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. opes apre
sentou um balancête da
sociedade e encerrando
a sessão teceu interrni ..
naveis elogios á sua pes-
sôa e ao seu companheí
ro Almire.

E assim terminou a a

gitadissima reunião de
ontem que outro fim não
teve que O' de pretender
desmoralizar perante O'

públlco um representan

ra Municipal e não a êles ternar- se no Hospital te do pôvo de· Corupá,
em particular, num au- sendo recusada pela en- êsse que é Iílho ilustre

tentíco menosprêzo á fermeira por ter soltei- desta terra onde reside

PANÉLA que, na opíníão tado um outro médico. e labuta honradamente

dêles, deve ser O' orgão Acontece, porém, que ha 35 anos, contando lar

supremo da admínistra- estava presente na reu- ga Iôlha de serviços á

ção pública no muníoípío nlão O' marido da. dita terra e sociedade Coru

e "cuíca" no Brasil. senhora O' qual convida- paense a qual, por Isso

Oonsegulndo. a muito do para íníormar a res- mesmo, já sabe apreciar

custo, fazer uso da pala- peito não titubeou em e julgar entre um homem

vra, O' vereador Gessner coníírmar que de íáto a réto como Willy Germa

manííestou a sua surpre- sua espôsa querendü-se no Gessner e cértos ad

za como um simples pe- internar no Hospítal Ioí venas que chegaram on

dído de íníormações, pe- recusada pela enfermei- tem, nada fízéram por

díndo apenas dados ofí- ra porque pediu outro Corupá mas que não tem

ciaes sôbre a situação médico. pêjo de se Querer apre-

do dito Hospital, pudésse Esta resposta deixou .sentar como dönos disto

causar tanto alvorôço. um tanto atrapalhado ao aqui.
Füi lógü interrümpidü Dr. Almirü que lógü mu- I . _

pelO' queremista baianO' I dandO' de assuntO' cüD?e- .

Almirü Batalha que ar- Çüu de atacar a SüCle- C
rancandü um papel dO' dade Espürtiva D. PedrO' asou-se. com uma

bôlsü passüu incüntinen- II, acabandO' pür ixigir
ti a lêr a sua defêsa. O uma quantia em dinhei- Qctagenaria para
seu empenhO' máximO' rü que ele imaginava es-

er8, O' de cünvencer que ta Süciedade dever aO' "ter onde morar"
estava inücente nO' cü- Hospital.
nhecidü casO' de uma se- Aliás, aqui em Cürupá,
nhora que, poucas hüras é bem sabidO' que ditO'

antes dO' parto, quiz in- médicO' ha tempüs vem
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Assistência aos

Municípios
Agitada reunião

Salão Central,
no

em Corupá
Acaba de estabelecer-se, mlnhando as provldênclas Corupá 31 (DO' corres

na Capiral da República, de sua iniciativa iunto aos pondentej-; Realizou-se
a orgenízeção "Assistên- órgãos da adrnlnlstração ontem, no Salão Central,
ela Municipal", que tem federal ou de instituições dêste dístríto, uma agita
por Iinelldade auxiliar as oficiosas e particulares. da Assembléia Geral da
comunas brasileiras nas Faz parte do plano da Sociedade Hospital Jesús
complexas e múltiplas ra- A. M., igualmente cornu- de Nazaré em virtude de
retas que .lhes competem, nicações semanais ás Pre- um pedido que a Câma
minorando as dificuldades feituras, do que für publí- ra Municipal enviou ao

advindas da distância en- cedo nos [ornais. oficieis
sr. Prefeito sollcítando

rre essas e oe órgãos da sôbre O' municlpio, consi- várias Informações.
admlnistraçêo federal, cir-l derado lsoladarnenre ou O Presidente CelsO' LO'
cunstância que não há ne- em coniunro, e Iornecimen pes abrindo a sessão de

gar - antepõe obstéculos ro aos preíeltos, pelo me- elarou lógo que não es.

á consecução de providên- noe uma vez por mês, de tava devendo nenhuma

elas ou _benefi�iüs para a u!ß tra�alhü s?�re adrní- satísíação á Câmara Mu

população do Intertor dO' n�straçaü munlclpal espe-, nicipal atacando a seguir,péllS. c�alf!lente elaboradO'. pelos em linguagem de gente
Cüntandü nO'. seu qua - tecmcüs a seu serviçO' ÜU mal e-ducada aO' Verea

drü de auxiliares cüm ele- transcritüs de übras cün- dürWilly G(>!.'�anü Gess

�entüs capaze� e espe- sagradas.-. ner que füi O' signatáriO'
claimente seleclOnadGs pa· Tüdos üs servlçüs pres- dO' pedidO' deinfürmações.
ra a tarefa que devem e- tadüs pel!, A.M. ás Prefei- De tüda a sua arenga
xecutar, e püdendü cün- turas seraO' executadüs em só transpirüu uma única
tratar üutrüs técnicos es- regime de assinatura, aO' cüisa: que üs "dünüs ab

peci�li.sta�: a "Assjstê�cia pr�çü de ce':fl cruz !irüs pür sülutos" dO' Hüspital se

MUniCipal represerJtara ÜS mes mensalidade müdesta, achavam "üfendidos e

munici�iüs na Capital da
I
aO' al�ance de qualquer traidüs" pelO' ditO' verea.

R�pub.hca, zelandO' pelüs I Prefeitura. dür pür êste se ter dirigi-
seu� Interesses e. enca- dO' üficialmente á Câma-

bei n. 18
Sanciona- o Código de posturas

(Cüntinuaçãü dO' numerO' anteriür)

Art. 45 - É prüibidü abater gadO' düente üu cansadO',
Penalidade: - Multa de CrS 100,00 a Cr$ 200,00.
Art. 46 - Cünstitúe infraçãO' cüntrapôr-se á fisca-

lizaçãO' das autüridades sanitárias, inclusive fiscais para
êsse fim designadüs, nüs matadüurüs, açüugues, quintais
e casas de comerciO' de gêneros alimentíciüs.

Penalidade: _ Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art. 47. - Os carrüs distribuidüres de pães e car

ne, serãO' fechadüs, de fórma a nãO' püderem ser cüntami-

nadüs de impuresas. .-
Penalidade: - Multa de Cr$ 30,00 a Cr$ 60,00.
Art. 48 - Na züna urbana, üs terrenüs baldíüs de·

verãO' ser limpüs de capüeiras e matagais, nüs mêses de
. dezembrO', maiO' e agüstü de cada anO'.

Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art. 49 -- Os eemiteriüs serãO' cünservadüs pelO'

Municipiü, e sómente nêles serãO' feitüs üs enterramentüs,
devendO' üS cürpüs serem dadüs á sepultura em caixãO'
fechadO' e a cóva ter düis metrüs de prüIundidade.

§ 10. - É -prüibidüdü O' transpürte pela cidade e

ás Igrejas de pessôas falecidas de düenças infecciüsas, as
quais deverãO' ser transportadüs diretamente aO' cemiteriü
e em hüras de püUCü müvimentü.

§ 2° - Em casüs especialíssimüs, cüm prévia li

cença das autüridades sanitárias, O' sepultamentO' püderá
ser feitO' em üutrü lugar que O' cemiteriü.

Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,CO.
. Art. fiO. - Deixar môrtü em sua pripriedade ou

enterra lO' em prüximidade de cürregüs, püÇüs üu ribei
rões qUBisquer animais mürtüs.

Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00
Art. 51. - Tüdüs üs animais mürtüs serãO' enterra

düs em cóvas cüm düis metrüs de prüfundidade, nãO' sen
dO' permitidO' cülüca lüs em terrenüs balc1íüs ou de üutrem.

Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00
Art. 52. - Nas zünas urbana sub-urbana, respeita

düs üS já existentes é proibidO' O' estabelecimentO' de cür

tumes, matadüurüs e üutrüs estabelecimentüs' que exalem
mau cheirO', -vapüres, üu precipitações perniciüsas.

Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art. 53. - DentrO' da cidade, na züna urbana, a

criaçãO' de suinüs e existencia de estabulüs, dependem de

licença especial e ficam sujeitüs as cünstruções previstas
nO' CódigO' de Cünstruções.

CAPITULO IV

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE PÚBLICAS

Art. M. - Sem licença previa da Prefeitura nãO' é
permitidO' dentrO' da züna urbana üu sub-urbana depósitüs
de inflamaveis üu explüsivüs.

Penalidade: - Multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 200,00.
Art. 55. - Nas casas cümerciais sümente sãO' per-

mitidüs inflamaveis e explüsivüs em pequenas quantidades,
e issO' mesmO' iSüladüs das üutras mercadürias e afastadüs

pelo menos 10 metrüs das vias públicas
§ únicO' - O cümerciante deverá requerer a quau-

.

tidade desse material que quizér ter em depüsitü.
Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art. 56. - Os depüsitüs especiais dependem de a

presentaçãO' de planta e licença da Prefeitura, de acôrdü

cüm O' CódigO' de Cünstruções.
> Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.

Art. 57. - Ninguem püderá nüs passeiüs cülücar

cadeiras e transpürtar vülumes que, pelO' seu tamanhO',
embllracem O' transitO'. I

Penalidade: - Multa de Cr$ 10,00 a Cr$ 30,00.
Art 58. - É prüibidü sem prévia licença e mürda

ça deixar transitar cães pelas vias públicas.
Penalidade:'- Multa de Cr$ 10,00 a Cr$ 20,00.
Art. 59. - NãO' se permitira, á nüite e ünde quer

que seja, a perturbaçãO' dO' süssêgü públicO', com altüs fa

lantes, radiüs, businas, cantürias üu discussões
Penalidade: - Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art. 6U. _., Os veículüs autümürüres nãO' püderãü

transitar cüm O' escapamentO' abertO'. .

Penalidade: _ Multa de Cr$ 50,00 a Cr$ 100,00.
Art 61. É prüibidü dar tirüs dentrO' da cidade e

bem assim soltar füguetes sem previa licença da autüri

dade cümpetente.
Penalidade: - Multa de Cr$ 30,00 a Cr$ 60,00.

CAPITULO V

DOS BONS COSTUMES

Art. 62. -- É prüibidü maltratar, estafar üu espan-
car animais. .

Art 65. - É prüibidü tümar banhO' despidO' em

qualquer riO', lagüa üu cursO' de agua.
Art. 64. - É prüibidO' escrever, riscar, desenhar

figuras, üu, de qualquer fürma, sujar as paredes, murüs,

calçadas, püntes e püstes.
Art. 65. - As Calçarias, passeiüs, deverãO' st'r var

ridüs diariamente, pelüs prüprietários, sendO' prüibidü ne

las jügar cascas de frutas üu übjetüs.
Penalidade para üs infratüres deste capitulO': - MuI.

ta de Cr$ DO,OO a Cr$ 60,00.
CAPITULO VI

DISPOSIÇÚES GERAIS

Art. 66. - SãO' livres de quaisquer tributüs as fei

ras livres, uma vez que vendam sümente a retalhO', bem
cümü a venda de' peixes.

Art. 67. - NãO' haverá qualquer atividade cümer·

,cial üu industrial nös dias feriadüs e dümingüs, excétü as

autürisações especiais expedidas pelas autüridades cüm-

petentes. .

§ l' - Respeitadüs üs cünveniüs trabalhistas, O'

hürario das industrias será de 8 hüras diarias e igual hü
rariü para O' cümerciü, devendO' este abrir nãO' antes das
7 hüras 'e fechar ás 18. Das 12 as 15,30 üs estabelecimen.

tüs cünservar-se-ãü fechadüs para almüçü.
.

§ 2' - Excetuam-se das übrigações deste artigO',
(Cüntinua na pagina 6)

Lüdüvicü Del Ri.o,. de
45 anüs de idade, pintür.
residente em Triéste. . que >

se" casüu ha dias cüm Ma�
"

ria Prezzar, de J 8Q .anü�"
declarüu ó impren&é! ;. qu�
cüntraiu nupcias parll "ter.
ünde müréll·... Lüdüvicü é
inquilinO' de Maria, pürem,
temendO' que esta venha
a falecer e üS herdeirüs O'

despejem, resülveu tümar

prüvidencias. Maria, que
estava nO' hüspital, cün

valecendü de uma prülün
gada enfermidade, aprü
vüu a decisãO' e üs moti
vüs de Lodüvicü.

Depois de 53·

af'lOS de prisão::
Depüis de 53 anüs de

prisãO', füi püstü em libér-)
dade em Rüma um üctü,,:
genat.iu, cündenadü á pri·�
são perpetua, em 1895.
por ter assasinadü, um
pülicial. ,

O cündenadü füi agra-'
eiadü em 1946 mas pre
feriu cüntinuar na peni
tenciaril'l, em virtude de
considerar-se süzinhü nO'

mundO'. NO' mümentü de
sua libertaçãO', declarüu
que sua primeira preücu
paçãü seria prücurar sua

espüslI. Cümü O' liberto
nunca viu aviões, autümü
veis, elevadüres etc., será
submetidO' a vigilaneia até
O' mümentü em qu� O' jul
garem acüstumadü aüs

prügressüs realizados pe
la Humanidade durante
seu lüngü cativeirO'.

f

Na hora do

aperitivo. tome
Um Caliée

de

unTER AGUIA.
Puro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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150,00

250,00

2.000,00
500,00

731,00

1.300,00

1.200,00
800,00

1.600.00
135,00
8.50

15.00

2.250.00
700.00
150,00

1.200,00
1.850,00
800,00
50.00

900,00

2.700,0€l
750,00

600,00

200,00

7.500,00

220,00

100,00

950,00

2.000,00

290,00

14.000,00
3.500,00
600,00
435,00

31.036,20

8.600,00
7.656,00
350,00
164,00
6�7,90

1.800,00
30,00

7.900,00
4.600,00

8.400,00
1.502,00
115,50
760,00

12.450,00
3.650,00
1.050,00

7.400.00
9.250,00
4.600,00
350.00

4.708,00
883,00

1.422,80

9.400,00
5.500,00
6000,00

3.450,00

1.500,00

. 3.051,00

82,00 "

1.465,0 o

2.487,00
1.185,00
600,00

1.130,50

150,00

57.800,00

1.520,00

100,00
200,00

6.143,00
420,00

4.830,00

-

'Sáude Públ i ca
Assis�enciaHospi�alar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a um medico de Corupá

Serviços Diversos
Desobstrução de correges e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas

.Combustiveil para transporte de pessoal e material
Fomen�o
Eomerrt.o da Produção Vege�a.l·Auxilios a Associação Rural

Aquisição de sementes e transporte
E:amen�o da Produção Animal

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

.Serviços Lnd.ue t r í.a f e
Indus�rias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cem�te�iosServiço de U�llldad� Pública

Adminis�ração superIor
Gratific. a um engenheiro pl exame e aprovaçãode plantas

.

_Construção e Conservaçao de
Logradouros Públ i cos

. .Operarios do' serviço de ruas, praças � jardinsPara o serviço .de ruas, praças e jardins
.Combustível para o transp. do pessoal e materia l

Cons�rução e Conservaçao de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontesPara o serviço de estradas e pontes
.

-

Combustivel para o transporte do pessoal e .materlalServiço de Limpeza PublIca
1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

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

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Reapo s i çõ e s ;9
Res�i�uições

Restituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Para admissão de estra-numerarios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terrenoSalario-Familiar
Construção de Casas Populares

Premios de seguros e inden.
por a.c tden t.e

Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis•

Subvenções,Con�rib.e Auxilios
Departamento das Municipalidades
Contribuições ao l' A. P. I. e I. A. P. E. T. C.
Oontribuições 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 je placas

rmf�itllra Mllni�i�al �� Jara�llá UO �lll
Balanceie �H DesoezH OrCHmentario, referente DO mês �e Jul�o �e 1�4�
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ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVO -

Gamara Municipal
Extranumerários Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegraficoAssinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo
Aquisição de veículos, moveis e utensilios-

Aquisição de combustível para automovel
Ousteio de veículos, moveis e utensílios
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adrninstr.Diáris do Pref. quando a s�rviço fora do MunicipioADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S

.

Impressos e material de expedieute
Serviço postal
Serviço telefonico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOSContador - Padrão R

Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I áCr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionârios qf eil! serviçoDiárias a funcionários em viagens a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS
Motoristas: 3 padrão H á Cr$ 6.600,00 e 1 idemPadrão F á Cr$ 5.400,00
Porteiro - Continuo Padrão F
Serviço de limpesa da Prefeitura e Intendencia

EXAÇÃO E FISCALIZ4ÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇAO SUPERIOR

Tesoureiro -. Pad rão Q
Amanuonses (2) padrão J á 01'$ 7.800,00
Escriturario - Padrão I
Quebra ao tesoureiro

SERVIÇO D"E ARRECADAÇAOIntendente-exator
Aquisição ne talonários, livros, etc.
Percentagem para cobrança da Divida Ativa

�erviço de FiscalizaçãoPercen tagem de fiscaliz.ação
Serviço �ivers03

Fiscal geral - Padrão M
Fiscal distrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á. Cr$ 7.200,00Quotas de lançamento do imposto sI Industr-ia e
Profissões

Segurança Publica e Assist.en
cia Social. Assis�encia Policial
Oarcerelro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Con�ribuiçõ�s e
Auxilios

Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial

.Ao Asilo Colonia Santa Tereza (Leprosario)Assis�encia Social
Esmolas a indigentes
Assistencia medica-farmaceutica
Assistencia hospitalar' �

Sepultamento de indigentes
Amparo á Maternidade e Infância

Educação Publica, Adminis�ra·
ção 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

Complementar .

Vencimento de professores de escolas isoladas,sendo os "T i�ulados'" Normalistas Padrão
H á Or$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á
Cr$ 450,00 e os "Não T i�ulados" Padrão D áCr$ 350,00.
Gratificação a professores que regem os cursos
desdobrados sendo os "T i tulados" á Cr$150,000. e os "Não Ti�ulados"á Cr$ 120,00Idem a professores substitutos eu auxiliares

Orgãos Cul�urais
Aquisição de material para a biblioteca
Aquisição de livros par a a biblioteca
Assinatura de jornais e revistas

Serviço de TnspeçãoInspetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribuições
e Auxilios

Contribuições ao Estado pará manutenção .dos
cursos complementares anexos aos grupos AbdonBatista desta cidade e Tereza Ramos do distritode Corupá.
Bolsa Escolar e enxoval a um aluno, que cursará o Liceu Industrial de Santa "Catarina,

Descriminação do Saldo:

Na Tesouraria &.799,10
No Banco 12375,20

----.��
19.174,30

Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 7 de Agosto de 1948
EDGAR PIAZERA, Contador Visto \VALDEMAR GRUBBA, Prefeito

Vende-se�...............�...............

� Faça boa digestão usan- �
� do. antes das refeições, �
� usando calic de �
� Bitter Aguia Puro ��� ...............��

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

tonio Bintecurt.
Rua Leite Ribeiro N' 38
Joinville.

'

Carrinhos pa
ra crianças AVISO

400,00

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

755,10

1.050,00
210,no

273,50

600,00
400,00

3.450,00
2.400,00

tipo Sport'
Armação de madeira e

de ferro.
Tipo A - Or$ 115,00

« ß - Cr$145,00
« C - Or$ 185,00 com

tolda.
V. S. encontrará

Proibi terminantemente
a todas as pessoas de
entrarem em meu terreno,
sito em Ilha da Figueira,
afim de caçar, tirar ci pos,
palmitos, e madeires etc,
Não me responsabilisona pelo que possa acontecer

aos infratores.
I Vva. Paula Hay Ferreira

100,00 700,00

CASA REAL

7.515,00
546,40

45.910,60
19.477,70

672,00

79.239,50
42.114,60
11.800,70

400,00
100,00

2.400,00
600,00

6.797,50
1.848,80
376,50

1.892,30

500,00 5.500,00

2.560,00 13.oco,ov

2.498,20

702.50
31,00

4.251,70
197.20

420,00 3.220,00

3·481.50

4.006,00
576.033,70·
19.174,30

595.208,00

53.902�00

•

JUNTA DE ALISTAMENTO
MILITAR de Jaraguá do Sul

De ordem do sr, Pre
sidente da J. A. M., con
vido os cidadãos abaixo
a comparecerem ne Junta,
afim de receberem seus
certificados de reservista.
Alvino Streber, Guilher

me Tornellm.Tosé Pereira,
QUo Eugenio Mey Pedro
Fagundes, Willbert Gros
sklags, Waldemar Merbold,
Oarlos Siqueira, Hermes
Nogueira, Manfredo Fuck,
Olivio Moretti, Reinaldo
Soores Junior, Vergilio
Lazzaris

Jaráguá do Sul, 30 de
agosto de 1948.

ADEMAR M. SILVA
Secretário da J.A.).\1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr. fraßc�!!��� PICClOßI I rp�� l�o�olfio �ar�t�� �i"11
1:"1: Formado pela. Faculdade _de Medicina da 1'1 ii . 11 PROPRIETARIO

!!
A

ii
Llniversldade de ôão Paulo. o:: fiO !!

li li

Iii Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de III � II Rua Marechal Deodoro, N. 158 .1.1 R .1.1
_lO Misericordia de São Paulo �11l ii
". C LI N I C A G E RA L - CIRURGIA IIII! S I! SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO-

·Ii S II
III Partos . Doenças de Senhoras, Homens . Moléstias internas :.. H ii ii ii

'I�I'-I-
e externas: Pulmões - Coração > Estômago. figado . Rins '111 n ii SITO DE LUBRIFICANTES, ii

T
ii

D,oenças nervosas . Sífilis . Doenças venereas > Doenças da::: iiT ii CO
ii ::

'p'
pele em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. m !� 11

MBUSTIVEL E ACES- i!
E

!i
UI ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. illl :.!:.i '.�:i,.:

SORIOS, LUBRI- li ii

iill U FICAÇÃO . CARGA DE :: ::

II. PROVISORIAMENTE CONSULTAS DAS 8 ÀS 12 E DAS 2 ÀS ai �1O l! BATERIAS E CONCERTOS DE
...
:!
..
:'.� N

...
:1

...
:1III 6 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL EVANGBLICO. ln

I

li l! PNEUS.

�I: AS 2AS, 4AS E 6AS. FEIRAS ATENDERÁ EM NEREU III �.�:::::::::;::::�) t.�:::::::::::j;
., RAMOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDE. I� � �..� ��-

�=���'�'!E!,"!:::�'::j IClinico �e OI�os, Ouui�n:, nariz, fiaraanta
Dr. Arnlinio Tav2ures

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Di-
reito da Comarca de .Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, ETC.
FAZ SABER aos que o presente edital, com

o prazo de vinte dias, virem ou dele conhecimen
to tiverem e interessar póssa que por parte de En

genho Rau Limitada, por intermédio de seu bas

tante procurador o advogado doutor Luiz de Sou
za, me foi dirigida a petição do teôr adeante trans

crita: - PETIQÃ.O:-Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direi
to da Comarca de Jaraguá do Sul. - Engenho Rau
Limitada, com séde nesta cidade, á rua Domingos
da Nova, n. 80, por seu procurador bastante infras

sinado, quer interpôr o presente protesto judicial,
na fórma da lei. contra a firma Irmãos Fuganti &
Cia., sediada na praça de Ibicaré, Municipio de

Joaçaba, nêste Estado de S. Catarina, pelos moti

vos que data venia passa a exporr+L') A Splte. em
data de 5 de julho do corrente, recebeu da Splda.
Irmãos Fuganti & Cia , um vagão de milho

pelo qual já havia pago, por cont.a, adiantadamente,
antes da chegada da mercadoriá, ao intermediário
da transação sr. José Fuganti ou José Fuganti Ma
lesan, contra recibo, a importancia de Cr$. 6.978,60
[Seis mil novecentos e setenta e oito cruzeiros e

sessen ta con tavos], fi ca ndoum sald o d e Cr$.... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
...........................................................................................�••••••• oo ••••••••••••••••••••••• \

22.000,00 (Vinte e dois mil .cruzeiros) para qual
veio a ser extraida a duplicata de n" 19; 2') Acon Dr.' Alvaro Batalha - IVIÉDJI��[1
tece, porém, que, naquela data, recebida e melhor
examinada a mercadoria, constando a protestante
estarem cêrca àe 150 sacos brotados e a quasi totalt
dade dos restantes Sacos ardidos, estragados, fizeram
as devidas comunicações da praxe comercial de

que a mercadoria se achava á disposição da pro
testada, pela fôrma seguinte: verbalmente e por
escrito ao intermediário José Fuganti ou José Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

r....a....,Ql;9srlThft�.......a.......a.
.......

-,Fuganti Malesan. por escrito e por telegrama á firma Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
.

��C�A"�L�Ç"Aw..-n,·�o'·S��W'�Irmãos Fuganti & Cia. e por escrito ao Banco porta- - R. A lOS X -

dor do titulo; 3') O intermediário José Fuganti (ou

�i�:,���_:!al:���liz��O C��\�s d�e��e��r��lh�pi!�pg� l:::::::�;:�����::�:�!;!��:��:::�:::����i�;�::��:���:::::::::: ',.,-_ .1 R G'O '.umaba timen to de Cr$ 3.000,00 (T rei s In i I cru z e i - :::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ros) para êsse milho que veio :um pouco deteorado. Caso

��hO fd�r v:�s�it�ó�:it� ����:rerrao���ot.u']{���t� �:t:�a�e�� , Qa- n nQ mOhnrOQ ( ma'lQ haratnQ
uma comunicação hoje telegrafica propondo tambem OOOOOOoooo�oooooonoo�ooOOOOOO���OOi, O U UO lJIIU lJO lJ O U UO
a V. S. 50 sacos de Milho embarcado na estação Ad If H S h It 00

I Iferrea de Ibicaré, em subestituição dêste que está um O ermo C u ze �. PRODUTOS DA: •

pouco deteorado.»; 4') A splte., na megm.� data, de 12 MARCENARIA EM GERAL � ITTIíl�1ill§tTrn°4] �p rr4]TI�4]l�ltrl\§ _.de JulhO de 1948, tambem por escrito, respondeu _- � lll1l1M 11 <ill M� \L<illJl�<ill�\\JI
ao dito intermediàrio que:- «

•.•aceitamos sua sugestão Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da I fi. rr 1hI IT
� � f:..

de retirar as mercadorias do njarmazem>. Efetiva- CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS W \ur«J)§Cllil llrm21.«J)§ W)o l�o
•

mente, apareceram na firma Splte. dois moços Mantem um estoque permanente de todos (,S tipos �
CAIXA POSTAL, 11

�?om car.r?ça alpgand? serem mand,adcs. pelo de Mobilias, especialmente para escrirorio. 00 RAGUÁ DO SUL - S. Oatarina

II1terll1edlar�o Füganti
_

Malesan (Jose) .aflm de

IINSTALACO-
ES CO'IPLETAS DE. �

buscar o milho o que nao puderam por virem 50S, ,

D
-

it
.LV

S I d l' t ;�
#_����.�

desacompanhados de qualquer ordem eSCI ita, sem ,
' or;l11 anos, a a� e �n ar

dinheiro para indenização do frete, despezas e I
Copas, Fscr it.mos, Moveis rusticos e outros.

adiant:ml.ento !eito, tudo num total de Cr.$10.517,OO � MqY;E�S AVULSOS COMO: 00
---------

i::::·,::.!.:(Dez mil quinhentos e dezesete cruzeiros) ; 5') �1:U:'í Cadeiras � ii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

Estavam as coisas nessa altura quando a Splte. Poltronas fixas e giratorias zes iI moderna e primorosamente instalada do

foi surpreedida com o protésto da duplicata n')19,' Mesinhas de centro e para radio 00 ii DR S A.DALLA AMIN ii
de Cr$ 2?000,00 de Irmãos Fuganti & Cia. ; peran- 00 E entre muitos antros. a 00 ii

....

te o cartorio do sr. Mário Tavares da Cunha � Caixa Registradora marca "REr:ORD" ; ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

Melo, desta cidade. Intimada, a Splte. nada

mais;
Afamada pela súa eíiciencia, substitu ii eSTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

fez que renovar as alegações jà feitas, verbalmen- indo as Caixas Registradoras de � ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

te e por escrito, aos vendedores, intermediario e elevado custo.-·�---- - - � ii HORARIO : 10-12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: "4

Banco portador, de quei-vdeixou de aceitar e pa- 00 Toda a !ler'cadOl'ia li pronta Entrega � �! .. ..Ioinville -

gar em virtude de a mercadoria ter chegado dete- 00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 73 zes
_oíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_

riorada e em consequencia ficou a disposição da 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00 -��-�=�-���-�

rernetente.»
� . . .

OOOOOOOOOOOOOOOO�UOOOOOOOOOOOOOOOOooOOOO
6') Em face do exposto eVldencIa-se que o procedi-
mento da firma Irmãos Fuganti & Cia. para com a

Splte. foi aberrante das mais elementares nórmas
usuaes em comércio; foi incorréta e quiça mesmo de
absoluta má fé eis que, ciente e conciente das pes
simas condições da mercadoria vendida,confórme pró
va documental em poder de Splte., não vacilou em

levar a protésto a duplicata referida abalantlo, assim,
o bom nornE' e conceito comercial da ENGENHO RAU
LIMITADA que, em consequencia de tão deploravei
conduta de Irmãos Fuganti & Cia., já principia a

sentir o abalo que sofreu em seu crédito e em suas

Irelações comerciaes com outras firmas; 7') Disposta
a zelar pela preservação do seu bom nome comer

ciaI, a Splete. protésta contra o protésto da duplicata
n·t9 de Cr$ 22.000,00 advertindo a Irmãos Fuganti
& Cia. que a responsabilizará civil e penalmente pe
los prejuizos que já causaram á Splte. bem como os

que vierem a causar em virtude de SUd atitude pleitei
ando, assim oportunamente, as indenizações compe
tentes. Nêstes têrmos 'requér a citação, por precató
ria, da firma Irmãos Fuganti & Cia, em Ibicaré, Mu·

nicípio de Josçaba, nêste Estádo, publicando·se, ain

da, editaes pelo prazo minimo de vinte (20) dias pa
ra amplo conhecimento de todos os interessados. D.
e A. a presente e completadas as citações, requer·se
sejam os autos Jevolvidos á Splte., independente
mente de traslado, cumpridas as ulteriores formali
dades legaes, Dá-se ao presente, para efeitos fiscaes,
o valor de Cr$ 100,00 (Cem cruzeiros) e ségue junta
a próva do pagamento da taxa judiciária devida. O
advogado infra-assinado possúe o enderêço e tele
fone constantes do timbre desta folha. N. T. P. De
ferimento. Jaraguá do Sul, 19 de agôsto de 1948.
pp. (assinado) Luiz de Souza.- 19-8·48. 19-8-48.-
19-8-48.- (coladas quatro estampilhas estaduais no

valor de Cr$ 2.00, sendo duas de taxa de saúde,

devidamente inutilisadas com dala e assinatura).
A petição inicial levou do MM. Dr. Juiz de Direito
da Comarca o seguinte DESPACHO:-A; como re

quer.-Em 198-48. (a) A. Oliveira.-E PARA que

chegue a noticia a público e para conhecimento de
todos os interessados, se passou o presente edital

que será afixado ás portas do Edificio do Forum, no
lugar de costume e publicado pelo "Diario Oficial do

t:�:':"�����":':':'''�:lEstado" e jornal local "Correio do Povo" .--Dado e : :

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte : OS DEVERES DOS ASSINANTES:
dias do

.

mez ?e agosto do ano de mil _n�vecentos g

S
IW l-PAGAR a assinatura.

:

e quarenta e olto.-Eu, Ney Franco, EscrIvâo, o su- f: .

bscrevi.- (�s�inado) Ary Pereir� Oliveira.-Esfá con-

tl ao 2-LER o Jornal.
forme o OrIgInal, do que dou fe.- : •

3 A VISAR d-: . a re açao quan-

Jara��yd;R���� �s:r�::�o de 1948. �L����..���..�.�.��.�,���.�����,.v"�.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

� m""--�

CAS.A. DAS TINTAS
FILIAL EM JARAGUÃ DO SUL

RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

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

ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa para vidra

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

Anilinas: para tingir tecidos de Lã, Algodão,
Sedas etc. OIeo de Soalho avulso e em

litros, Cera para Soalho.

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

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

/

Pofessor Catedratico de 'Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicos e ctrurctcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

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

formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

'i L U M E NAU STA. CATARINA

......� �..

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

I

C!inica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas cudas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico . Electro-cauterização

. Raios Intra.vermelhos e azuis.

Casa de Moveis IVitõrio Lazzaris

Jaraguá do Sul - Bua Domingos B. da Nova

®'ê" --- •

�I
Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-se

IVidros. Molduras para Quadros qualquer
tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS

.

.

Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerarios.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


