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Camara Municipal
Com a atual compo

sição politica, a Cama
ra municipal fez jús ao
reconhecimento da po
pulação pelos trabalhos
de 1948.
A Mesa, composta dos

srs. vereadores Luiz deO projeto que trata do nurenção dos partidos e dio.
Souza, João Lucio e 0-subsidio dos perlerneute- não os partidos que con- A tendência geral é tarn-

b taviano 'I'íssí, não restares desputou manlsfssta- correm pera a manuren- ém para permiiir que o
ções doutrinas que de- ção dos perlamenrares. subsidio seja aumentado duvida que contribuiu
mandam exame acurado. A maioria das Constl- no próprio correr da le- grandemente para o exi-
A principio, os repre- tuições deixa á legislatu- gislatura a fim de colocar to verificado, ,já pelasementes do povo ou das ra ordinária a tarefa de o parlamenrer.jao abrigo dístríbuíção dos traba

classes nos perlamentos fixar o subsidio dos re- dos inconvenientes resul- lhos, já pela rapidez com
"d .

d . que facilitavam o servi-não percebiam subsidio presentantes da nação. tantes', a carestia a VI-
algum pago pela Nação. .Crelo que a não ser a da. Na Belgica,.o Parla- ço nas Comissões Regi

mentais.Os eleitores é que pro- Constituição do ano III a mento votou certa vez umviam â subsistência doe qual teve o trabalho de subsidio suplementar pa- Todos os projétos de
seus delegados. Tal era fixar o subsidio no valor ra acudir a situação pe- leis, indicações:��ijforam.

E t d G de uma deterrnlnada por- curläria difícil em que se votados dentro do ano,
o regrrne nos s a os e-

o que merece aplausos,raia da França razão pe- ção de cereais para am- encontram os representan-Ia qual o eleitorado sem- parar os representantes de tes do povo em conse- porque, os snrs. Verea
pre recebida de má som- nação centra os preluízos quencla em que se encon- dores dispenderam seus
bra as convocações pera resultantes de desvalorl- tram os representantes do esforços no sentido de

d corresponder a confian-reuniões daquele corpo. ção da moeda nenhuma povo em consequencia aA gratuidade das funções outra Constítulção deter- elevação do custo de vi- ça que o eleitorado lhes
conríou.legislativas que durante minou que o subsldío se-r de.muito rernpo predominou ria desta ou daquela quan- E sabido que nos Esta- :.::Alem do Codigo de

F I tía. O que fazem algumas dos Llnidos o subsidio Posturas. as leis oríun-em rança co ocava os

das do executivo e ou-parlamentares ern struaçäo é, tão só, ordenar q ue o pode ser alterado no cor-tão aflitiva que certa vez, subsidio seja fixado na rer da legislatura. Inalte- tras, mereceu especialLamartine pensou em re- base dos vencimentos de rävel é apenas o do Pre- estudo a orçamentárianunclar o mandato do De- uma categoria de funcío- sidente da Republica. para 1949.
'o

id C Ali, no afan de bemputado por não poder ar- néríos. c, por exemplo, o Vão rarian o as ons-
distribuir as rendas e

car com as despesas da que fêz a Constituição tltulções que exigem ta-
excluir o Iílhotísmo po

sua estada obrigatória em Francesa de 1946 nesres xatívamenre a fixação doParis. têrmos: "Os membros do subsidio para legísletura litico tão de uso nas ad-
Na Inglaterra cada Con- Parlamento receberão ume futura. A maioria conslde- ministrações municipais,dado, Cidade ou. Burgo indenização fixada na ba- ra éssa fixação : eseunto I onde s� s_e fazem o?r��pagava o seu 'Deputado. se dos vencimentos de u- da competência da. legts- nas zonasa dos anngosComo um operário flli- ma categoria do funcio- latura em curso. Entre as do perto do prefeito ou,

abour Party, de nários".. daquéla categoria, isto é do partido, os vereado-
, rne profestas- A lei ordínerla declarou entre es que determínam res João Lucio, Willise, certa vez, contra a ce- que os vencimentos que expressamente que o sub- Gessner, Otaviano Tissi,tlzação a que era obriga- servlrlem M base para sidio seja fixado pelo Con- Curt Vasel e Albrechtdo na sua Trade Union essa fixação seriam os gresso pera a legislatura Gumz apresentaram 18pare manutenção dos De- dos membros do Conse- segu!nte figura a do Bra- emendas a lei de meios.putados de s'eü partido lho do Estado Basta, po- sil. E êsse traço de reman. Alem das dotaç.ões dehouve um movimento in- tanto, que sejam elevados tismo politi_co que a Con-

__,_tenso no sentido de obJi- os vencimentos dêsses tituinte de 1946 não teve-gar o Tesouro Nacional d funcionários para que ele- coragem de eliminar.remunerar os parlamenta- vados se tornem automa- Mas êsse romantismores pertencesse a que par- ticamente, sem necessida- politiCO constitue, para o,tido pertencessem. Dêsse de de lei espe.cial que legislador ordinário, uma Quando todos espera- cessão do General Dumovimento resultou que decrete a elevação. barreira que êle não pode. ram .que a, palavra do tra, estes encolhem-se,na Inglaterra, de 1911 pa- Nota se em tôda a par- saltar. Essa barreira 'é que PreSIdente Dutra, acon- despistam, vão caÇarra cá todos os membros te que o subsidio tende me impede de concorrer selhando a que s?mente perdizes, como o senhorca Câmara dos Comuns cada vez mais perder o com o meu voto para a- em 1 �50 ,foss� agI.tada a Ademar 3e Barros, ouentraram a ser pagos pe caráter de simples inde- provação do projeto em questao presldenCIal, a- fazer uma estaçâo delo Tesouro ,estabelecendo- nização, da mera. curso na Câmara, do au- fIm de que este �no fos- repouso em Araxâ, co·se até uma rerimne Compensation a que se mento de subsidio dos se todo e!e dedlCad? a mo o senhor Nereu Ra-ração esser pagos pelo refe.e a Constituição A- deputados e senadores. recuperaçao economlCa, mos.Tesouro estabelecendo-se mericana, para adquirir o A Constituição não fi- acalmass� os
..
nervos, o

Emquanto isso, os cor
até uma remuoeração es· de verdadeiro vencimento. xou a inportância do sub- que se VIU f.OI Justame�- retores de candidaturas,
pecial para o chefe da 0- É assim que na França sidio. t� o contrárI�. Os Lpoll- como o sJir. Valadares e
posição. Sómente os os tratadistas jà o estão Cometeu essa tarefa á tlCOS, cada q�al qUtlr�n-membros da Câmara dos considerando, e assim legislatura ordinária. do ser a var�nha maglC!, outros, vive'm negocian·Lor�s continuaram a tra- que ali os .parlamentares Mas declarou expr.essa- que descobrIU o candl- do um prestigio que não� Ihar gratuitamenfe. Na já o consideram de há mente que a fixação só dato, co�re� de nor�e. a tem, ou farejando o teAlemanha a gratuidade de- muito pois que já esten- poderia ser feita no fim sul, em IDtrI�as, conCIlIa· souro amealhado porsapareceu em 1906 e na deram aos representantes d'e cada legislatura (arti- bulos e futrIcas, p�an- certos p�liticos, com aItália em 1912 Presente- da nação os favores que go 47 dos parágrafos). A do a brasa � suasardmha, conivenCIa de governosmente, em todos os paises as leis estabeleceram pa- mesma coisa dispô� quan- Os. <:andId�tos, ou pro- inescrupulosos, para 8a�a remuneração pelo Te- ra os funcionários no que to aos subsidios do Pre- vaveiS candIdatos a su- ber quanto lhes toca nasouro Nacional é a regra. concerne á taxa de apo- sidente e Vice-Presidente partilba.Observa se apenas uma sentadoria e a abonos da República.

.

.pequena exeção na Suiça temporarios. O subsidio Todos os subsid;os, transgredida. Para trans- O que anda por aI éonde osMembros do Coo- não é, mais naque- quer os dos parlamenta- gredi-Ia o Congresso não tudo palpite. Dois candiselho dos Estados são Ie pais, uma sirtl'ples com- res, quer os dos chefes tem co�cía. datos podem até aqttipagos pelos Cantões ao pensaQão pelas, despesas do Executivo, só poderão Uma vez, porem, que na ser considerados pre·passo que os do Com�e- que o parlamentar era 0- ser fixados no último a- Constituição nada se disse tendentes: O snr.lho Nacional são pagos brigado a fazer. E um no de legislatura e, por- qúanto aq subsidio dos Nereu Ramos e o Gene.pelo Tesouro Federal. verd.adeiro vencimento tanto, para o periodo se- p�rlámentare� qu.e iam f�n- ral Canrobert. E' po.i-Dá-se lá o que se da- destlDado a lon�e assegurar guinte ao da extinção da clOnar na prImeIra legJ_�- vel que surja um tercei.ria aqui se únicamente os meios de
e.xistência mesma legislatura. latltrtl não é razoave.l, nao ro, mas' mais certo é que

os Deputados federais é durante o exercicio
..

do Vedou o Constituição, é -ldVico, argumentam al-
se lute já é em torno daque fôssem remunerados mandato. o _

a faCIlItar- taxativamente, que cada guns nobres dep�tado�, vice.presidencia.pelo Tesouro Nacional, lhe a satlsfaçao de des"'" l�iSfatura fixasse os sub- que se reconneçll � pn-sendo os senadores pagos pesas essenciais como as sidios para os membros' meira legislatura, por ex- E não é preciso conpelos Estados. que resultam do aluguel do parlamento que exei'- ceção o direito de fixar o sultar a cigana para seEm todos os lugares, de casa, da manutenção cessem (IS SlUlS funções sl.bsKlio dos parlamenta- chegar a condução dePl:nto, é,höje, matéria pa- de secretàrios etc. enquanto ela funcionasse. 'res? que, no caso do primei-�i que o representante Tão importllntes são C�da legislatura só po-' Pare�e-f!1e que .nã.o. ro, o companheiro de
a. I!ação deve ter os seus essas despesas que o par- de fixar subsidios para A prop�la ConstLtulçilo chapa será um trabalhisserViçOS refnuneradôs pe- lamentar é autorizado a a legislatura vindoura. teve o CUidado de pto,v�r ta e no do segundo, um

lo menos aqui no Brasil descomar no impôsto d.a . � u�a re�ra precisa e Continua na Pao-ina 2 udenista.que concorrem para a ma- renda 42% do seu subs)- lllvlOlavel', nao pode ser to

15 mil cruzeiros para a
escola de João Pessoa,
10 mil para a de Vila
Chartrés, 10 mil para de
Barra do Ribeirão Gran
de, foram destacados 10
mil para a ponte da es
trada Oaeílda, 15 mil pa
ra a estrada Ribeirão
Cavalo, 5 mil para Rio
da Luz e trez mil para
a do Caimão-
Alem disso, foram au

mentadas as verbas para
auxilio a lavoura e in
cremento da produção
agro-pecuária.
Mas não foram somen

te os representantes u

denistas e populistas que
trabalharam. Vemos que,
os snrs. Max Thieme,
Luis Maes, Gustavo Sar
tí e Rutzen, deixando de
lado as impertinentes
imposições partidárias,
estiveram a altura dos
seus mandatos, colabo
rando e mesmo com es

te assinando projétos de
leis que visavam o bem
público.
Este ano, tarefas iden

ticas estão aguardando
o pronunciamento da Ca
mara, tais como o Codi
go Tributario, o quadro
e o estatuto do funcio
nalismo municipal e ou-
ras leis complentares a

organísação muníc ípal,
Que os snrs. Vereado

res se inspirem nos tra-:
balhos de 1949 no que
fizeram no ano passado
e poderão estar certos
que terão cumprido o
seu dever.

(Deputado federal pela U.D.N. - Secção do
Estado de São Paulo)
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CHö"'SpiiãI'
ao José, composta dos

snrs, Padre Alberto, Ví
gario da Paroquia, Pr�'
sidente: Arnoldo Schmítt
e os snrs. José Emmen
doerfer, Walter Breithau
pt, Mario Tavares, Leo
poldo Mey, Ney Franco,
Bernardo Grubba, Wal
demar Grubba, Rod. Hu
fenuessler, Curt Vasel,
Ernesto Czernievicz,
Guilherme Gumz e o

medico chefe Dr. Alva,
to Batalha continuam ein
franca atividade nos pla
nos de construção do
novo hospltal e r�m�de
Iação do ímprescíndlvel
no atual.
Vai, assim, tornar-se

uma realidade a constru
ção de um moderno es

tabelecimento hospttaíar
no municipio.

São SebaslfãO. No dia 23,
terá lugar a tradici�l!al
festa de São SebastI�u,
padroeiro da Paroquía.
Como de costume, de

pois da Santa Missa, ha
verá testa popular no

Salão Cristo Rei, não
faltando alem dos diver
timentos e tombolas, um
bem montado restauran-
te.

.

Naquele día, dizem os

festeiros, todos devem al
moçar ali, para saborear
os petiscos preparados.

eine Ideal. O Cine Ideal
está passando em sua te
la um filme de real va

lor.
«A Canção de Bern_a

dette», é uma reproduçao
da formosa novela de
Franz Werfel, interpreta
do por um c0.nju�to de
artistas de pnmeira or

dem.

AHIYERSARIOS
_ Fazem anos hoje o

sr. José M. Müller.
_ Amanhã a srta. A

mazilda Costa filha, do
sr. João Lucio da Costa
e D. Elly Elfrida esposa
do sr Alvino Hadlich.
- Dia 18 aniversaria

se o sr. Jacob A. Em
. mendoerfer; Kriseldis fi
lha do sr. Alvino Hadlich
e o sr. João Carlos Stein.
- Dia 19 o sr. Alfonso

Nicoluzzi e o menino
Agostinho, filho. do s�.
Emilio NicúlluzZI, reSI
dente em Valões.
- Dia 20 o sr. Mario

Tavares da Cunha Mello
que exerce o cargo de
tabelião de notas nesta
cidade. Elemento de des
taque na vida social e

intelectual do municipio,
onde gosa de justo con
ceito cumo funcionário
ou como amigo.
O sr. Mario certamen

te recebeu inu�eras fe
licitações, ,as quais jun
tamos as do "Correio do
Povo".
- Tambem fazem

anos dia 20 os srs. San
tos Tomazelli e Hilario
Sona.
- Comemora seu na

talicio dia 21 do cor
rente o jovem José Lui,
competente grafico das
oficinas da Sociedade
Grafica Avenida Ltda e

{laginador deste jornal.
- Dia 21 a srta. Hilda

Scbmdt filha do sr. Ber
nado Schmidt. to D, Ines
Pereira Lima esposa do
sr. Antonio Pereira Lima.
- Completaram seus

aniversários dia 11 do
corrente os jovens 080-
rio e Honorio Borba.
Aos aniversariantes da

semana os parabens de
"0 Correio do Povo" .

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FREFEITURA MUNICI- !B��ilßil1'«Ii �

Prefeito Municipal Aveil. Oetullo Vargas, 79 .

Rua Domingos da Novasjn
de Jaraguä _do Sul J A R .A O U A DOS U L -1- SAN T A C A T A R IN A
torno público que

d�rf1nte o ?orrente I Fabrica e Beneficiamento de Moveis
mes de Janeiro, ar-

rec�da-se na T�sou- Espelhos � Vidros para Janelas e

outros. Fins·.1rarra da Prefeitura

I
Moveís Estofados, Tapetes Divans

Municipal de Jara- - �

"

guá do Sul e na
Colchoes e Estrados para Camas, Etc.

Intenden.cia de Co.
- Executa-�e !Ser�iços de estofamentos em: 'fi

rupä, o Imposto de f.;. trohos, oníbus, automovels etc. ..�
LICENEÇA jjIiU!l:�����J

(Automovais. bicicletas,
-,11·', WJSrlllS))� ::l!5

motocicletas e carroças).
.Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobra o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
4 de 1 de 1949.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

á fixação dos eubsldlos todo o exercicio, que ela subsidio e da ajuda de

dos cheles do Executivo durar, o subsidio que os custo só pode ser feita no

pera o primeiro periodo legisladores estavam re-. fim da legtslatura e, por
constitucional (Artigo 3' cebendo nä data em que tanto só poderá vigorar
do Ato das Disposições a Constituição foi prornul. pera a legislatura seguin
Constitucionais Transitó- gada. re, transgrediriamos êsse

rlas). Muito mais lógico, mui- preceito só, no começo
ôe assim procedeu foi to rnaís de as:ôrdo com a da atual leglslatura, como

porque reconheceu que o hermenêutica se me aflgu- se procedessemos
Congresso ordinário não ra esta interpretação do aquela fixação.
poderia fixar que a proposta pelos sig-
sern violar a norma natérlos de projeto em

ma que lhe concede essa debate.
faculdade unicamente pa- Oorn efeito essa última
ra o período presidencial só pode ser admitida me-

seguinte ao último ano diante amputação do têx-
da legislatura. to constitucional. ôerà
Tudo quanto, no têsto preciso, pera admiti-Ia,

constitucíonsl, não pode- quese elimine de referido
ria ser alterado pela legis- têxto o parágrafo 2' do
Iatura ordinária, a Cons- artigo 47. Ora é centra

tlulção completou por dis- as regras de homenêutica
positivos transitórios no tôda interpretação que le
lugar próprio. Exemplo: ver o interprete a supri-
No artigo 57 2stabele-1mir palavras na lei e a

ceu que cada legislatura I substituir o que está es

durara quatro anos. Mas crito por aquilo que não
no artigo '2', paragrafo I: está escrito.
do Ato das Disposições ôe a Constituição deter
Constituicionais Transitó- mina expressamente que
rlas, determinou que os não está escrito. Se a

mandatos dos atuais de- Constituição determina ex

putados e os dos senado- pressarnente que a ajuda
res federals que tôssem do custo e o subsidio se

eleitos pare completar o sldlo serão flxados no fim

n�mero de que trata o pa- de cada legislatura será
ragrafo 1- do artigo 60 da preciso alterar profunden
Constituição considirão mente o rêxto para que se

com o Presidente da Re- admita li interpretação do ses, para acudirem aos

pública isto é, serão de que ne primeira legislaru-
companheiros em diflcul

cmco anos. ra Cf ajuda de custo e, o
dade financeira, tomaram

ôe, em relação ao sub- subsidio possarn ser fixe-
a iniciativa de trazer a

sldlo dos parlamentares. dss no príncípio dos trs-
debater o projeto em exa

me. Com êle estaria se

o legislador não têve a balhos perlamenrares. levantasse a barreira cons-
Convalescenças

cautela que têve quando Será necessário que se VINHO CREOSOTADO

tratou do subsidio do Pre- dê no rêxro constitucional
titucional a que acabo de

sidenre e do Vice-Presl- a segulnre redação: A lI-
me referir. Deve ainda as

dente da República
.

foi [udq de custo e o subsí- sinalar que os projetos

porque, sustentam alguns dio 'serão fixados no fim de let não devem ser a-

ilustres deputados, foi por- de cada Ieglsletura salvo naflsedos únlcamente sob

que entendeu que êsse quando se tratar da .prt- o aspecto constitucional'

subsidio poderia ser fixa- meira que se seguir á vo- Podem ser constituclo

do pela legislatura ordl- ração desta Constituição, nais (o, todavia, podem

nária. devendo nêste caso, a fi- não ser convenientes O

::>enso que não. Houve xação efetuar-se desde de que se trata padece

aí, evidentemente, .cochllo logo pelo congresso ordi-
dêsse vicio duplo: E in

do legislador a menos que nário. Não sendo possivel constitucional e é incon-

se queria atribuir-lhe o de- acrescentarse ao lêxto veniente.

sejo de, núm excesso de constitucional' uma ,só pa- A situação gravIssIma

virtude, abrir mão do sub- lavra, terá êle de ser in- do Tesouro Nacional im

sidio. Se nao houve co- terpretado tal como sóa, a põe, a nós parlamentares,
chilo, houve sem dúvida saber. a ajuda de custo e sacrificios excepcionais
a vontade 'de não tocar o subsidio serão fixados para que não se terne an

no subsidiô fixado ante- no fim de cada legislatu- gustiosa,
riormente pelo Presidente ra constituinte, o Congr��- Depois de havermos au
da República. Aliàs é ne- so não cumpriu essa Õ- mentado os vencimentos

gar da Constituição que, brigação os parlamentares do funcionalismo civil e

não'cumprindo o legisla- atuais, repito, ou deixam militar iriamos, com cer-

tivo a obrigação de fazer de receber subsidio ou só teza, exaur!r os cofres
leis pe,riódicas em deter- poderão perceber aquele publicos se imediatamen
minad'ó prazo considerar- que vigorou na legislatu- te elevassemos também é Ise-á prorrogada a lei em ra constituinte. Será la-

vigor. E a norma que so mentável, se e estranho, nosso subsidio. Não teria-

lê no artigo 74: será absurdo mas é o que
mos fôrça dai por diante,

"Se o orçamento não é. O Congress() Nacio- para resistir ás solicita-

tiver sido enviado até 30 nal, doutrinava Bryco, nlio ções de elevação de ven·

de novembro porrogar-:se- pode fazer leis se não só- çimentos que nos fôssem J:rmi\@!®�@'!@��@!'®��@!®@!@)@r@)@Y@)(§)�
á para o exercicio seguin- bre certos objetos especi-

formuladas. Teriamos es- �- f d @J

te o que estiver em vigor". ficadolil pela constituição
tabelecidos em todo

o;
Tossef Asma, Bronquite, Rouquidão, e Res ria

os;-Aplicando-se essa nor- e, fazendo leis, não pode pais e para tôda a gente ßPßR�lHO Rt�PIHßlnRIO
ma ao caso de subsidio transgredir o que está uma verdadeira corrida ao TODA.S AS MOLEST.lAS DO L lO U

• •

pode-se racionar da se- disposto na Constituição.
horário.

I �guinte maneira: Uma vez O rio não remonta as Acho que não podemos· •
Encontrarn alivio irnediato corn (.; uso do • •

que a Constituinte não fi. suas águas acima da fon- e não devemos assumir I C P á r a v e 1
xou subsidio para li pri- te onde nasce. Se a comsti- tão pesada responsabiIida- ;

n O In �
:'��:,e�e������d�V�p!'; �����,�e��em�n�"xa�:�aJ� ���j��� ,pela relelção do

I Pl!ilofül d� HOgiCo P�lol�nl� I
IRXißíi:iiinOôõiü.1:���=::�===��;=�

Por estas razões consl
dera inconstitucionals tan

to o artigo que se refere
á fixação do subsidiá co

mo aquele que estabelece,
para cada congressista, o

direito a perceber certa

írnporténcla a titulo de
representação. O primeiro
fere de frente o rêxro
constitucional e o segun
do enquanto não o fira
de frente, transgride-o
também, obliquamente,
porque a representação,
que propõe, corresponde,
no fundo, a uma ajuda de
custo suplementar.

.

Reconheço que os per
lamentares estão perce
bendo subsidio muito in
ferior às suas necesstdeq
des. Reconheço rambern a

coragem dos nobres co

legas que para recomedia
rem êsse estado de co i-

FRACOS E ANéMICO.:>!

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

o
=
Q.
tD

- frnqUeZB nervoso e fsuotamento Hsico-

Empregado com êxIto nas:

Tosses
Resfriados
Bronquites
Escrofulose

MILHÕES
DE PESSOAl TÊM USADO COM

BOM RESULTADO O POPULAR
DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscàis·

Contratos - Naturali-

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

o FicadO, o Baço. o Coração, o

e.tomaco, o. Pulmões, a Pele

Produz Dor•• nos OSlO., Reuma

tismo. CSlueiral Queda do Cabe
'0 Anemia, e Abortos,

Consult9 o médico

.tome o popular depurativo

ELIXIR 914
Inofensivo ao orlanl.mo. Agrada
..,el como um líc6r. Aprovado co

rno auxiliar no tratemento da S 1-

FILIS e REUMATISMO da meso

Seguros
•

�'YPIRANGA"
FOOO - ACIDENTES -

TR.AlISPORTES - AUTO
MOVEIS.

,

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

(ASTISIA "O HOMEM E NA MULHEfl)
A quem sollclter; será enviado pelo correio a

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:
«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e �iéticbf";

. ::

ii Dr. Renato lMalter II
ii É o

::

�!
M o I C ii

ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii
ii Com cursos de aperfeiçoamento no ii
ii Rio de Janeiro - São Paulo e l3uenos Aires. H
ii Doenças de Senhoras - Partos - �linica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii

!! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municip;lI. !!
ii TELEfONE N. 3 ii

li Jaraguá do Sul - S'8. Catarina H
-------------_..

A�Dmercial Lda. i
� Junte ao pedido e-s 10,00 para as despezas t
} ,

dirigindo-se a F., S_ NEVES. �

! Caixa Postal, �398 - 'Rio de Janeiro - Brasil

���,

Avenida Getulio Vargas N_ 220

(Vizinho do Escritorio da Auto Viação Catarinense

e o despachante Snr. Walter Janssen)

•••11".1. E kIV••SIIi BIt••ee
Especialisado para: ARTIGOS DE ESCRITORIO E ESOOLARES

••••IIS8. I. GI•••
Sacos do Papel em grande escala

����_"'�--�-��:W;�(�OOlM�Ylnn�Ii

·COIIRI CISPI,

QUEDa DOS ca·

BRSS E DEMAIS

AfEet.OES DO

COURO CABELUDO•
:1'O';;nCo"c'"'*p toLA R

: POR ,�l.X C Elf.�'C t A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EM CORupA
Até o dia 25 deste mês,

ache-se aberta a matricula
pare os candidatos ao Cur
so de Formação de Ofi
ciais da Policia Militar
de Santa Catarina.
Os candidatos deverão

requerer suas inscrições
diretamente ao Comendo
geral de corporação, até
äquela data, afim de se
rem submetidos ao exa-

• .. me de admissão.
As provas serão as se-

guintes:-Protuges, Arit
mética, algebra geometria,
geografia geral, geografia
do Brasil, geografia de
Santa Catarina, historia
do Brasil, historia de ,San
ta Catarina. Os candida
tos deverão ter mals de
17 anos e meno de 23 a
nos de idade; comporta
menro civil e quitação mi
litar; certificado da 4a sé
rie ginasial, em colégio o
ficiaI ou equiparado.
Os interessado poderão

obter informações detalha
dos com o Sr. Olavo
Rech, na Delegacia de Po
licia.

-

Curso �e formuG81
�e Oficiais Fornecimento de Madeira, para reconstrução da

Ponte "Dr. Abdon Batista", nesta Cidade
De ordem do sr. Prefeito Munlclpel, torno públi

co, para conhecimento dos tnteressados, que até o
dla 31 do corrente, ás t 7 horas, esta Prefeitura re
ceberá propostas pera fornecimento de madeíra pa
ra a reconstrução da Ponte "Abdon Batista" nesta
cidade.

A madeira deverá ser de qualidade (urucurana)
de 10 classe, obedecendo ás seguintes dimensões:

2R8 pranchas de 6 x 25 4 metros.
72 " ,,6 x 25 4,50 mts.
150 " ,,6 x 20 2,50 mrs .

16 vigas ,,12 x 22 5 metros,
24 " .. 12 x 22 4 metros.

As propostas não devem conter vicios de qual
quer natureza que póssern suscitar dúvidas, (tais
como, emendas, rasuras, entrelinhas, etc.), e deverão
ser en�i'éld�s em envelopes fechados.

Os envelopes serão abertos no dia lode feve
reiro ás 15 horas, no gabinete do sr. Prefeito Mu
nicipal, em presença dos preponentes, ou de seus
represenrentes.

A Prefeitura assiste o direito de recusar todos
as propostas, caso nenhuma delas, sarlsfaça aos
interesses da mesma.

Quaisquer outros esclarecimentos, os
,
inferes

sedos poderão obter na secção de Obras Públicas,
da Prefeitura, na hora do expediente.

Secretaria da Prefeitura Municipal de jaraguá
do Sul, 12 de janeiro de 1949.

MANOEL LUIZ DA SILVA
Secretario

ACARAí x SELETO

I

No tapete verde da Rua Marechal Deodoro teremos
-

hoje o encontro
pebolistico entre as equipes do Acaraí e Seleto de Guaramirim.

Na preliminar jogarão os quadros secundario.

Operarios X D. Pedro em comemoração ao 10°. Aniversario de
fundação da agremiação local.

o [orrl!io do PODO DOI [lporll!l
Direção: de EGON EHMKE

CHUTANDO
A Triste sina do Jogador

Muita genle boa, de ferne. Mas depois. . . homem comum.
qualquer camarada, não A verdade é esta. Depois, o futebolista
esconde a inveja que lhe O destino do craque muda de camisa, aceita
provoca um jogador de constitue um Ienomeno qualquer oferta de clubes,
futebol, o autentico loga- curioso no curso normal joga 110r favor no quadro,
dor, o que já chou aos de um mortal. O homem, recomenda-se ao cronista,
píncaros da sua carreira. rotineiro e medíocre, o ao dirigente, e finalmente
-Homem felizl murmu- que faz parte da multidão, é colocado á margem do

ra-se. Não trabalha. Dlver- durante a sua mocidade, futebol como inutil.
re-se, uma vez por seme- tenta o caminho melhor Poucos são os elemen
na, a jogar e bola, e no para se garantir na vida, tos que ganhando dlnhel
fim, tem dinheiro, popula- pare se garantir na velhl- ro com o futebol e com
ridade, gloria, cortejado ce. Dos trinta anos em u maxima facilidade, se
pelo presidente do seu clu- diante, o sugelto de juizo, lembram que a "mamata"
be, querlölnhos. Empavo- com vontade de trabalner, dura poúco e que econo
nados, cheios de orgulho, trilha decididamente ne misam pera o futuro queinchados de vaidade, os vereda certa e conquista, de forma alguma lhes po- CASAMENTOSjogadores no auge do seu com um bom emprego ou

I
de ser brilhante. E então Realizaram-se ontemexíto, tornam-se erregen- com atividade comercial vemos o ex-jogador vi- os seguíntes casamentostes, impertinentes, recla- ou industrial o seu lugar vendo á. margem da vida nas salas de audiencias.rnadores, e acreditam pu- ao sol. esporttva, 'mal vestido e Francisco Schumannramente que o mundo é O jogador ao contrário, mal nutrido, suportado em e Cecilia Schulz realden-seu, que serão sempre os firme- se pouco depois rodinha de café e de bar, te em Garibaldi.idolos do lpovo. dos 2' anos. Depois dos "mordendo" um dtrzgenre 'Francisco Fodi e MariaEis que surge o engenot 3' anos já é considerado OU um "astro" em plena 1 Adayr LenztEnquanro moços, cape- um veterano. um decaden- (ulgencia... Izes dos gestos mets des- re, "uma bananeira que já Destino cruel sern du- OHITOS

lumbranres com a bola, o deu cachos" um campeão vida alguma, mas do qual No cartorio do regís-
povo os acompanha, tra- que "ainda ioga". ". não fogem 'Os moços que tro civil foram inscritos
ta-os como "divinos" ou Daí o contraste :eviden- se iludem que possuem os seguintes obitos.
� "mágicos", dá-lhes te entre o jogador e o uma tortune nas pontas Em Rio do Cerro Gil-

. prê�� e os cobre de dos pes. berto Roepke com doze
anos de idade filho de
ReinoIdo Roepke e de

"motor alvi-anll' uma vez Berta Pasold Roepke.
que forammarcados maíus- Em Alto Garibaldi su
culamenre, Oswaldinho foi fia Felipe com dois anos
o outro elemento do Bae de idade filha do sr. 0-
pendi que otima atuação. tavio Felipe e de Irma
A disciplina durante ee- Specht Felipe.

te jogo foi das melhores. Emiiio Malfezzolli com
Na preliminar o Baepen- a idade de seis meses

di tambem foi derrotado, filha de Pedro Maffezzol
e pela contagem de €) li 3. li e de Etelvina Malfez
Não é lrnpoeslvel dar zolli.

maiores lnformações por Em Rio do Cerro Reí-
falta de comentário. noldo Haerchen com a

idade de 85 anos filho
de Frederico Haerchen
e de Mina Haerchen.

REGISTRO CIVIL
faleneia da fabrica �8 Calçados Vara S.A.

Aviso que tendo sido declarada por sentença
do M. Dr. juiz de Direito desta comarca de 6 de
Dezembro de 1948, a íalencla da Fábrica de Calça
dos Vara S. A., estabelecida nesta praça, à rua Mal.
Deodoro nr. 1011, e que, tendo sido o signatarlo
desta nomeado síndlco e prestado seu compromisso,
estará diariamente no escritório da falida, no ende
reço supra-citado, das 10 às 12 horas, para erender
as pessoas interessedes.

Jaraguá do Sul, 7 de Ianelro de de 1949
[ulio Zacharias Ramos

Infeliz foi o Baependí'] Logo após surgiu o 60
ao excurcionar á Blume-I tento do quadro local,
nau, pois ali tanto o qua- quando o onze visitante
dro titular como os suplen- perdeu suas esperanças.
tes foram derrotados. No O érbitro dessa conten-

. jogo principal o Baependí da foi o Sr. Manoel Pe
perdla por 4 x 1, quando reira [unlor, cuja atuaçãochegou mesmo a ernpa pode-se taxar de boa.
ter por quatro pontos. Os tentos do BaependiUma falha na defesa foram consignados por
ezurra fez com que nove- EH (3) e Clovis. Convém
mente o adversário tomes- mencionar dois tentos do
se vantagem no marcador.

'

R A O I O
Vende-se um de duas ondas, em perfeito estado.

Tratar nesta gerencia.

DERROTA O BAEPENDI

Atenção
Levo ao conhecimento do publico que se acha

em meu poder um remo e algumas roupas, perten
cente ao Sr. Carlos Clefle/, O mesmo tendo hipotecado
pelo valor de Cr. 460,00.

'

Aviso o mesmo, si dentro de 30 dias não
vier retira-Ias perdera o direito.

Jaraguá do Sul, 12-1-1949.
Flumenense estuc/a a rea;izaçio c/e um torneio inter-clubes para Fevereiro

� .Fluminense do Rio bes cogitados pelo trico- de S. Paulo e America deesta mteressado na reali- lor carioca para a partici- Belo Horizonte.zação de um torneio en- pação deste torneio seri- O inicio deste torneio
t�e clube� cariocas, pau- amo Vasco da Gama, Bo- seria na segunda quinze- VIRÁ O RAPID DAbstas, mmeiros,. torneio tafogo, Flamengo do Rip, na de Fevereiro. contando AUSTRIA AO BRASILedste .que assumirá carater Ipiranga ou Borinthians com jogos diurnos e:no- , .e disputa anual. Os clu. lurnos.

-

Esta pratJcamente as-

"CAMPEONATO SUL AMERICANO DE FUTEBÓL» ld:n��=trfa V��dB��ifaPid
O' d Fará o clube austriaco� Joga ore� que inte.·-I Vianna. Centro avantes:-Leo- uma série de seis iogos.grarao o seleCionado bra- Centro imedios:-Danilo, ni das, Adãozinho, Citas, Serão seus adversariossileiro, e que seguirão á lV!irim, Brandãozinho, Mé- Pirilo. do Rio os seguintes qua ..juiz de Fora, Minas Oe- dlos esquerdos; - Bi�ode, M�ias direitas:-jair, dros; BaiJgú, América,rais, são os seguintes. Juvenal, -Noronha, Flurne. -OtavIo Carlyle. Fluminense Vasco Ja Ga-ARQUEIROS:- Barbo- E:ctremas d�reita!-:para- �.Extremas es�uerdas:-:- ma, Flame�go e BOiafo-sa. Bico, Osvaldo, Zan. gual�, Cla�dl.o, Llmmha. ,-"reno, Canhotmho, NI- go. Os seis clubes orga.g-ueiros:-Augusto, Wilson, Melas dlreltas:-Orlan- vio, Braguinhd. nizarão uma caixa "única"Nena, Helvio, Cerson, d_o, Ademir, Geninho, Zi- O Sul Americano terá e com esse critério espeMauro. Médios direitos:- zmho.

,

I inicie;>
em 27 de Março �a!D não arcar com pre-Rui. EIi, Mexicano, Hilfon proxlmo. JUIZOS.

losé Lino Klein

Declaração
Eu abaixo assinado declaro ·pelo presente que

não são verdadeirds as palavras que proferi contra
o""Snr. Henrique Kühne.

Rio Paulo, 4-1-1949 - CORUPÁ
BRUNO PORNER

CI--,---------_---� _

Dr. Arquimedes Dantas
•••••A.8

Rua 'Marechal Deodoro da Fonseca, M3

CI

Completo Sortimento de ·Fazendas - Armarinhos - Chapéus Roupas Feitas, etc... I

ASA TOB I AS {A
QUE OFERECE o MAIOR SORrrIMENTO ...

,

_ '. A qUE SÓ VENDE_ARTIGOS DE SUPERIOR QUALlDADE. ..
A UNICA QUE NAO TEME OONCURRÊNCIA...:�--..--------------------.....------------------. --

, A RAINHA DOS PBEÇOS BAIXOS II••••••el•••11 E II••••«&EI•••

L J A'R'A GU Á DOS U L Rua Marechal Deodoro da Fon.ec��13�:IIIU. I:!�'AE��'T A R I N A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.CORRErcJDO POV.....-....,....------;...._--------Oomlngo, D A r6·1-49,-

ffi�:tIJ�t6fft.���.-. ßanc� Popular e Agrícola do Vale do lIajaí
hrl'na �n Forr mont O A�rlno'laQI COM AGENCIAS EM; Brusque, Gaspar, Corupá,
U LI Ull lJ a ti ao . H li e ,Indaial,. Ibirama! Ito�pava, Iaragué do S�I, Presidente

_'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!�.!!!!!!!!"!!!""_
. Ge tuho! R Iodo Testoe Rode10.

t DE' i Na sua nove fase de estruturação, sob os moldes

PEDRO' BENGEL 'da melhor tecnica bencérla, acomodada aos habttos
.

.

reglonats de trabàlho -e produção, cumprimenta todos

t
Rua Marechal Deodoro .da Fonseca N; 183.

.

i
seus clientes, quotistas e aos elementos vitaislde

JARAGUÁ DO SUL - STA. CA'CARINA' Santa Catarina, augurando os melhores votos de
-

.

'

NATAL e ANO. NOVO de 1949, quando seus servi-
Esecut�-5e qualquer . serviço de ferramentas ços estarão de fato guiados no sentido de bem ser-

I agrlcolas pgra uso de lavou.ras, como: I vir aos reais, interesses economlcos de seus clientes,

I
Machados, Enchadas FOices etc.

I malogrado qualquer campanha de detração por

parte,Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido. I de quem quer que seja.'
.

......���9'�� .....����..........

1
O Banco Popular tem hoje uma realidade a apre

....�VlKß""�._...����...... sentar a todos e isso fará desse estabel�cimento u-
-------------------- ma tradição honrosa para todo o Estado de Santa
..................................................................................•....................... :.... i Catarina, irradiando se do Vale do .Italel..
:::iiiiiiii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::;;:;:::;:::::;::;:::::::::::;;;;;;g;;;; A Superin rendenc ia

'-x-

Dr Alvaro Batalha -MÉDlfjó' . Apr�se�ta a suanove tabela de taxas para de-
•

.r- 'pÓSltOS. a· vigorar no novo ano -.

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAs CONDIÇOES DOS DEPOSITaS
CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .E TROPICAIS, .E ; DEPOSITaS A VISTA

DOENÇAS DA PÉLE.
Depositos Comerciais

,e .'

'i
"

,

- Eletricidade Médica .-' ,

.

Inicial: Cr$ 30.000roo _(SEM LIMITE)
, Depositos Limitados -'

. .'.

lnlcíel Cr$. 20.000',00
. (LIMITE. CR$ 10Q 000.(0) .'

.
3%

Deposito Populares .

Inicial Cr$ 100,00 (LIMITE CR$ 10,000,00) 5,5%
Retiradas semanais até Cr$ 1.000,00.
Inicial CrS 5.000,00 (LIMITE CR$ 30,000,00)
Retiradas semanais até Cr$ 3.000,00) 6%.

Inicial Cr$ 10000,00 (Limite CR$ 60.000,00)
Retiradas semanais Cr$ 5.000,00) 4,6%

DEPOSITaS A PRAZO
Aviso Previo

RETIRADAS CUM AVISO PREVia DE:

...:::::;�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�...

« il
PORQUE DEVE SER ," USADO O

FILTRA-SON DA METROPOLE 1
.
l' - Porque: é o substituto eficiente

da antena externa, sendo colocada no inte
rior do radío em, qual quer posição sem
mais despezas que o seu custo.

2' - Porque: prolonga a vida do apa
relho, visto que o conserva na temperatura
normal, evitando graves defeitos, tais como

<ii aqueima de valvulas e transformadores. ii

!i 3' - Porque: evita as grandes ampera- ligens produzidas pelas faiscas e todos os ..

H atrictos atmosféricos .levando a segurança ii

:.;1.; ;:i�j;Jj};EJi����:n�m:;�u�::::� !.i!.!5' - Porque: Faculta a locomoção do

:i.I.:i aparelho para qualquer compartimento do :.:li.:�predio e para mudanças.
:: 6' - Porque: a ANTENA DA METRO- !.

II '
POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI- 11 \

,.tol X������xl����� ligado em conjunto com â

.!.!Preço Cr$ 50,00 livre de porte.

II OI:;,��;s :�ite '.i..i;.·ii Caixa Postal 5351

!! Rio de Janeiro j!
�.::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::�::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::

..

lndutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
'

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho
-RAIOS x-

Diretor Médico do Hospital "São' José'
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CABELOS BRANCOS
Voltando à sua cor natural.

Sem enxofre nem sais de prata
Em poucos dias de uso o Oleo Mac Bir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O Oleo Mac
Bir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas farma
elas, drogarias e perfumarias do Brasil. Allen
demos pelo Reembolso Postal, vidro Cr$ 26,00,

livre de porte.
Pedidos à Caixa Postal, 4.272 - Rio, de Janeiro-D.F.

REMETA.NOS O COUPÃO ABAIXO

Caixa Postal, 4.272 - Rio de Janeiro - D. F.

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postill, via co-

mum. livre de porre, vidro... do Oleo Mac Bir

Nome .

Rua Ns
..

Cidade
..

Estado : .

,

CP-1-JSC

JE�lltal�, �e (Clltalçêâi�
IHIer�ellr�§ Á\illl§CIDl[C§
O Cidadão Erico Blosfeld, Juiz de Paz em

Exercicio do Oargo de Juiz de Direlto. da Comar
ca de Jaragué do Sul, Estado de Santa Catarina,
Brasil, na forma da LEI, E. T. C, ;�,

FAZ saber a todos os que o presente edital
de citação, com o prazo de trinta (30) dias virem, Iou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa,
que, estando-se procedendo, ao Inventário dos bens --;....----------------

deixados por falecimento de EMMA HEIN DAUGN,
e tendo sido feihta ad' ?eCIÇldração' de hHer.dldeirosp' na

r-J.f1sQ.PG.P
•• iU,

4l8I'GJliiZ,.,qual consta as er elIas e nomes·
.

I a augs,
- .,

e Alr_na Daugs, como ausentes, aml!as brasileiras, C li LÇADOSsolteiras, maiores pelo presente edital, chamo e �
cita as ditas herdeiras Hilda e Alma Daugs para

I R G 'Ono prazo de trinta (30) d}as, sá .fazerem

r6presen-1
'

'

tar, ou comparecerem a este J'ijIZO, para afalarem
aos termos de dito Inventério, sob as, penas da'

,

Iei.-E para que chegue a notícia ao conhecimento.' -

I� 'tde todos, se passou o presenta.edital, que será a- Qao oQ mO nros c malQ hnra nQ
�;·c��t:��o:t��b1i�.�tf��fo �cir,!�I,�1b,'da"í n�c;�r�f�'I'

o o � u � lJ o UU UO
do Povo" e Diári6 Oficial do Es'tädõ:;,,-Dado e �as. . PRODUTOS DA:sado nesta cidade de Jaraguá do Sül,·' aos vmte o AI Ir] AIdias do mez de ge�embro do ano de mil nove.c�n- llIDldlllliS1rnat We \L.atllCaW((})§tos e quarenta e olto.--,Eu, Ney Franco, escrlvao, a _ �o A

I

o su�s?revi -(�) Erico Blosfel�.-:-Juiz de Paz em. (Gi({])§Ch llrma({])§ �o .&0.exerClClo.'7Esta cOnforme o orlglllal, do que dou

k' ,

CAIXA POSTAL, 11.

fé.; JARAGUA DO SUL· S. Catarina
Jaraguá do Sul, 20 de dezembro de 1948.

•

l!I-- ....... "f'!b ..,. ... _ _
...,. .,..

O Escrivão, NEY FRANCO .tãV.-a-lQí-.,..... -- .-2-

2%

\ 4,6%
5%

6,6%
6%

6,6%
6,5%

30 dias
60 dies
90 dias
180 dias
Praso Fixo

. De 180 dies
De 160 dias

Prazo Fixo - Com renda de juros mensal, com

capitalização ou ._não dos juros,
'

6%

I..������J��I
@) MARCENARIA EM GERAL; �

@)
@ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �
® CIA. INDUSTRIAL BE MOVEIS

" @

�
Mantem um estoque permanente de tod?s (�S tipos �de Mobilias, especialmente para escritorío.

@iINSTALAÇÕES COMPLETAS DE: tôII@ . Dormitórios, Salas de rantar �

® Cópas, Escrítorlos; Moveis rusticos e outros. @1
� MOVEIS AVULSOS COMO:

.
�

(@ Cadeiras @5
ß:d Poltronas fixas e giratorias

. . �
� Mesinhas de centro e para radio @\81 E entre muitos outros, a

�� Caixa Registradora ma�c� "�ECORD_" ••
Afamada pela. sua ehCl�ncla, substitu

, indo as Oalxas Registradoras de;� Toda a Mer:!d:1� �u;���tiEntpeg;-
- -

�� RUA RIO· BRACO, . 964 - TELEFONE, 73
• •

@j Jaraguó do Sul Sta. Catarina

@1t@@l®@1l@@).@@.��@.i..®@1�@J@@1�@J

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
I

I e"SA 8E .a'8E
I

I o

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creran.ças
_ Partos Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-,_U1t_as
o Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

I Raios Intra.vermelhos e azuis.

•

Clinico �e OI�os, Ouui�o=! nnriz, finruoDla
.

Dr. Arllninio Tavawes
Pofessor Catedratico de Biologia do I�stittulo de Educação de Florianópolis
Ex.Chefe cios serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

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

Ex.ln�erno por, concurso, da Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

For�ado pela Faculdade de Med!cina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAU
I STA. CATARINA
" o

.
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- Domingo, DIA 16-1·49

Industria e Comercio W. WeRDe uPrefeitura Municmal àe Jara�uá �� �ul sito a rua Expedicionário Harry Hadllch, vendido a
Alex Kuehn. Idem.

1229 - Industria e Comercio W. Weege-transf •imp. sobre caminhonete, vendida para Elza Mayer. Assembléia Geral OrdináriaIdem
- 1231 -. Eduardo Machado de Oliveira-baixa1 f91 -:- Eberhardr Theodoro Orro Klein-bras. imp. sobre um aurornovel, por ter vendido o mesmorequer baixa imp. sua Barbearia, sita á Estrada para fora do Municipio. Idem.Itapocú Hansa. Idem. 1232 - André Papo-bras. transf. imp. terreno1192 - Delerne Barbose-bras.: requer licença sito a estrada Ribeirão Cascata, vendido a Hugomandar colocar placa com os seguintes dizeres: Ofl- Erdmann. Idemcina Elerro-Iêadio, concertos de Radios, instalação 1233 - Arno Grutzrnacher-bras. transf. imp.de lampedas florecentes e gasneon, no prédio sita á sobre bicicleta, vendida a Reinoldo Trlbess. IdemAv. Getulio Vargas, Idem . 1234 - Hugo Erdmann-bras. transf. írnp. rerre-1193 � Lerore Lombardi-bras. requer transf. no sito a êstrada Ieraguá, vendido a André Papp.ímp, de um terreno sito á Estr. Itapocú Hansa, ven- Idem.

do a Paula dos Santos. Idem. 1236 - Eugenio Pradl-bras, trens], lmp terreno1194 - Oscar Baggenstoss-bras. requer baixa sito a estrada Ieragué, vendido a Ottomar Carlosimp, sobre mercador ernbulenre de Cereats. Idem Emilio Mathias. Idem1195 - Frederico Barrel-bras. requer licença 1237 - Emílío ßrlese-bree. licença estabelecer-mandar construir um mausoléo na sepultura de Fa- se com moinho de fubá, a estrada Iaragué. Idembio Floriano, ínhumado no cemiterio Municipal des- 1238 - Severino Pedrl-bras. transf. imp. terreta cidade. Idem no sito d estrada Itapocuzinho, vendido a Isidoro1196 - Frederico Bartel-bras. requer licença Pedri Neto. Idem Imandar construir um rnausoléo na sepultura de Ro- 1239 - João A. Zacko-bras. trensf. imp. sobrese S. Ploríeno, ínhumado no cemitério Municipal caminhãozinho, vendido a Neme Antonio Tobias.desta cidade. Idem
. Idem

1197 -- Frederico Bertel-bras." requer licença 1240 - Frieda Friedemann Klebber-bras. transí,mandar construir um rnausoléo na sepultura de Her- ímp, terreno sito a estrada lrapocuzlnho vendido aberro Kreis, lnhumado no cemitério Municipal desta Sociedade Escolar de lrepocuzínho. Idemcidade. Idem 1241 - Herbert Engelmann-bras. licença esta-1198 - Transportadora de Madeiras Llrnltada, belecer-se com Olaria a. estrada Irapocú-Hansa, nesfirma bras. requer licença para estabelecer-se com re municipio. ·Idem.
compra e venda e transporte de rnedetras, sito a 1242 -- Guilherme Píske-bras. transf. imp. terre-Estr, Garibaldi. Idem no sito a estrada Rio da Luz, vendido e Alberto1200 - Bernardo Mayer & Cis firma-bras. re- Ricardo Reinke.
que baixa imp. sobre mercador de Cereais. Idem. 1243 - José Martins-bras. rransf. imp. terreno
• 1201 - Imex Internacional Ltda. por seu Ge- sito a estrada ltapocú-Hanse, adquirido de João Marenre requer licença estabelecer-se com o ramo de noel Martins e filhos Paulina e Francisco. IdemPapelaria em geral e colocação de uma placa com 1244 -- José Martins-bras. transf. lrnp. terrenoos seguintes dizeres: Irnex Internacional Lrda, Pape-

r
sito a estrada lrepocú-Hansa adquirido. de João Mar-laria, livros em branco especializada em livros pera tins Filho. Idem .

escritorlo e impressos em geral. Idem
. 1245 - José Mértins-bras. trensf, imp. terreno1202 - Ricardo Loppnow-bras. requer transf. sito a estrada ltapocú-Hanse, adquirido de Joaquimimp. sobre estabelecimento comercial slro á Estrada Martins Idem .

Ilha da Figueira, vendido ao sr, José Graf. Idem· 1246 - João Koverl-bras. baixa írnp. sobre In-866 - Ginásio "São Luiz", requer isenção das dusrrla e Profissões, sobre Lamplste, por não maistaxas e emolumentos que está sujeito á aprovação desejar continuar com essa profissão. Idem.:das plantas do edificio que está construindo á rua 1247 - Carlos Hess-bras. requer ellnhamenroMal. Deodoro, nesta cidade. Em vísta do pronuncia- afim de mandar construir um muro em frente de suamento da Câmara Muaiclpal. Idem. propriedade a rua Cabo Harry Hadlich. Idem1203 - Oscar Golrz-bras. 'Pres. Sociedade Ca- 1248 - José Pansteln-bres. licença [mandarnal de Agua de Irapocuzinho Requer pare beneficio construir um bunga.Jow em sua propriedade sito ada. lavoura, 9 tubos de Cimento de 20 cm. gratuita rua Rio Branco. Idem. '

mente, JdeJn ,. ,...
...

� , . '"1205 - Rudolfo Ruediger Iunlor-bras. baixa Secretária da Prefeitura Municipal deiIInP. sobre auromovel de praça por ter retirado-o da
do Sul em 30 de Outubro de 19.48.Pi'êça .... Jaralluá do Sul. Idem

1266 - Dominio Dona Francisca requer peraque a es}rada Grore-Punde-Irepocuzínho Manso, coma exrenção de cerca de 15 km, seia recebida e inco�porada a rede de viação Municipal, ne forma daLeI. Receba-se a Estrada até o km. 7 uma vez oDominio cumpra sua promessa de auxili� da quantiade Cr$ 6.000,00. Idem
1208 - Lothar Carlos Ernesto Sonnenhohl-bras·transf. imp. terreno, adquirido de Rudolfo Koch e

sua mulher. Idem
.

1209 - Frederico Manske-bras. licença cons·�ulr uma casa de madeirns em suapropMedade si� N

�������:iC::!��,� :�:P�����;i�:r����:8��.bI��� imp. sobre :,g!f:�:'!�"����:i:�: fd BANCO INDOSTRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA S/A. li1213 - Max Thieme Jr., bras. transf. imp ter- ESCR6FU LAS � �reno e casa, adquil'ido de Frida Hauffe Sach Elvira ES P I N H A S

I SEDE EM: I TA J A í

I
Hauffe, Adele Hauffe Kohls e Olga Hauffe de' Moura. Ú !LScT � � : ; Fundado e 23 de fevereiro de 1935Idem.

E C Z E MAS DEPENDENCIßS EM: CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,001215 - Carlos Heideck.bras. transf. imp. terre- F E R IDA S

I A - RESERVAS CR$ 20.562.766,20

I
raranguano sito a estrada Isabel, adquirido ,de Guilherme o A R T R o S

Blumenau AGENCIA: Jaraguá do SulDuwe. Idem. MAN C H A S
Brusque

·
1216 - Hugo Muller-bras. transf. imp. terreno "ELIXIR DE NOGUEIRA" I

Braço do Norte Rua CeI. Emilio Jourdan, 115

I
SIto a estrada Serra do Boi, adquirido de Ernesto CONHECIDO HÁ 7' ANOS CCaaÇnaodl'nohras End. Telegrafico "INCO"Azev d C h VENDE·SE EM lÔDA PÁ�TE.e o outin o. Idem

Concordia.1217 _. Herb2rt. Larsen-bras. transf. imp. terre-

I
Cresciuma Caixa Postal, 65 -Telefone,

731
no SItO a estrada RI'o Nov d "d d J

.

..... Curitiba Faz todas as operaçõe� bancarias no Paíz, como cobran-Ramalho.

I.dem.
o a qUIrl o e oaqulm

lr
y � •• ..• �Ê Curitibanos

ças, descontos, emplestimos, financiamentos mediante cau .
.

121� - Afonso Rothsal-bras. transL imp. terre- �GI" � I �::��:}aNOVOS ção de titulos. comerciais, passes, etc., �
no Slt? a..;estrada Bompland, vendido para Adolfo: e o : Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: '
Neumltz. Idem :. : florianopolis.1219 - Adolfo Neumitz-bras. trllnsf. imp. terre- �� �

I
&�:f!tra Á Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas·no SIto a estrada Bompland, adquirido de Rudolfo : ': Indaial livres, juros \

2°/0 ala.Poerner. Idem.

I :Bebidas Boss Ltda : Ituporanga «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,
·

1220 - Nidor Larsen-bras. transf. imp .. terreno f� ·Ê Jaraguá do Sul juros 3ojo ala.sllto aIdestrada Ano Bom, vendido pura Augusto Rau- �::':. .e �: I JJ�rJ:i�l� «- -L1�II:rft:DtAd PACRt-1 PARTICULARES,Ow. em
_

-

ate Iml e e r'IP 00.000,00,Laguna .

4 /
.122� - Afonso Oesterreich-bras. transt. imp. ,,: :,-.. Lages Juros %

.

a a.��:;�e��t1d:m�strada Isabel, adquirido de Werner .:f..:r
..

C o···r·
..

r···e
..

·I:·o·· d
..

·o p
..

·O.,.
..

y·
..

O '\.:f.:1 ��:aans «- ���I1�,�!o��,P���L, até
5% ala.·

1222 - Romano Hise·bras. transf. imp. terreno ����bUnião NOTA: na modalidade '·Limitada Especial"SIto a estrdda Isabel, adquirido de Marta Winter ii ii Rio de Janeiro
'

as retiradas de mais de Cr$ . .Idem .

ii Rua MI. Deodoro I. 136 g Rio Negrinho 10.000,00, só podem ser feitas me�
·

1223 - Mllria Bayer-bras. transf. imp. terreno ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 II �.iof:aonâ:�o do Sul C A'
diante um aviso previo de 10 dias.SIto a estrada Itapocú, adquirido de Vicente Leandro li jARAGUÀ DO SUL li S. Joaquim

om VISO df 60 <tias - Sem limite, juros 5% aja.de Costa e Odácia Cardoso. Idem ii ii Taio' « « «90« -« « «6 1j2% aja... Santa Catarina

I
O 6°11 j

.1224 - Dutra & Cia. Llda.-Baix.a . imp. de in- ii g Tijucas « « « 12 c .« «« 10 a a.dustnas e profissões sI Fabrica de Vinagre, licores li ii Tubarão Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6% ala.e o t b b !! ASSIl'UTURA ANUAL ii . Tangará Deposl'los POp I es
.

501 Id
u r�s e idas, visto continuar apenas com fabrica ::

li Urussanga U ar , Juros 10 a a.e vinho e revenda de aguardente. Idem I! Cr$ 35,00 ii

I
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-ter .122� - João Planinscheck-bras. transf. imp. ii ii nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00.lde�no SIto q,esta ,idade vendido a Alfredo Bufzke. I' P�:ún:Eped�tE II ABRl UMA COITA 10 '-I N C O" E PAGUE COM CB&QUE1226 - Leopoldo '·SafanelJi-transf. imp. terreno �"::::!!!!!!!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!) It!�� ��

Barra do Rio Cerro (Jaraguá do Sul,) 29 de De
zembro de 194R.

WOLFGANG WEEGE-Dir. Presidenle
.

REQUERIMENTOS. DESPACHADOS

CONVOCAÇãO
São convocados os senhores socíos desta so

ciedade pare a Assembleia Geral Ordinária, a rea
lísar-se no dia 31 de Janeiro de 1949, 10 horas, em
Barra do Rio Cerro, afim de deliberarem sobre a se

guinte ordem do dla:
I-Aprovação do Balanço e contas do exerci-

cio de 1948.
II-Eleição do Conselho Fiscal
III-Àssuntos de íuteresse da sociedade.
NOTA. Acham-sé a disposição dos snrs. acio

nistas os documentos (J que se refere o artigo 99, do
Decreto-lei n. 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

"

1=!!!!!i=!!ii!!!!!!!!!i!!iil=Ui_UE!!!!i!i!i=U_!i=n=;'---!1!!iii
IIF b·· (Sezões, Malárias, I
",ii ,., r"'·s Impaludismo I.g ..., ..., Maleitas, Tremedeira .

III - CURAM,.SE RAPIDAMENTE COM - m
m " Capsulas Antisesonicas I.. -

M inancora" m
Em Todas as Boas F�rmacias I

É um produto dos Laboratorios MINANCORA I
-.Toinville - Sta. Catarina- IiS:!!!!5!ii!!!!!S!;=nE!!!;E!!n=!w;�ii=I!�;:=!=ß;;;;;;;�

� e e e�_'J' iIII � e e e
..e--.irC.. 4.. C.. .,...� 1iJV4VC.. Q. C... ,....

I fßRRICß Df MßU��S f CBRPlnIßRIH
Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

Rua Marechal Deodoro Fundes
Entrada ao lado do Foto Atelier Hans

MANOEL L. SILVA.

Dormitórios modernos e simples
Jogos pera sala
Jogos pa-a cosínha

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

Bufes e pentiadeiras
Cadeiras-Mochos-Camiseiros

I ' Camas-Taboas de lavar roupa

te "S$. e{" .. ..

G 'w... t ..

I Vistas da
Vende-se na

Avenida Ltda.
Gráfica

cidade

5

'.
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CORREIO DO POVO
6

Cernitario Municipal de Jaraguá do Sullndustria ,de Ma�8iras' Janss8n S.A. AUTO . JARAGUA S. A·

Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias Assembléia. Geral Ordinaria Industria e Comercio
De ordem do Sr. Prefeito Municipal e de

acôrdo com as Leis em vigôr, convido a todos os

interessados pelos restos mortais das pessôas
constantes da ralação abaixo, inumados nesta

Necrópole.' a comparecer a Prefeitura no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar, desta data, afim
de requererem á exumação, arrendamento ou afo
ramento dos respectivos terrenos. sob pena, de

findo o referido prazo ser feita dita exumação
por esta Administração e removidos os restos

mortaes para o OSSÄSIO COMUN:

N. B Quem possuir talão de chão adquerido
para sepultura perpetúa deverá apresenta-lo, a

Tesouraria da Prefeitura, no prazo acima.
.

Jaraguâ do Sul, 8 de Janeiro de 1949.

Waldemar Serapião de Moraes

Zelador

RELAÇÃO:

José Kemf, João Luis Marcatto Modestino

Klein, José João Oliveira, Ana Rodrigues da Silva,

Mar�a Athanasio, José Martins, Nadyr Maria Rosa,
María da Conceição Rosa, Antonio José Ricardo,
Pedro de Assis Mueller, Antonio Pereira, Paulo

Pallartí, Gilda Antonia Batista, Monoel Antonio

Batista, Domingos dos Santos, Dominga R Concei

ção, Cristina Borba, Aloir Ferreira, Maria Emke,
Antonio Schewinski, Francisco Alves Isidora Al

v�� Perei�a, Norberto Sanson, Edgar 'Bru,nner, Ce
cílía Pereíra, José Junckes, José Rita, João Er
nesto Ribeiro, Antonia Karger, Maria de Lourdes

Rodrigues, Paula Segunda, Laudelíno Pereira, 10-
landa Lopes, Hubertus Klein, Feliciana Theodora
Pereira, Laura Pereira, Inacia Rosenberg, Teresa

Emmendoerfer, Norberto Gomes Nemen, Paulo Jo
sé Anacleto, Maria Inocencia Borga, Procopio Pe

reira, Conceição Pereira de Oliveira, Leonel San
son, Antonio Junckes, Nadir Tavares Hilda Jusuí

no, Otília Klug Heck, Felina Sehug, A!ceu Ferrei
ra, Francisco de Oliveira, Willy Engelmann. Ewal
do Pereira, João Silvestre da Silva, Luiz de Frei

tas,
-

Jdalina Farias da Costa, Manoela da Costa,
Pedro Schieitzer, Nadelia Lourdes Correas Maria

da Silva Ferreira, Jair Schagas, Leonora 'Rumpf,
Leonida Seara, Mario Ramos. Catarina Farias,
Celestino Pereira, Terezinha Guilhem, Leonardo
Rainack, Gilda Elsa Waltrich, Manoel Vultuoso,
Darci da Silva, Ana L. da Silva, María Sanson,

Hlga da Silva, Paulino Fernandes, Veronica da

Rocha Silva, Darei Cardoso, Olga Jesuino, Fells

bína Borba, Jair Faohíní, Agenor Correa, José

Veloso, Amazilda Sanson, João Vicente da Borba,
Joaquina Rosa, Oswaldo Alves Pereira, Waldemi

ro Karger, João Batista Correa, Sebastiana de Goes

Grabowski, Rudiardo Silva, Marcelino Hilario Sit..;

va, Alberto Zimmermann, Orlando Silva,
Ambrosio

Jacó Klein, Honorio Simplicio O. de Souza, Mario

Quirim, Reinoldo Nielsen Filho, Olga Pereira, Ani

ta Garcia, Terezinha Borba, Martinho Oliveira,

DO'11in�o, DIA 16-1-49

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta sociedade, pera a assembléia . Geral
ordinaria a realizar-se uo dia 10 de Fevereiro de

1949, as 9 horas, na sede social afim de deliberarem

sobreta seguinte ordern do dia:
10 Aprovação do balanço e contas do exercicio

de 1948. .

20 Eleição do Conselho Fiscal.
3° Assuntos de Interesse social.

Ieragué do Sul, 30 de Dezembro de 1948.

Carlos Leopoldo Mey.
Diretor Presidente.

Assembléia Geral

l1árict
São convocados os senhores acionistas da

AUTO JARAGuA S.A.-INDUSTRIA E COMERCIO,
para uma Assembléia Geral Estraordinâria, a rea
lísar-se em sua séde, a rua Marecchal Deodoro
nesta' cidade, as 15 horas do dia 18 de Janeir�
de "1949, tendo por ordem do dia:

ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA

SQCIEDADE

Jaraguä do Sul, 27 de Dezembro de 1948.

Extraordi-

Friedrich Barg-Dirtor Presidentes

Tran���rta��ra Jara�uaen�e
VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS

Jaraguá do Sul á Blumenau

HORARIOS

JARAGUÁ DO SUL BLUMENAU

Partida as 6,25 horas Chegada as 10 horas

Chegada as 3,45 hs. Partida as 12,30 .hs.
AGENCIA

Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul

A MAIS ANTIGA CASA DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SUL A ftUA MARECHAL

FLORINO PEIXOTO, 54-58

(SOBRADO orre WAGNER)

OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas Mo

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tinias a�Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

pare tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-
ra e Oleo pera Soalho, Massa para Janela.

I
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - joinviIle,

I _. J-IDER DO COMERCIO Dia TI_N'I'�S _

Tereza Isa, Auldo Martins, Alfredo Guenther, Ma-
rílía Pomianoski, Victor Veloso, Lindolfo SChilins'III::::::::a:::::Ol�r:::�::::::::_::�:::=�:::::::�=::::1·ki Klog, Lindolfo Margarida Klag, Valemtim Rosa, ""'.c. W .c.

Honorato Mateus, Luiz Rita, Barbara Pereira, José

Mockwa, Gisela Cechsle, Fernando José da Silva,
. I �. ;!;- gJ � � I

Suzana Arbeit, Lordemar Rosa, Adalberto Emmerí- II ca O" -lo· I:) .

o c.;PO = 1Il I

doerfer, Xavier Zimmermann, Olivio de Oliveira, .. g g I:) Til g_ o I
Elisabeth S. Nielsen, Manoel Ferreira Silva, Lou- .... (fl lIl-Vl.l CD r

I o,..,., 3:c

cílía Fernandes, Ana Sofia Herb Julião, João Vi '
"'" I:) � I:» o

Icente da Silva, Maria Marangoni, Matilde Bele- C. i;; � 1Il 1;. CD
tn

ganti, Pedro Jadelski, João Raimundo da Silva, IO;�' � � ��. �
Leonída Benta Correa Negreiro,Ermelino Atanazio, .1 0\ -l!;; E t:

Celso Duncker, Rosalía- Vieira, Maria Fagundes
- fr I ;po

o a -e
., sn cn 6

dos Reis, Arildo Sansão, Olindiano Frutuozo, João C;- c. � r; o

Rumpf. Maria da Graça Maia, Brandíno Camillo, •• g. �;2 3: ..... g
(fl

I
Frida Schaldach, Edíth Bamacino, Ozorio Pelenz, __.

I
Cl Xl S2 l.

.

S' I
1

,. ;s_2lt;; �=.z
Alfredo Correira da Silva, Fermino Moreira, Al- "::t (I) ;po Xl ..,... ii. i;
merinda Lopes, Ritinha Rosa, Maria da Silva, Leo- I 51 : 1Il � : N

poldo Querino Dias. Maria Schmitt, José Carlos 110:;'" SIl �
-

l3 'O I» 1Il

Pereira Numes, Hildegard Deemonn, Manoel Joa- !!; Z i; Stil'=- o
quim Martins, Claresdína Maria Goes SChmid, Jo- � o );> e

JiiIIt
);>

sé Olevítz, Elvira Boullauí, João Martins Zimmer- fr g.�, 8 �

mann, Waldemiro José Soares, Gracina Rosa,
.. Qi' ....);>

Pedro Silvano, Filiciana Perelra, Adelesia Beletti, .,..,} � Z �
'"

(fl 1"

Rudolfo Heisse, Dolores Soares, Ida Kamkin, Olga 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:

Silo, Madalena Borga, Marcos Rosa, Antonio Se-

gundo, Alfredo Zemarlino Mueller, Eulina Fontes,

Ana Fabricio.

::Ja
m
n
C
""
m
:o
m

O
(i)
O
CA

Õ
m

»
»

30,00
3.062,70
1.462,10
1.302,30
2,241,00
1.900,00

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

.

ME o n. I, 2, 3 e. 4

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

remédios

Compre boje mesmo uma LOMBRIGUEIR!

•

MIffANCOR! para o SE'U tilhinh.o.
E um produto dos Laboratorios Minancora

- OINVILLE

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I

LOMBRIGUEIRA MINANeOßAE D I T A_ L
Balaneete da RECEITA OR(J!ME'TARU, referente ao mês de 'o,embro de 1948

Codlgo I TITULOS
A R R E C A D A ç Â O

Geral
_

DO MÊS TOT A L

m11!i!l!lil1:EEIlIIII!Ii!!!IE!Il:!!iIi!!ElI_U_IIII!!E11-.!II!!.'_1Ii!!Iii
I Dr. Francisco Antonio Piccioni I
I MÉDICO· Im Formado pela Faculdade de Medicina da

I Universidade. de São Paulo.
.

I
Ex·semi·interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de I

Misericordia de São Paulo -

CLINICA GERAL � CIRURGIA

I Partos . Doenças de Senhoras, Homens· Moléstiu internas

.• e externas: Pulmões . Coração • Estômago • figado • Rins •

_...nl_�_�-�-� g Doenças nervosas • Sífilis . Doenças venereas· Doenças da

-I
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

(.ure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

FARMACIA NOVA I Consultas Diariamente .m Corop' DO utigo

de ROBERTO M. HORST I
Hospital EvaDgelieo

d•
-

d
•

t' I
HORARIO: DAS 8 Às t 2 E DAS 2 ÀS 6 HORAS

a que Ispoe e maior sor lmen·
•

to na p�aça e oferece .seus arti· ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

gos a preços vantaJosos,

IContadorill da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8de Dezembro de 1948 Rua Mal, Deodoro, 30. Jaragua
CORUPÃ _ :-: S�NTA" Ct\TARINA

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito �__".,(fJ(,l�_��""-(f)
:1 : ,.--1-----

RECEITA ORDINÁRIA
fRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TERRITORIALO.ILI

0.12.1
0.17.3
0.18.3
0.25.2
0.27.3

IMPOSTO PREDIAL

Imposto sobre Industrias e Profissões

Imposto de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industria]

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 DIVERSAS

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

Quota prevista no Art. 15, § 4. da Constituição
J:oederal (Imposto sobre a Renda)

RECEITA EXTRAORDINARIA

Cobrança da Divida Ativa •

Multas
Eventuais

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2.01.0
2.02.0

4.12.0
4.13.0

4.14.0

612.0
6.21.0
6.23.0

•

SOMA eR.S
Saldo disponivel do Exercicio de· 1947

Imp�sto sI Tabacos e Derivados

e sI Bebidas Alcoólicas

De ordern do snr.
.

C ole

tor, torno publico que- no

corrente mez de Janelro,
arrecada-se o imposto acima,

.

reterente ao 1°. semestre do
corrente exercício,
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos no I
praso, poderão satistazel-o
no proximo mez de Fevereiro
com a multa de 200{0.
Exgotados os supra cita-

Jas prasos, serão extraídas

3.492,00

I
as competentes certidões de

16.446,30 dividas para ter lagar a co-

13.911).50

I
brança executiva,

16.003,60
Coletoria Estadual de Ja-

3.275,00 raguá do Sul, 3 de Janeiro
de 1949

ELEODORO BORGES

40,583,30
134.891,70
322702,70
240.270,50
221.090,00

5.455,50

294,00
685,10

.
48,00

623,00

833,50 7.364,00 escrivão

69,90
919,40
211,00

13.684,00

4.3to,20
8.760,50
14.413,90
1.042.939,10
32.016,00

1.074.955,70

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OM_REIO no povo

Pr�f�itura . Muni�i�al �� Jara�uá �o �ul
BolBDcete da Despeza Orçamentaria, referente 80 mês de Outu�ro �e 1148

Sáude Públ i ôa
AssistenciaHospitalar

Gratificação ao Delegado de Higiene
Gratificação a 11m medico de Corupá

Serviços Diversos
Desobstrução de córregos e rios
Drenagem de terrenos e alagadiços
Limpeza de valos, boeiros e sargetas
Combustívaíl para transporte de pessoal e material

Fomento
Fomento da Produção VegetalAuxilios a Associação Rural

Aquisição de sementes e transporte
Famento da Produção Animal

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

'Serviços Industriais
Industrias Fabris e Manufatu
reiras

Operarios da fabrica de tubos de cimento
Serviços Diversos

Zelador do Cemiterio-Padrão F
Operarios do cerviso de cemiterios

Serviço de Utilidade Pública
Administração superior

Gratific. a um engenheiro pl exame e aprovação
de plantas

Construção e Conservação de
Logrado�ros Públicos

Operarios do serviço de ruas, praças e jardins
Para o serviço de ruas, praças e jardins

.

Combustivel para o transp. do pessoal e material
Construção e Conservação de
Rodovias

Operarios do serviço de estradas e pontes
Para o serviço de estradas 8 pontes
Combustível para o transporte do pessoal e material

Serviço de Limpeza Publica
1 Cocheiro
Forragem para o serviço de limpeza pública

Iluminação Pública
Iluminação publica da cidade

f

[Iluminação publica de Corupä
Iluminação publica de Retorcida
Energia para motores, etc.

ENCARGOS DIVERSOS
Indenizações, Respos i ções e

Restituições
Restituição de impostos e taxas de exercicios
encerrados

Encargos Transitorios
Para admissão de estra-numerarios
Consto de pred. escol. e aquisição dos resp. terreno
Salario-Familiar .

Construção de Casas Populares
Premios de seguros e inden.
por acidente

Seguro contra acidente de trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

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

DIVERSOS

1.000,00100,00

6.ll6,30
15.Q20,30
8.995,00
4.838,50

390,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL - LEGISLASIVO
Oamara Municipal
Extranumerarios Contratados
Aquisição de moveis utecilios etc.
Material de expediente, livros etc.
Serviço postal, telefonico e telegrafico
Assinatura de orgão oficiais etc.

EXECUTIVO GOVERNO
Subsidio ao Prefeito
Representação ao mesmo

Aquisição de veículos, moveis e utensilios
Aquisição de combustível para automóvel
Custeio de veiculos, moveis e' utensilíos
Desp. de Transp. do Pref.quando em viag. adminstr.
Diária do Pref. quando a sfrviço fora do Municipio

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Secretario - Padrão S
Impressos e material de expediente
Serviço postal
Serviço telefónico
Serviço telegráfico
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais
SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS

Contador - Padrão R
Almoxarife - Padrão I
Aux. do Agente de Estatistica (2) Padrão I á
Cr$ 7.200,00
Livros e impressos
Despezas de transp de funcionários qf em serviço
Diárias a funcionários em viagens a serviço

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

EXAÇÃO E FISCALIZAÇÃO FINAN
CEIRA -ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

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

SERVIÇO DE ARRECADAÇAO
Intendente-exator
Aquisição de talonários, livros, etc.
Percehtagem para cobrança -da Divida Ativa

Serviço de Fiscalização
Percentagem de fis_çalizacã.o , _

Serviço Diversos
Fiscal geral - Padrão M

, . F'lIeal d.iatrital - Padrão H
Fiscais auxiliares Padrão I (2) á Cr$ 7.200,00
Quotas de lançamento do imposto s/ Industria e
Profissões

.

Segurança Publica e Assisten
cia Social. Assistencia Policial
Oareereiro - Padrão F

Serviços Diversos de Seguran
ça Publica

Serviço de inspenção de veiculos
Subvenções Contribuições e
Auxilios

Ao Estado para manutenção do Destacamento
Policial
Ao Asilo Colónia Santa Tereza (Leprosario)

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

Educação Public� Administra-
.

ção Superior
Aquisição de Moveis e utensilios
Material didático em geralReparos de predios escolares
Aluguél de predios escolares
Assistencia a alunos necess-itados

EnSino Primario, Secundario e
Complementa.r

.

Venciment� Ide. professores de escolas isoladas,sen?o os T1 tulados" Normalistas PadrãoH a Cr$ 550,00 e Complementaristas Padrão F á
Cr$ 450,00 e os "Não Titulados" Padrão D áCr$ 350,00.
Gratificação a professores que regem os cursosdesdobrados sendo os "T i tulados" á Cr$150,000. e os "Não Ti tulados"á Cr$ 12000Idem a professores substitutos ou auxilia;es

Orgãos Culturais
Aquisição de material para a biblioteca
Aq�isição de livros para a biblioteca
Assmatura de jornais e revistas

Serviço de TnspeçãoI�spetor Escolar - padrão N
Viagens de interesse do serviço

Subvenções, Contribulções
, e Auxilios

�ontribuições ao Estado para manutenção 1-dos
Bur�os complementaras anexos aos grupos Abdon
d
atlsta desta Cidade e Tereza Ramos do distrito

Be Corupá.
ráolsa �sc<]lar e e�xoval a um aluno, que cursao LICeu Iâdustjíal de Santa Catarina,

125,00 2.125,00

1.910,00
23,00

3.600,00
755,10

150,00' 1.650,00
348,00

22.000,00
5.500,00
Boo.oo

1.291,10
39.755,60

2.000,00
500,00

486,00

711,00

5.850,00
4.000,00

437,50

600,00
400,0013.800,00

7.862,00
350,00
631,50
997,90

4.794,00
30,00

12.700,00
6.600,00

1.300,00

1.100,00

67.020,10
24.542,50
5.241,30

166.626,50
49.992,50
18·880,70

4.000,00
1.oQo,00

13.954,80
4.650,70
753,00

3.752,50

�

"

5.500,00
10.000,00
21.120,90

100,00
300,00

800,00
1.200,00

14.800,00
1.478,00
156,00
917,00

1.600,00

8,50
97,00

2.250,00
700,00
150,00

21.450,00
6.450,00
1.650,00 1.539,40

467,00
75,30

372,50
I

12.200.00
16.650,00
7.800,00
550,00

8.708,00
4.494,00'

1.200,00
1.850,00
800,00
50,00

900,00

500,00

1.960,001.422,80

9.400,00
6.foo,00
16.800,00

750,00
2.700,00 5.321,70

2.498,20

1.544,30
59,20

7.270,10
312,40600,00 5.850,00

300,00 3.000,00
520,00 5.500,00

Despezas imprevistas
Despesas policiais e judiciaria s

Aquisição de placas

6.142,00
204,00

4.006,00
959.620,90
115.334,80
1.014.955,70

3.051,00

54.025,80
263,00

1.561,00
3.443,00
1.235,00
1.400,00

147,00
50,00

200,00 Na Tesouraria 87.959,60
No Banco 27375,20

115.334,80

Descrímínaoão do Saldo:

1..462,50
Contadoria da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 8 de Dezembro de 1948

150,00
EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA, Prefeito

:::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::

FILMESDE SOUZA..Dr. LUIZ
AD V oGAD o Kodak 6 X 9-120 e 620

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 _ Tel. 34 garantido até o fim de
1950 e-s. 15,00 só na

Residencia: Benjamim Constant, 13$ - Tel. 12
CASA REAL.

61.800,007.500,00

220,00 2.200,00
310,00 t'Blli ��r:t.;i1

� SENHORES, II SACOS DE PAPEL

IIComerciantes e lln�1Úlstriall§ II vende�:e ��;D�b��:::lãO
antes de mandarem elaborar o seusI' •• RISS8.

� ,
queiram consultar Papel Celofan

ri A Imex Internacional Lida. Branco, de côres e

I
. estampado, recebeu e

que sempre será' a vossa protetora f

.Im
em preços razoaveís,

o

;::�e·GráfiCa Avenida
1:12 Ltda .

100,00
400,00

950,00 9.943,00
460,00

4.830,00

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA POSTAL, 19 TBLBFONB N. ��
Diretor-Gerente:PAULINO PBDRI Fundado em 1919

No. 1.524ANO XXIX JARAGUÁ DO SUL - 16 Domingo, de Janeiro de 1949 - SANTA CATARINA

�tGI�TH� �1�ll
�

Irene Pedrl, Oticial do
Registro Civil do JO Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa

.

Catarina
Brasil.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

fn�lrque de Conscritos CONVITE'
Regresou o comboio se que cinco pessoas

Desde alguns dias que

da Cruz Vermelha do perderam a vida, quan-
se encontra �m Jaragu�

Rio de Janeíro, que Ie- do um avião 'chocou-se u!ll�, comissao
.

de oíí

vou socorros ás popula- contra uma montanha ao orais do Exercito que,
ções flageladas dà zona nordeste de S. Diogo, como nos anos anterío

da Mata. Mais de 400 durante uma tempestade res, .estä tratando d.o
volumes, inclusive cem de neve. embarq1!e dos eonscn-

colchões, foram distri- -x-
tos destínados a la. Re-

buidos aos flagelados, Em Floriánopolis, Es- gião Militar.

por quatro médicos e treito, foi localizado um Chefiando essa co-

enfermeiras. surto de peste suina, missão, está o snr. Ca-

-x- tendo as autoridades pitão Leonidas Brasilei-

Noticias de Wasghinton competentes tomado as
ro do Amaral, já conhe-

informam que ,dois na- necessarias providen- cido da população, pois
.

tr t d M'
.

d
. teve igual missão em

VIOS anspor e .
a a- oras, eonjuran o o perl- anos anteriores. Inte-rinha norte-amerícana, go que tal fato encerra- Ed·t I d otesto d T·tuloque navegavam com car- va para outros criadores. gram-na ainda, os snrs. 1 a e pr e 1

remento de armas para -x-
Tenentes Manoel Oarva-

a China, receberam or- Do Mexíco informa-se Ih!> Lopes e Jarbas A-
Faço público, que em meu cartório, foi apre-

dem na semana passada, que o governador dos taíde Coelho.
sentada pelo Sr. Frederico Lavin, estabelecido Edital n. 2482, de 10-1-49.

de se dirigirem para Ilha Estados de Sonora, decla- O embarque de cerca
em Corupa, uma Nota Promissória no valor de João' Frederico Rei

Formosa. ESSamedidafoi rou que a inundação de 1.200 rapazes de�ta Cr$ 3.796,70, vencida em 14-11-1948, e assinada chert e Erica Illlmann.

tomada a pedido do go- destruiu quatrocentas zona lestá t sendo_ feIt� por João Luiz Garcia para ser protestada por Ele, brasileiro solteiro,
verno chines, provave1- casas e cobriu quasi norma men � e nao s

falta de pagamento.
'

1avradar, domiciliado, e

mente por temer que as .vínta e cinco mil ares

I
tendo registado nos

E não encontrando o mencionado devedor residente neste distrito,
armas cais�em em mãos de rica terrada lavoura, trB;�sp�rtes qualquer João Luiz Garcia, pelo presente edital e de acor- em Três Rios do Norte,
dos comunistas. cortou tambem as comu- aCl en e.

t d do com a lei intimo-o para pagar a importancia sendo filho do Wolfgang
. -x- nicações ferroviarias

sa �:m����onoesn :�m:rt do tit�lo ref�rido, ou dar razõ�� porque não o Reichert e de Clara Rei-

Noticias procedentes deste Estado coD? o sul, mentos de «Correio do faz, ficando desde esta data notttlcado do respec- Ch��, brasileira solteira,
d� S. Luis do Ma�anhão, uma vez que varias pon- Povo». tivo protesto, caso não satisfaça, o competente doméstica domiciliada e
dizem que um avião da tes foram arrastadas pe- pagamento. residente neste distrito,
base aérea de Belêm es- la torrente.. O .servlço '.'

tá desaparecido entre metereologíeo I,nforma Jaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1949. em Itapocusinho, filha de

ue e ova ch cumprimento á ordens e- Frederico Ullmann e de
Pará e a capital mara- q spera n

1
s ._u- manadas do proprlo minis- GUILHERME EMMENDOERFER Erna Paul Ullmann.

nhense. O aparelho con- vas sobre áque a regrao,
tro da Justiça. deu uma

duzia dois tripulante. -x- busca nas diveras bancas Escrevente juramentado no imped. do Tabelião Edital n. 2483, de 10-1-49.
-x- Em Porto Alegre, per- de jornais da cidade, de João Budal da Silva e

O trigo nacional a par-
to de Pelotas um avião

que resultou a apreenção .-------------------- Jenny Costa de Oliveira

tir de Fevereiro proxí- Lodestar da S. A. de a- de cerca de oito publica- Ele, brasileiro solteiro,

mo entrará em vigor a vição Gaucha ehoucou -

ções consideradas índe-

�
••-====-.•-===::..�. bancário domiciliado e

lei pela qual os moinhos se contra o solo. Infor-
coroses, entre as quals, MUDA 5 �

residente nesta cidade, á

ficarão obrigados a apro- mações dizem que todos "O Riso", "O Sorriso"
- -

rua Marechal Deodoro

veitar trinta por cento ?8-trip.ulantes p-=:r�ceram, "Seleções Humorísrlces", da' Fonseca filho de Ma-

do artigo nacional para
ínclusíve o capítão Pe- "O Governador" e "O Pre- F R II T I F ER" S E O R IV ! M E IV T"I S

�
noel Augusto � Si!v:nqj9

o suprimento desse pro- gas.
-X- feit�". A� referidas p�bli-I D Laranjeiras, Pecegueiros,Kakiseiros, Maciei-

de Januarta dai a

duto no DistritoFederal,
. caçoe� fícaram proibidas ras Jaboticabeiras etc. _ Roseiras Dahlias

Silva.·
I

.

Estado do Rio, Minas Ge- A Delegecla de Costu- de circular, estando os "
. .' .'

, Ela" br�sileix:a �o teira,

rais e Espirito Santo. mes, do Rio, sob a res- responsáveis pelas mes-

�
Oamêlías, Coníferas, Palmeíras, etc., etc tuncíonäría pública, do-

�
miciliada e residente nes-

-x - ponsabiIidade do dr. Dul- mas sugeítos és sanções Pe('am Catalogo Ilostrado ta cidade, á Avenida An-
Em S. Diogo anuncia- cidio Gonçalves, dando do Cödíco Penal.

gelo Píazéra, sendo filha
LEOPOLDO SEIDEL - CorupA

de Gervasio Amancio da
• Costa e de Rosa Maria

de Oliveira Costa.

,

�QEIROS� .

�

{-.

O Prefeito Municipal de Iereguã do Sul, convi
da as autoridades do Municipio, escolares e o povo
em geral, nera assletírern a mlesa que mandará ce

lebrar na Igreja Matriz desta cidade, as 8 horas do
dia 18 do correnre, terça-feira próxima, data natali
cia de S. Excla., O Governador do Estado, Dr. Ader
bai Ramos da Silva, em regosllo ao restabelecimen
to da preciosa saúde de S. Excia.

Iaragué do Sul, 12 de Janeiro de 1949.

WALDEMAR GRUBBA Prefeito Municipal.

---------------------------------------------------------------.-----------------------------

NOTAS & NOTICIAS

Padroeiro da Paroquia
Dia 23, de Janeiro,Domingo, Domingo

O rav. Padre Vigario, os noveneiros e festeiros da tradicional

, festa de São Sebastião, o milagroso padroeiro da paroquia, con
vidam o povo em geral para os festejos que nesse dia serão

. realizadas no patio da Igreja Matriz:

Tombolas, Rifas, Leilão de Prendas, Churrasco, Avee assadas,
Oafé, Doces, Bebidas geladas et c.

INICIO AS 9 HORAS
NOT A: As prendas para a festa poderão ser entregues a

pessoas encarregadas de recebe-las no domicilio

ou remetidas á Casa Paroquial, até avespera.

- NOV I DA DE·:
.

Domingo á noite haverá procissão selem� da imagem de S. Sebastião I

(()) §ab21o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
,

dia Cl�� WETZIEl llNlIJ)l[JSIIHAl .. ]onIDlvnlllle
NÃO DEVE FALTAR EM CASA ALGUMA!

casal-se:

Edital n. 2481, de 7-1-49.
Alfonso Daniel Schmitt

e Olinda Hort
Ele, brasileiro, solteiro

eletrecista, domiciliado e

residente na cidade de
Joínvile á rua Anita Ga
ríbaldi, sendo filho de
Bernardo Schmitt e de
Elisa KInge.
Ela, brasileira solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, á
estrada Jaraguá, sendo
filha de Bertholdo Hort
e de Gertrudes Peggau
Hort.

Edital n. 2484, de 11-1-49.

Leopoldo Hannamann
e Hildegard Mass
Ele, brasileiro solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Jaraguä-Alto, filho
de Germano Hannemann
e de Clara Steinke Hanne-
mann.

Ela, brasileira, solteira,
doméstjca domiciliada e

residente neste distrito,
em Jaraguá-Alto. filha de

'

João Mass e de Elisa
Volkmann Mass.

E para que chegue ao co�
nhecimento de todos, mande I

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado dUl anti:: I 5 dias: Si

alguem soub:::r de algum im

pedimento acuse-o para os

ints legais
IRENE PEDRI,oticial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


