. Indo a Joinville não se esqueça de vi-conduta de Irmãos fuganti & Cia., já principia a" sitar o «Bar e Restaurante Expresso» a Ruasentir o abalo que sofreu em seu crédito e em suas

I i� 9 de Março em frente ao Micro Onibus.relações comerciaes com outras firmas; 7') Disposta ii ii
li zelar pela preservação do seu bom nome comer- ii Tendo passado por completa reforma, iicial, a 'Splete. protésta contra o protésto da duplicata H lá V. S. encontrará otimas refeições, quartos í:
n'19 de Cr$ 22.000,00 advertindo a Irmãos fuganti i! arejadOS, hebidas, nacionais e estrangeiras. ii
& Cia. que a responsabilizará civil e penalmente pe- � Ambiente puramente familiar iilos prejuizos que já causaram á Splte. bem como os \�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;
que vierem a causar em virtude de sua atitude pleitei-
ando, assim oportunamente, as indenizações compe
tentes. Nêstes têrmos requér a citação, por precató- devidamente inutilisadas com dala e assi,natura).
ria, da firma Irmãos fuganti & Cia , em Ibicaré, Mu- A petição inicial levou do MM. Dr. Juiz de Direito
nicipio de josçaba, nêste Estádo, publicando se, ain- da Comarca o seguinte DESPACHO:-A; como re

da, editaes pelo prazo minima de vinte (20) dias pa- quer.-Em 19,8-48. (a) A. Oliveira -E PARA que
ra amplo conhecimento de todos os interessados. O. chegue a noticia a público e para conhecimento de
e A. a presente e completadas as citações, requer-se todos os interessados, se passou o presente edital
sejam os autos devolvidos á Splte., independente- que será afixado ás portas do Edifício do Forum, no
mente de traslado, cumpridas as ulteriores formal i- lugar de costume e publicado pelo "Diario Oficial do

�:����"""'�"���"'''''-:-:��''''-::-:-:-''''''''�:ldades legaes. Dá-se ao presente, para efeitos fiscaes, Estado" e jornal local "Correio do Povo".--Dado e : :
o valor de Cr$100,OO (Cem cruzeiros) e ségue junta passado nesta cidade de jaragud do Sul, aos vinte : OS DEVERES DOS ASSINANTES la próva do pagamento da ra'xa judiciária devida. O dias do mez?e agosto do ano de mil .n�vecentos g

S
1-PA GAR a assinatura. l�advogado infra-assinado possúe o enderêço e tele- e quarenta e OIto.-Eu, Ney Franeo, EscrIvao, o su- �:

�
A :1fone constantes do timbre desta folha. N. T. P. De- bscrevi.-(�s�inado) Ary Pereir� Oliveira.-Esfá con-

tl ao 2-LER o Jornal.

�l
ferimento. jaraguá do Sul, 19 de agôsto de 1948.- forme o orIgmal, do que dou fe.-

:.:
•

3- A VISAR a redação quan- �pp. (assinado) Luiz de Souza.- 19-8-48. 19-8-48.-
/

d 9 819-8-48.- (coladas Quatro estampilha1S estaduais no jaraguá do Sul, 20 de agosto e 1 4 . g •
do mudar de residencia. �vdlor de Cr$ 2.00, sendo duas de taxa de saúde, NEY FRANCO Escrivão g��..���� .......��.:;.:.:.::...,�:

w

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS B TROPIClAIS, E
/ i3 LU ME NAU STA. CATARINA

DOENÇAS DA PÉLE.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

- Eletricidade Médica-
lndutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
- RAIOS X-

Diretor )Iédico do Hospital "São José'
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

11 CLINICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii
moderna e primorosamenle inslalada do

DR. SADALLA AMIN
CONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS

ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ.
«Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»
HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4

• ..Joinville -

0000000000�oooooonoo�oooooooo���OO�
Adolt Herrn. Schultze I PRODUTO§ J»A:

IMARCENARIA EM GERAL 00 nJl1ldlU1l§trna de CaRç21d!(())§ ·

Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 Ir tn\§ r> 1lí1 1Trm� tn\� �o �o •

CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 \IJJ\UI �llll 11 <ru\Ul0) � ß1
Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00k ,CAIXA POSTAL, 11

':Jde Mob�ias, especialmente para escritorio. 00 JARAGUA DO SUL - S. Catarina
lNSTALAÇOES COMPLETAS DE: � _0 "O "$ ''2''$
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Poltronas tixas e giratorias 2Z:í

Mesinhas de centro e para radio 00
E entre muitos antros. a 00

"

Caixa Registradora marca "RECORD"

II
Afamada pela sua eticiencia, substitu
indo as Caixas Registradoras de

elevado custo.------- -
-

Toda a Mercadoria á pronta Entrega 00
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Dr. Wal�emiro Mazureehen
Rua Mal. Floriano n. 152 - -JARAGUA

I

Clinica geral meàico - cirurgia de adultos e creanças
Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-�urtas
Indutotermia - Bisturi-detrico - Electra-cauterização

, Raios Intra-ve�melhos e azuIs.
___...

I_ Casa de Moveis 1Vitõrio Lazzaris
Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

Vidros. Molduras para Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES fUNERARIOS

. Em estoque e sob encomendas.
Enfeites para Caixões funerarios.
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LEI ·N. 18
Art. 31 - É proibido atrelar paralelamente, maís

de dois animais.
Penalidade:-lMulta de e-s 10,00 a e-s 60,00.
Art. 82 - Os carros e demais veículos que transi

tarem nas vias públicas municipais, não poderão exceder
na largura, quando puxados a animais, 1,50m.

, § 1. - As rodas dianteiras terão o diametro de
0,80 e 1,10m. as trazeiras; os carros de lavouras terão
aros de quatro cms.

§ 2. Os carros já existentes, deverão adaptar-se
II. essas exigencias dentro de cinco anos.

Penalidade:- Multa de Cr$ 20,00 a Cr$ 60,00.
Art. 35 - 'veículos pararão, sempre que possivel,

na mão direita, paralelos ao meio fio ou beira da estrada.
não podendo atravessa-los na rua ou estrada, ainda mes

mo para descarga.
Penalidade:- Multa de Cr$ 30,00 a Cr$ 100,00.
Art. 34-0 peso máximo para transporte em car-

ros puxados por dois auimaís é de 1.000 Kg. e em de
quatrojanímaís é de 2.000 Kg.

Penalidade:-Multa de Cr$. 20,00 a Cr$. 60,00. .

Art. 35-Conduzir animais bravios. tropas ou caval

gar sem a' necessária segurança para o transito dos pe
destres.

Penalidade:-Multa de e-s. 50,00 a CI". 100,00.
Art. 36-Gonstitúe infração deixar vagar pelas estra

«las ou quaisquer outras vias públicas, animais domésticos,
bovinos equinos, caprinos e suinos.

Penalidade: -Multa de Cr$. 30,00 a 80,00, além do
dano causado.

§ único-O animal poderá ser preso e recolhldos .

a depósito até que o proprietârio pague a multa e danos.
Art. 37-Transitar pelo gramado, colher Ilôres dos

jardins públicos ou danificar arvores de ornamentação das
vias públicas.

.

..

Penalidade:-Multa de Cr$. 20,00 a Cr'. 80,00 e pa-

gamento do dano causado.
.

.

Art. 38 - O proprietário que tiver e� sua proprre
dade formigueiros que prejudiquem plantações de outros

é obrigado a extingui-los.
Penalidade: -Multa de CrS. 20,00 a Cr$. 50,00.

CAPITULO III

Da salubridade pública
Art. 39 - Deixar de comunicar qualquer caso de

doença contagiosa, ocorrido em sua residencia, à autori-

dade sanitària. .

Art. 40-Deixar de cumprir deternrínações das au.

toridades sanitária em caso de irrompimento de qualquer
epídemía depois de tornados públicos.

A'rt. 41-Vender gêneros .alim�nticios de uma Aqua:
Iídade por outra, ou que. possa In�UZIr à fraude; exp.or a

venda carne deteríorada ou de animal doente, Iarínhas

fermentadas, azedas ou mofadas, ou outros quaisquer gê
neros corrompidos.

Penalidade para os três artigos: Multa de Cr$. 50,00
a Cr$. 100,00. .

Si intimado o negociante, infrator do a�tIgo 41, não
inutilizar os produtos c0!ldena�os,. 8; multa sera no dobro

e a mercadoria apreendida e inutilizada.

Art. 42-Toda a medida -uzada por negociante de

gêneros alimentícios deverá ser limpa, isento dê verdete

ou outro oxido nocivo. -

Penalidade:-Multa de Cr$. 30,00 a Cr'. 60,00.
Art. 43-Permitir em sua propriedade águas estag

nadas, ou adicionar aos cor�egos e ribeirões substan�faB
prejudiciais à saúde ou detrítos que possam contaminar

as águas.
Penalidade: - Multa de Cr$.50,00 a Cr$. 100,00.
Art 44-0s gêneros alimenticios não poderão ser

embrulhados em papel de jornal ou jà usado.
Penalidade: - Multa de Cr$. 10,00 a Cr$. 40,00.

Continua no proximo número
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o remédio qua tarn depurado •

o sangue de tres gerações: I
Empregado com êxito nas: I

'�. Feridas

IEczemas
Úlceras

IManchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas
sifilíticas

'.

SEMPRE o MESMO! ..•

SEMPRE o MELHOR! ...

ELIXiR DE NOGUEIRA
Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TRATAMENTO

SIFILIS".

...............��

� BITTER AGUIA �
� é um possaute estorne- �
� cal, feito. ?e r�izes me- �
� dlclnaís. �
����

PASTAS ESCOLARES
(Bolsas)

vende-se na Grafica
Avenida Ltda.

RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

Sabe per que vi•• som ço,agem. sempre r.Jt�"1indolente e sem força? Sabe a causa do�
eençcço e do flal\queza? A anemia ln-

I.J:'"'vadiu o. seu. organismo. Se quer ter forç�

E:"e energia alude seu corpo com

.

.

A'

VANÁDIOL �
...

---------------------------------------,!

:1 Dp. Ren.ato "W"altep fi
� u

H MÉDICO tl
fi CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

n
.. �
i! Com cursos de aperfeiçoamento no ti
li Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
� Doenças de Senhoras - Partos - Clinica t�
�! Geral de Adultos e Crianças. 11
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. li
ii TELEFONE N.3, H
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina' ti
I.--------��------------�-------------- ___

PRECISA-SE
- - - - - - - - - - - - - �
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i:i Artigos para viagem, bolas para fot-boll. !ii
�!j Material para seleiro jjj
iii Variado sortimento de lonas oleados e iii
iii panos, couros para estofamento, iii
iii algodão em pasta etc. iH
�!i Oferece jjj.

!ij Max Schn�ider 4 Cia. I!!
iii Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 368 iii
iii JARAGUÁ DO SUL SANTA C�!���.�.� iii
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DE' UM OFICIAL -DE ALFAIATE.

TRATAR COM O PROPRIETÁRIO DA

ALFAIATARIA "M A C K"
Rua Presidente Epitacio Pessóa, 974

. JARAGUÁ DO SUL

I AVISO
Fica' [terminante

mente proibido a

entrada de pessôas
em minha!�plant�·
ção sem minha .1I
cença. "_.i�

.

-ç;;::;;.;.;- :0,.

Poço Danta, 25/8/48

I�Bernardino Soeatélli

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

3) Impostos
IMPOSTO TERRITORIAL

IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões

Impostu de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial
Imposto sobre Jogos e Diversões

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

PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RECEITAS DIVERSA&

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

Quota prevista no Art. 15. § 4. da Constituição
rederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

SOMA CR.$
Saldo disponivel do Exercicio de ,1947

Prctcítnra 1M[lUlIDlliclilDa� de Jarasuä �o §lUl�
Balaneete da RECEITA ORÇAMENTARIA, referente ao mês de Julho de 1948

·1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2 010
1.02.0

4.12.O
4.13.0

4.14.0

6.12.0
6.21.0
6.23·0

Codigo I TITULOS
A R R E C A D A ç Ã O

Geral DO MÊS TOT A L

Q.I1.I
0.12.1
Q.l7.3
O.J8.3
0.25.2
027.3

3.33R,00 39.743,30
297,00 71.947,10

t .053,00 163938,70
6.241,70 224.165,20

513,00 2.681,50

302,00 2.326,00
968,30 4.017,10

9.427,50 13.613.50
167,00 15.913,80

300,00 1.850,00

426,50 4.395,50

794,60
805,70

24.634,30

3.523,40
6242,70
8.834,20

563.192,00
32.016,00
595.208,00

Locais
ANIVERSARIOS

NASCIMENTO
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IFebres
I
iii
III
I�É um produto dos Laboratorios MINANC0RA

�i -.loinville - Sta. Catarina-
iE!!!i!!!!!!i;�!:!!!i!!i!iE!!!;!!!!!I!!i=!!!!I!!j!!!!!nEi!!!!I!..I!_I_

.

(Sezões, Malárias,
Impaludismo

Maleitas, Tremedeira

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

�'Capsulas Antisesonicas

M inancora"
Em Todas as Boas Farmacias

O anuncio é a alma do

negocio! .

Anuncie no Correio do Povo e vera

O lar do casal Bonifa
cio Petri e de sua esposa
Dna. Olivia Petri, foi
enriquecido no dia 22 de

Agosto com o nascimento
de um galante menino

, que na Pia Batismal rece-
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul,- 7 de Agosto de 1948

berá o nome de Nilton Pe-

EDGAR PIAZERA, Contador - Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito. tri.

Transcorreu a 24 do
andante li dera narelícla
do snr. Manoel Martins e

do jovem João Batista
Martins.
- Ainda na mesma

data II senhonte Elza
Golçalves, dilecra filha do
snr. Antonio Gonçalves,
festejou mais uma pri
mavera de sua preciosa
exlstencla.
-Dia 24 o Snr. Ricar

do Grimm.
Dia t: o jovem Manfre

do Fuch;

::�j�i�i;";;s�;:; !II ATEMÇID SMRS. CAYALHEI�!Il.
llvla Petri, esposa da ônr. � hBonifacio Petri � Acompanhe a elegancia Je Aman ã

-Aman.h� trencorre a da- 00 Confeccionando ainda hoje seu terna na
ta narallcia do ônr, Leo- 00 . . ii k" d M

..

E"hlpoldo Reine.r, socio fun�a- 00 Alfaiataria Mac e aurww o er,
dor da Sociedade Graflee �

R a Presidente Epitacio Pessôa, 974
Avenida LIda. e elemento � u

d� .d�staque social do m_u- zes JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA

�metpro. t:- esse nosso pre- OOm:l��5::íam:l�5::ía�5::ía�5::ía��m:l5::ía����
zado amigo o abraço de 002Z:S�IZ:SIZ:SIZ:S��2Z:S���IZ:S������
todos os que trabalham
no "Correio do Povo".

- Na mesma data a Sra.
Maria de Lurdes Airoso

Watzko; Dia 31 o ônr,
Max Hoefner, construtor; ---------------:-.
Martim Stahl, negociante OBITOS
e Terclslo ôalrer. No cartório do Regis-
A todos aniversariantes tro Civil foram inscritos

as felicitações _do "Correio os s�guintes obitos: Car
do Povo". los Schroeder, com 50 a·

nos de idade, era casado
com Dna. Guelhermina
Schroeder;
Erica Raduenz, com 18

anos de idade, filha de
Ricardo e Ema .Raduenz;
Clara Volkmam, com ' --:

37 anos, era casada com

Erich Volkmann;
Ana Roepke, com 84

anos de idade, era viuva
de Guilherme Roepke.

Vistas da cidade
Aende-se na Graííca

Avenida Ltda.

____.---------------

CORREIO DO POVO
Assinaluras pagas alé 31/12/49

Alberto Murara

Grato

Não sofra de
indigestões; use

Bitter Aguia Puro •
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CAIXA POSTAL, 19 Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI -.
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Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

Na hera do

aperitivo. tome
Um Calice

de

JARAGuA DO SUL - Domingo, 29 de Agosto de 1948ANO XXIX
SANTA CATARINA - N°. 1.505 DITlER AGUIA

De FIorianopolis
fiovos municipios - Estradas Peste suí-

na - Assembléia - Outras notas

Esteve em Florlanopolls dos limites entre jaraguá
lima comlssão-de pessoas e seu rnunicipio. A parte
de destaque do distrito de contestada, que Serra Alta

Guará-Mírlm, municipio de reclama, viria prejudicar o
[olnvllle, que veio tratar distrito de Corupã.
da criação de um novo Atendendo a uma cornls-

municipio. são vinda do municipio de

O plano, cujo memoríel Timbó, o governo do Es

deverá ser apresentado a rado mandou iniciar a

Comissão de Revisão Ter- construção da estrada que
ritorial da Assembléia Le- liga aquele municipio a

gislativa, abrange parte do estação de 'Rio Preto,' na

municipío de Ioinville, par- Rede de Viação Paraná

te de Arequert e o lugar Santa Catarina.

Masserandube, de Blume- A Assembléia Lagislerl
nau. O munlciplo que de- va tem ultimamente sido

verá ter sua séde na vila agitada por tres assuntos

de Guaré-Mirirn, conta com importantes: O contrabau

cerca de 25.000 habitantes do de pinhão, a peste sul

e uma renda municipal na e o petróleo.
inicial de Cr$ 700.000,00. O primeiro assunto,
Fala-se ternbem ne criação ventilado 'pelo deputado
do municipio de Getulio udenisra Waldemar Rupp,
Vargas, que será desrnern- já do conhecimento públí
brado de Iblrama. co, pois teve larga reper-

De Serra Alta visitou cussão no jornais do Rio

rFlorianopolis uma comis e foi objeto de discursos

são de industriais, chefia. alí pronunciados pelos de

dos pelo sr. Prefeito Mu- putedes Tavares do Ama

nlcípal, a qual veio tratar ral, da UDN e Rogério
de diversos interesses da- Vieira, do PSD.

quele municipio, dos quais

I
O deputado pelo Oeste

devemos destacar a Estre- Catarinense, denunciou o

da Corupá Serra Alta e a contrabando de pinhões
mudança do municipio pa- em grande escala, para a

ra seu antigo nome São Argentina, que estava Ia

Bento. zendo grandes plantações
A comissão visitou a dessa medetra, afim de no

Assembléia, onde peles- futuro, livrar-se do mer

rrou sobre esses assuntos cedo brasileiro.

com diversos deputados. É assunto identico ao

Também deu entrada na da borracha que do Ama

Assembléia e foi encamín- zonas foi rrensplerado pe
hado a Comissão de Re- ra outras terras e matou

visão Territorial, um me- aquela Industria. Na Ar
morial apresentado pelas gentina ja tivemos o exern
autoridades daquele rnuni- plo do mare, Agora surge

cipio pedindo a revisão

PUl"O

CAM,ARA MUNICIPAL
Continuação da primeira pegína

orçadas as öbras de cons- privilegio pera determine-

trução do Hospital Iesús do médico pergunta-se:1---------
de Nazaré, de Corupá ? em que contráto, documen-

2') - Quanto já foi em- to ou titulo se embase o FI LMES
pregado naquéla óbra? mesmo? a favor de quem

quanto deu o Estado? o é? em que condições foi

Município ou quaesquer conferido um tal privilé
outras entidades a titulo glo?
de auxilio ou subvenção? 6') - A quem pertence

3') - Quem tem o en- o Hospital Iesús de Na

cargo de controlar a con- zaré? á Prefeitura Muni.

clusão das óbras e quem cipal de Iaragué do Sul?

tem o da administração a alguma sociedade civil?
do Hospital? a algum particular?
4') _ Nêsse Hospital Sala das Sessões, 21 de

existe o privilégio de um agôsro de 1948.
só médico poder trabalhar Willy Germano Gessner,":«

ou ha franquia igual pare -x-

todos os médicos? Em face de tudo isso o mente, custe o que custa r,

5') - Caso
-

exista um eleitor Iaraguaense, bem dôa a quem doer!

Kodak 6 X 9-120 e 620

garantido até p fim de
1950 Cr$. 15,00 só na

CASA REAL.
o do pinho.
A peste suina, ou mlhor

a inefeciencia do combate
da peste sulna tambem
fOI assunto levantado no

seio do lel:fislativo, tendo
dado margem a graudes
debates, não somente na

quela casa como nos jor
nais e entre os funciona
rios do departamento que
tem a seu cargo o .com

bate ao mal. Afirma o de
putado Rupp, que 95% do
rebanho suino f� ilirima·

����----���������-�-�---��-----

do pela peste no Oeste.
O terceiro assunto que

deu motivo a debates fo
ram discursos dos 'depu
tados Saulo Ramos, pe te
biste, e Fernando Mello,
udenista, defendendo a te
se do monopolio estatal

pare exploraçãê do petro-
1120. Os debates foram aca

lorados, tendo o sr. João
José Cabral pronunciado
sobre o assunto Importen
te discurso que mereceu Ifrancos aplausos da Casa'
Contestou o lider ude

nlsta que somente os que
eram pelo monópolio es

tatal fossem bons brasilei
ros e que, se havia ho
mens ilustres filiados a

esse pensamento, tambem
do outro lado estavam ho
mens dignos .

O Sr. José Maria Car
doso da Veiga atacou em

discurso o Desp e a Cespe.
O sr. Konder Reis apre

sentou duas indicações:
uma pedindo um grupo
escolar para Ilhota e ou

tra uma estação agro-pe
cuária para Luiz Alves.

SACOS DE PAPEL

MONATS-ILLUSTRIERTE de boa fabricação

Agentes Vende-se na Soe. Grafiea

SOCo GRAF. AVENIDA LTDA. �--,��_.

Torna obrigatória a vacinação e

atribue ao Municipio o pagamento
das vacinas centre as doenças gue
atacam o gado suino e bovino do
Municipio.

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de
[aragué do Sul, no uso de suas atribuições.

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cipio que a Câmara de vereadores votou e eu san-

ciono a seguinte Lei:
.

Art. 1'-Será obrigatória a aplicação de vacina

nos animais julgados carecedores das' mesmas pelos
funcionários competentes, não obstante a oposição

.

dos proprietários.

Art. 2' - Fica o Sr. Prefeito Municipal eutorl ,�� �__����
� _

zedo a abrir o crédito necessário pera pagamento
das vacinas conrre as doenças que atacam o gado
sulno e bovino do Município, na forma do disposto
nos números III e IV, do art. 108 da Lei Orgánica
Municipal.

-

Art. 3' - Revógam-se as disposições em con-

LEI N. 17

como todo o pôvo do Mu

nicipío, pódem ficar tran

quilos. Ai já temos a pró
va de que os seus interes

ses estão sendo zelados e

serão defendidos brava-

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

(Sob Adrninistração do Governo Federal)

•••A ".eISA 811.1... IHllelllla
..,nll••S,:';M II.GQ'I�

Uma Iii.na completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
'

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

220 Volts, 50 ciclos.

BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA

com valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHP

servindo até 50 metros de profundidade.

Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz 8

força de qualquer capacidade.

Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a '1ualquer
pedido de instalação de luz 'e força.

�tRt1ENJl1
�ttlEIROS

{::
.

�""""""""""""""".I"""�

CASA DAS TINT.I\.S
fILIAL EM JARAGUA DO SUL

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

OfERECE: Tintas a 01120, Tintas em Pó,
Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa pare vidra

ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc.

Anilinas: pera tingir tecidos de Lã, Algodão,
Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em

lltros, Cera pera Soalho.

PREÇOS DA MATRIZ

MATRIZ em JoinviIle, Rua do Principe. 848

..
..

(ass.) WALDEMAR GRUBBA
Prefeito Municipal

trário, entrando esta Lei em vigor na data da'jnibll
cação.

Prefeitu ra Municipal de Iaragué do Sul, 21 de

agosto de 1948.

(()) §2lb 21.(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dla CliA� WEilEl liNJD)l(J§iiliAl -= Jonlillvlililie • �p..ßÄ��'RCf""

• •

, ESPECIALIDADE

•

recomenda-se tanto para roupa fina como para roupa comum .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


