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o IMPOSTO PREDIAL EM .... ·O.NVILLE
bienal. Para estabeleci- figurados. na lei possibilidades pa- continuem a cobrar, ho- salário do Estado".

Em artigo .anteríor es- mento dos "indices" Io-' Natural é que um pré- 'ra majorações de lança. je, os mesmos impostos Dai a razão do reajus-bdçamos as razões da ram solicitados os pre- dío de cimento armado mento por antipatia ou que os de ha dez anos tamento do imposto pre-campanha da "mâ von- ços médios de constru-I pague maís que um de credo politico. passados? Os salários dial; dai não ser "des-
tade" do' pessedismo ção ao sindicato respe- igual tamanho, porém de -x- dos operários e venci- cabido".

-,

joinvillense contra a tivo e, sobre. esses pre- alvenaria. O custo uni- Depois destas expli- mentos dos funcionários Será então "ínlquo e
admínístração do udenís- ços, adotou-se a taxa tärío do metro quadrado cações elucidativas pas- da Prefeitura não foram deshumano"? Que se enta Prefeito de Joinville, de 1 %. de construção do primei- semos ás criticas oon- aumentados? Tudo que tende por "íníquo"? E
Dr. João Colin: leí do Assim, para edifica- ro é maior que o do se- tra a lei n .. 102. a Prefeitura precisa iniquo o que é perverso,Imposto Predial, lei sem ções de resídeneía, de gundo, Um vale mais, " . comprar não é pago pe- malvado, não reto, ínjus-preferencias e sem par- madeira, simples, o "in- consequentemente seu .

Absurdo, lIeD�!, Descabido, lo preço corrente, por to. Onde a perversidade,tidarismos. díce" é de CrS 1 ,00 a "locativo' tambem será Ißlquo, Deshumano .

seu valor atual? Ou malvadez, irretidão, in-Era nossa intenção, CrS 2,00, por m2; se de maio!'. Em igualdade de Poderá uma lei ser quem sabe, os pessedís- justiça, no imposto predesde Jogo,' por os pon- enxamel, de CrS 2,60 a natureza de construção, tanta coisa ruim ao mes- tas estão vendendo ás dial? Será perversidadetos nos ii, respondendo a CrS 3,60, se de alve- terá maior "locativo" o mo tempo? Prefeituras admínístra- cobrar um imposto a
a .eada afirmativa do naría. simples, de CrS que tiver maior área Absurdo, .porque? Ile- das por seus correlígío- quem possue a coisa apessedísmo. Como o leí- 3,00 a Cri 4,00, por m2; coberta. gal? Ora! I ! náríos por preços de ele sujeita? Será malvator naturalmente des- e por essa forma vão Este o "principio" es-' O imposto predial sem- 1939? Se isso ocorre ai dez exigir mais, des queconhece a nova lei do os "Indices" variando, tabelecido.. pre existiu. Está prevís- por Iorá, esse "fenome- mais possuem e pouco,Imposto Predial e as ba. segundo os tipos de Se a propriedade for to na Constítuíção Fe- no" não existe em Join-I dos que pou�o. po�suem?ses - em que se funda- construção e sua utili- alugada, o locativo será deral, Constituição Esta- ville... E como fazer Onde a lDJustI9a. ementa, daremos rápido sação. igual ao do aluguel, so- dual e Lei Orgânica dos para pagar aos diaristas irretidão neste crítérío?esboço. Isso virá faei- Quem possuir, por bre o qual se aplicam Municipios, como de al- o "repouso semanal re- Quem

.

sabe quer�m os.

Iítar a compreensão e exemplo, uma residen- os 12%. Quando, entre- çada municipal. É uma munerado"? Infelizmente pessedlsta que haja .umtornar mais entendiveis cia com area coberta de tanto, em casos que só tributação que já existia Casa da Moeda só exís- Imposto de valor umco,os numeros que teremos 100m2, terá como locatí- aparecem excepcional- e conservou da anterior te uma e o Governo Fe- Igual para todos, mesde citar. vo mensal: se de madeí- mente, o aluguel for in- as mesmas taxas de 8 e deral não adinite con- m� na desi.gualdade daLei de Imposto Predial ra, simples; o máximo ferior ao "locativo" re- 12%. Que se fez,
-

então? currente em emissões... COIsa possuída?é coisa velha como a de CrS 200,00; se de en- sultante do "indice" Apenas se atualizou e Guilherme da Silveira Será o Imposto cobraSé. O que de novo se xamel, simples, o mäxí- prevalecerá este.
'

se uniformizou o "Ioca- em seu Relatório do do. em Joinville, "deshufez agora foi atualísar a mo de CrS 360,00, e se No caso' em fóco, por- tivo". Será alguem tão corrente ano, como pre- mano',? Ond� é e�? "íallegislação existente e de alvenaria, simples, o tanto, só levaremos em ingenuo que pretenda sídente do Banco do Bra- to de humanidade ? Sedar cumprimento a um maximo CrS 400,00. consideração a edifica- fazer crer aos demais sil, usou das seguintes rä falta de humanidadeprincipio ja estabelecido Sôbre esse locativo, ção ocupada pelo pro- que os valores dos ímó- expressões:- sere� ?S 16 �aIoresem administração ante- de 200, 360 ou CrI 400,00 príetärío, pois, quando veis não sofreram gran- "A alta de preços sus- cont�Ibumtes d? I�PO�tOrior, aplicando-o em to- aplicar-se-a, se ocupado alugada o imposto será, de majoração, prove- cita um aumento de sa- predial, as. lI!aIOres Iírdos 08 casos, precedeu- pelo proprietario, o im- .em . regra, função . do niente do alto custo de. Iáríos, mas a elevação mas de JomvIlle? �ave-do-a verdadeiro reajus- posto de 8%, o que vem aluguel cobrado ao in- vida consequente das de salários, por sua vez, rá falta de �humamdadetamento nos valores dos a ser, um pagamento quílíno, tanto mais ele- majorações de todas as acarreta uma
\
aIta de cobrar quasi duas deze"locatívos". anual de CrS 192;00 CrS vado quanto maior o utilidades e mesmo ínu- preços, que lhe neutra- nas de milhares de cru-Ha muitos processos 336,00 ou (1r$ 384,00, aluguel.

.

tilidades? Quererá al- Iíza os efeitos". "Os im- zeíros de imposto pre-ou sistemas básicos de para cada um dos casos 'Como se ve, não ha guem que os municipios postos representam oI dial, da fábrica dirigidaestabelecimento do loca-
I pelo industrial João Co-tivo: valor venal, valor lin? Será deshumane co-fundiário e outros, sem

I brar uma vintena de mi-levar em conta o "olho- D. INACIO DJ:: RIBEIRA-O PRETO - lhares de Cruzeiros, dometro" (de uso muito
i mesmo imposto, da Fá-generalisado).

-

. _ brica Reímann, dirigidaEm Joinville, quando Chegou a Joinvile, dia ro-musíeal no Salão São I seu diretor, Irmão José tas nnssoes a que se tem pelo Industríal Iríneuda admínístração Arnal- 29 do corrente, D. Inaeío José. Ernesto. dedicado no Brasil, ínte- Bornhausen? Será deshudo Douàt foi estabeleci. de Ribeirão Preto, Bis- O rev. Padre Alberto D. Inacío de Ribeirão Pre- gran�o a Ordem dos Ca- manidade taxar em poudo o "resúltante do va- po Coadjutor da Diocese 'Jacobs, vigario de Jara- to, tem um passado que o puchlDho d.e Paraná e co mais de -trinta millor médio de construção", daquela �idade. .
guà, não P?dendo com- recomenda a nossa ad- Santa Catarma. Cruzeiros a Fundiçãopagando.se por area co- S. �Cla. Revma. fOI parecer, fOI representa- miração, de mais de 25 Naceu. em Ribeirão Tupi?berta com tabela re- recebIdo em Pirabeira- do pelo sr. Artur Müller, anos de trabalhos dedica- Preto, Estado de S. Pau- Será. deshuinana umagràsslva. :Este critério ba pelas �ltas autorida- tendo o Ginásio São Luiz. dos ao serviçO de Deus lo em 28 de Agosto de tabela de imposto, queia -sendo aplicado nas de� locaIs estando á sido representado pelo I e dos homens nas mui· 18Q7, tendo. ft:equentad?, em 1646 lançfLIIlEmtos, donovas eonstruções e nas f�ent� os srs. Dr. F�rrei- des�e memno, o SemI· perimetro urbano:"'" adi-que sofriam reparações ri!' Lima, SeCre�al'lC das

Qual."fl·cação· Elel"t'oral �arIO d.e Verona, na Ita- ficações ocupâdas pelQscom conhecimento da Fmanças re_presentando ll�,vestindo oBurel Fra�- proprietarios - 769 (46,Prefeitura. De ha muito, o sr. Governador do Es-
No sentido de atender I sentar-se no escritório cl8can� em 1912, trocan- 12%) são dos que paporem, não· se fazia re- tado

.. Dr. João Col�n, do o nome de lamiUa, mam quantias qUe vä., P feIto D Ma lo aos interessados que. munidos de um dos do- J ão Dal Monte pelo de 6....
,visão geral dos lança- r� '.' .

r. ,!rI. ainda não sé inscreve- cumentQs seguintes: Cer.
o , riam de CrS 1900 -atéme to .

tI' COImbra Juiz de Direl- Frei Inácio de Ribeirão Cre. 150' OO?
'n s para reaJus a- os. '

. ram eleitores, resolve- tid,ão de nascime.nto, cer- 'II' ,Era um vespe' to Gel Celso Lobo de Preto. Em 5 de Abril de SerA d.eshu'mana uma
.

. Iro em que . '. ... . mos ab:dt, anexo a. ge- tidão de casamento, car- aonenhum Prefeito queria OliveIra, Comandante do 1924, foi ordenado sacer;. tabE!la de imposto pré-tocar. A propria instabi- 13 B.C. e deputado Ar- rencia des.t� jornal, um teira de identidade, ca� dote e em 30 de Julho dial que n'o perim�trolidade no cargo (de/con- tur Müller, representante posto de abstamel}to. derneta prolis81onal ou d� 1�2E$, douto�ava-se em urbano -externo- (suburfiança) não lhes dava da Assembléia Legislati- .

Os que se qUlzerem certificado de reservista. DIreIto Canom_co, na Fa- ban'i» em 473 la:nçamen-autonomia e força mo- va. mscrever, deverão apre· O serviço é gratuito.' culdade de Veneza. tos de edificações ôcu-ra] s1l1'icientes para fa- O novo Bispo veio �- Voltou ao Brasil em padas pelô& ptoprietá-zer frente as reclama- companhado do sr. MOl- Outubro �e 1925, sendo rios, 429 (90,7%)� são dosções que teriam con- ses Lupion, Governador G E E.ucl.·des da Cunba desde 19310 Superior da que pagam quantias quetra si. do Estado do Paranáe.. Ordem dos Capuchinhos vão de Cr$ 14 Oó atéEm Joinville, desde outras altas autoridades.
FESTA JOANINA. no Paraná. e Santa Ca- Cr$ 150,00?

'

priscas éras, as editica- Rumando para acida· tarina. Cr$ 150,00 por ano
-

�ões ocupadas ou utili- de em grande fila de Já entrou em funcio- sani. Nomeado Bispo Coad� corresponde a Cr$ 12,50�adas pelos proprieta· automo_yeis, foi feita a namento o Grupo Esco- Dia 24 de Junlio o jutor de J:oinville, com

IP!>r
niês.ii?s .sempre gozaram de .r�eepçao em frente ao lar "Eu(.llides da Cunha", "Circulo de Pais e Pro- direito a sucessão, foi Deshumana adminis�uatimento de 1/3 no blSp�do, ond� estavam de Nereu Ramos, neste fessores", que funciona sagrado em Santo Anto- travão que, mesmo inImposto. D. PIO de FreItas. virtuo. municipio. anexo aquele educa,ndá- pio da Platina, Estado do cluindo as fábricas, ha,A âtual administração, so Bispo Diocesano, de- Sua instalação foi fei- rio promoveu uma festa Par.aná, �o dia 2� �e de. OCU_PlltlOS _ pelo� pr9-na lei n.102, de 7.XI.I4,�.J.. putado Max Colin, que ta sob a. orientação do jóaniIi.a" qué teve comô Mala deste ano, toman- prIetarIOS, 2119 lançamanteve 0$ me!i1mOS 8,% bitegrava a represen- Snr. Inspetor Arcão Ju- festeiro o Snr.. João Gual- do o titulo de "Bispo de mentos, dos quais 1188para as �cU;fiêáçõeB º�tl .. ··tação da Assembléia, as· nior, conhecido educa- berto Rocha e. que 'le- Abgia" antiga provincip. (mais da metade) são dos.padas p�lqs propri_4 .sóciações religiosas

-

e dor, a quem o Estado já vou ali algumas cente- eclesiastica de Cartago. que désembolsam men�, rios e 120f0' para as de grande massa de povo. teve .assinalado.s servi- nas de moradóres. da- Foram sag��ntes o ex· sa:lmente o �aximo de..luguel.• '.' ,!
• . • �ecebid� e�tl'e pál�as 90S. pois sua atuação j4 «iuela itnP?rtante zOlla !Do. sr. 1S)�ncIO �postoli- O�S 12,50 para !l10rar 01,lO v,al�r locativo so- tin,S. Excla.- lDtroduZldo vem desde a época do ao municltno. co e ,D. PIO FreItas, setI- utilisar .., proprIedade!!!ibre o q��l se, cobra o �qri salão �e honra, onde saudos? professor Ores-

. � festa, tradici0!la� e do padrinhos os snrs. A- Prosseguiremos nasdtnpost�. é a re8ul�nt.e, 'tora.r;n _feItos as apre- tes G�marães. tipICament� . brasll�lr,!-, derbaI Ramos da Silva e respostâs ás aS$acadi.:"
-

.
a .�PJ'�Ção de. ·'mdl-. sentaçoes. 'A dIreção dess� nov9 _teve .0 malí� franco. eXl- Moisés Lupion, goyetíui- lhas pessedisdas.�es "flx1J�os por metro A noite houve o jan- estabelecimento de en- to, motivo pelo qual fo-, dores dos Estados de S. A B Cquadr�ö de SUperfície tal" oferecido pelo Bis- sitio foi entr�gue a e.du- �aD1: ):1i�US organiss,dores Catarina e Paraná, res-

. . .

eoberta e com revisão pado e uma se�são lite- I ca.dora Sra. ZuleÍka Man· muito' feli'bitados p'ectivame�te. . Joinville, Junho qe 1949

I I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o que há pelas . A Grande Festa da Socie�a- �®�@!@)@1(@'f@)1@�'@)®t®@1@!@)1
nossas sociedades d d T·· Al o "Hansa @,!

Adolf Herm. Schultze

Ie e Iro ao v
�

MARCENARIA EM GERAL

o INEa UE Humboldt", em Corupá @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da

N é d d
• ® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Ião muito agra evel falar-se das coisas e Como estava sendo esperado por seus orgarn-

�
Mantem um estoque permanente de todos os tipos ••

nossas sociedades, visto que afinal de contas, qual- zadores, representou um verdadeiro sucesso a gran- de MobiliaS, especialmente para escritório.

quer setor de atividade humana tem as suas falhas, de festa desportiva que esta Sociedade

promovera@INSTALAÇÚES'COMPLETAS DE.. @�os seus desfeitos. Não iriam as sociedades fugir á nos dlas 25 e 26 de Junho p. findo.

regra. Tem os seus tambem, alguns já profundos, Com o concurso de numerosos visitantes es- Dormitorios, Salas de Jantar

desses que abalam a sua estrutura. pecialmente convidados, desracando-se a pessôa do ®. Cópas, Escrltori JS, Moveis rusticos e outros. �
Fundar uma sociedade, qualquer que seja a sua srv Carlos Zípperer Sobrinho, DD. Presidente da Ca- (® MOVEIS AVULSOS COMO: �

naturesa e fins, é serviço que facilmente pode ser mera Municipal de São Bento do Sul, realizou-se no (@ Cadeiras �
feito por uma meia dúzia de homens lmbuidos de dia 25 no ambiente de maior cordialidade posslvel, I't) Poltronas fixas e giratorias @)
eguel propósito. Por isso e pelas coisas que se tem um fo;midavel Baile Social abrilhantado pelo afama- � Mesinhas de centro e para radio

;visto em nosso fertil munlclpío, ja esta eml tempo de do Jazz Elite, que foi prolongado até ás 5 horas da \801
. E entre muitos outros, a , •

se perguntar «o que há pelas nossas sociedades» e madrugada, saindo tôdos absolutamente bem írnpres- (® Caixa Registradora marca "RECORD"

porque estacam os seus movimentos social, esportivo, sionados. (@ Afamada pela sua eticiencia, substitu �
financeiro e economico, de vez que se associaram No domingo, dia 26, já cedo chegavam ao 10-

te)
indo as Caixas Registradoras de �

pera conviver na mesma sociedade pare a qual con- cal da �éde Social grande número de atiradores pa- � . elevado custo
�

tribuem e a mantem? ra tomarem parte na sensacional disputa de Meda- C§) Toda a Mercadoria á pro�t;-Entrega--:-
- -

@�Via de regra, quando isto sucede. alguma coisa lhas, Taças e valiosos Prêmios. Aos poucos rambem � RUA RIO BRACO, 964 _ TBLBFONB, 73
••

deve estar entravando o seu natural desenvolvlmen-t chegavam as diversas embaixadas das Sociedades Jaraguó do Sul Sta. Catarina

to. E o que seria? ,convidadas pera tomarem parte neste importante íes- " 1'ft\11�t;:;\Ua\

.

Algumas de nossas sociedades, por iniciativa tival de tão patriotico esporte, tendo se representa- @l�@1t@@i®@l�@i..@@.�"C@ü..®���@l

de seclos abnegados, criaram a sua séde social pro- do todas as entidades convidadas, menos a de Iara-

prla, o seu_ patrimonio. Depois
; �st�caram.- guá do Sul, a saber: Sociedade Recreativa e Des"l ,� "_"__

"'_"_"'1'==-"_"_"_"_ '_1

Outras, nao se sabe porque motivos cablvels, nem portiva 23 de Setembro, dé São Bento do Sul; So, !..�I!!i!!ii!;__;;_;;;;;_II_;_;_;;_;;a=;;_m;=II_.1IIIEi!

a isto. chegaram. _As ro:mulas pare angar!ar novos ciedade De.sportiva e Recreativa Serra Azul. de [oín- �IF b (Sezões Malárias I
(lssoc�a�os. ou sao a.ntlquados ou nem seo post?S ville; Sociedade de Atiradores f':1assaranduba, �e fil' ,., r"'s Im a'ludismo.' 1-
ef!! atividade, �m ,!,UltO� casos .0 esracemento sO�lal Massarendube, e Sociedade de Tiro. ao Alvo RI? R. � � Maleita� Tremedeira

dé-se pela destntelígencíe que rema entre os propnos Novo. de Corupá. Todos foram cordialmente recebi- íR � " I
membros da diretoria, :provocando dessarte o com- dos e lógo deu-se inicio ás determlnenres provas de UI - CURAM-SE RAPIDAMEN'IE COM -

"'"

pleto. d��g_overno dos fins e_ interes�es soci�is. As tiro, que tiveram o seguinte resultado:- TIRO DE iii "Capsulas Antlsesonicas I
conrrlbuíções nem sempre sao mantidas em dia pelos MEDALHAS em 50m:- 1a. Medalha de Ouro sr. III .

, =:

cobradores autorisados e sua aplicação mal dlstríbuí- Reymundo Mertens com 94 pontos: 2a• dita do sr, 1 M."nancora" I
da, resultando daí o desequilibrio do cofre social. Edgar Baumer com 93 pomos; 38• dita sr, Walde- ""

=:

........................................
E o abandono é total. Cruzam mar \� erner com 92 pontos: 48• dila sr. Hermann III Em Todas as Boas Farmacias m'

os braços a diretoria e cruzam as mãos lambem, os Bruch com 90 pontos; 5a• Medalha de Prata sr. Ior- o,.
,

ii-,'
associados, achando ernbos que o que mais resta é ge Revache com 89 pontos; 68• dita sr. Rudy. Fey m É um produto dos Laboratorios l\UNANC0RA B_

ter confiança em Deus. Abusa-se da bondade divina com 89 pontos; t-. dita er. Henrique Ferrazza com 1:1'1: -I
CG!fl uma desfaçatez incrivel. O pecaminoso <se Deus 89 pontos e 88• Medalha de Prata sr. Ricardo Fey ::.;......

'

. -:!�.!!!!ille. -:�.�:. ...2!!!!:!�a-:�.. .......:o.

quizer» ando de boca em boca pelas diretorias e pe- com 89 pontos. TIRO DE MEDALHAS em 100m:-
;_;;�!;ii!E!b;II;_!!!!E!;I!!!iii!;:_.;;I;_;;_.;!!!iII!;_Iõ�;:_;

los respectivos associados. «ôe Deus quizer tudo 18• Medalha de Ouro sr Jorge Revache com 92 pon-

sairá direitinho». Todo mundo se agarra em Deus, I' tos; 28• dila sr. Alex Zschoerper com 91 pontos; 3a• ��-I��""''''d';���

deixando de lado o que eles proprios poderiam Ie- dita sr. Eugen Poerner com 90 pontos; 4a• dita sr.

ffi����"""����zer em prol da vida 'soclal. Edgar Baumer com 90 pontos; s-. Medalha de Pra-l_ r �. Ur' t � '1 IAinda nã.._o faz muito, viam-se convites de uma ta sr. Rudy Fey com 91) pontos; 6a. dita sr. OUo a rlna n 0rramon aQ nr nn aQ
serie de agremiações, convidando para uma festivi- Langhammer com 89 pontos; 7a• dita sr. Reymundo lJ lJ lJ lJ O � lJU. O

dade social. Todos a um momento só. Depois.................. Mertens com 88 pontos, e Ba. Medalha de Prata sr.

t
.

imuitos meses sem movimento algum, completamente Carlos Zipperer Sobrinho. TIRO DE TAÇAS:- A ' D E

inertes. Não seria possivel espaçar essas recreações, rica taça que a Sociedade o�recera ao grupo vence- PEDRO RE.NGEL
procurando cllda sociedade a sua festa em data di- dor no tiro de 50m , foi conquistada galhardamente •

ferente da sua congenere. Estaria resolvido, ao me- pela Sociedade, Desportiva e Recreativa Serra Azul

!
Estrada Jangua Esquerdo

inos em purte, esse probl�ma tão diminuto. de Joinvile, por intermédio de seus valentes atirado- JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

O não cumprimento' desse principio, comprome· res srs. Fritz Plothow, Edgar Baumer, Jorge Reva\!he
-

.

te estas sociedades gravemente e ,05 seus resultados e Reymundo Mertens, que lögraram 84,93,93 e 90 Esecut�-se qualquer serviço de ferrame.ntas
não se farão esperar. Ainda há pouco, como si fos- pontos respetivamente, num total de 360 ponros, que

b
agrlcol�s pgra uso de lavou.ras,

�omO':I' se uma vingança as sociedades locais, inumeros jo- foi o bastante para se consagrarem campeões deste .

.

Machados. Enchadas FOIces etc.
.

vens foram passar horas agradaveis em cidade vizi- dia,. desta classe de tiro. A TAÇA, para o tiro em Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pe
..
dtdo.

nha, justamente no dia em que se abria um baile no 100m., foi conquisrada pela Sociedade local, repre- tJII!iifJfI!�-����
salão de nossa sociedade. E o resultado da festa, sentando o grupo vencedor pelos atiradores srs.

na séde do municipio: um fracasso. Hermann Bruch, Emilio Lachmann, Rudy Fey e
---------------------

Imperioso é adotar novos sistemas pelas dire- Fritz Lawin, que obtiveram 87,88,92 92 pontos res-
:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::: ::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::,::::..
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

torias, procurando reorganizar os seus quadros so- p�tivamente, num total de 359 pontos, que os el�va-

ciais, selecionar os associados, promover campanhas ram aos melhores desta classe. com regular vanta- Dr. 'Alvaro Batalha _ MÉDICO
r ara novos socios, ativar e articular melhor as con· gern sobre os grupos adversários.

tribuições sociais enfim, trabalha de Domingo a tarde reiniciaram-se as danças no

verdade.
-

,Salão Social 'tendo a super-dnimada domingueira
Nosso município já é bastante populoso, con- novamente �ido abrilhantada ao som do Jazz Elite,

tando com 27.000 habitantes, concentrando· se na Sé-I e cujo sucesso foi de 100%.-
de do Municipio - Jaragud do Sul 3600 almas e na Finalmente á noite de domingo, dia '26, aten

vizinha cidade de Corupá, 1.900. Estas cidades e

I dendo ao pedido de muitos visitantes, realizou·se o

outros recantos bem merecem uma vidd social mais grandioso "Baile de Encerramento", que a todos 05 Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

animada. presentes agradou indiscutivelmente, por seu extraor· Ralos'Ultra Violetas e Infra' Vermelho

Sabido tambem é que temos 15 agremiações dinario ânimo, sempre em ambiente de maior cordia- O S X

recreativas, das quais quatro completamente em !idade e diciplina, como sómente entre colégas de
- R. A I -

«estagio», isto é, sem movimento algum e os res- tão nóbre esporte poderia existir. Direto ltlédleo d.o Hospital "São José'

tantes onze se arrastando lentamente, deslacando-s� Durant� o Baile, solicitada uma peqU'ena pausa, ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

uma ou outra pelas suas recreações mais seguidas. foram festivamente e sob ruidosos aplausos enJre-
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

A quem se deve esta paralisação? Ás diretorias ou gues as Medalhas, Taças e Prêmios, aos seus ·Iegi-
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::!,,::::::::::::::::

aos associados? . timos e dignos conquistadores, e foi nesta ocasião
,

E assim continuará se Deus quizer t que'a festa atingiu ao seu auge. Em segu!da o sr... .• . I .. 'Ei!!Sl1lill!ll11!!ll!Ei

Mas queira Deus. que lIão. Que um dia to�os nos Carlos Zipperer Sobrinho, digno presidente da So- 'IrEiiilli!l'IiEII!i;'EE'IEElIi!i!i!!l!t"I,_
.•nlil!i!ili�.

I
cheguemos, integrantes desta grande socieda.·de que ciedade RecreativéJ e Desportiva 23 de Setembro, de N A t e n ç a- o I
é Jaraiuá do Sul, á crúa verdade de que as socie- São Bento do Sul. fez á Sociedade local a entrega III -' Idades são feitas para movimento social e não para dum valiosíssimo brinde, constituido duma riquissi- .... , ,

.

vermos as ,!,esmas par�lisadas. Não com o �ntuito ma escultura de madei�a, de sua propria fabrica�ão, I ReabrIU a Casa de Saude e Matermdade

de uma. s.ocI�dad� perfeIta, um ,modelo �e SOCIedade pelo que o nosso preSIdente. snr. Leopoldo Seidel rd Dr. Kiefer sob a direQão do
.

. ..

por assIm dIzer, Ja que nada e essenCialmente per- agradeceu cordialmente, salientando que todos os P.I •
feiro no mundo - Muito menos nas sociedades, onde atiradores da Sociedade de Tiro ao Alvo "Hansa III O f

·

At' p.
· ·

=.

tipos, traços e caracteres dos associados são tão Humboldt" jamais esquecerão este importante acon- :g r. ranCisco ß 0010 ICCIOnl I
diferentes. Mas que podemos conviver e trabalhar tecimento esportivo, e que é mais um' motivo de nos

I�I
...

com' D?a!s interesse pelas �oisas, das quais partilha- unirmos cada vez mais. e� pról das entidades desta I;
MÉDICO

mos, la !SSO po�emos. . natu�'eza, pel? esporte do tirO, e pelo bem do nosso I F d I Faculdade de Medicina da

O mconsclente cruzar de braços e o «se Deus querIdo BraSIl.
orma o .pe a. d d São Paulo ..

quizer» um dia terminará. 'Ou pelo menos não será O Baile continuou animado até altas horas da 'Irr
Umverslda e e .

�I
tanto usado, o que enfim já encerrará um consôlo. mudrugada, e com real satisfação' pode-se afirmar II x�semi.interno do. H?sp'it�1 das

_

Clinicas e anta Casa de ..•

que esta foi a melhor festa do ano em Corupá.
' m Misencordia de Sao Paulo

.' iii 'CLINICA GERAL-CIRURGIA 1
III Partos. Doenças de Senhoras, Homens· Moléstias inte�na�

.

III e 'externas: Pulmões - Coração • Estômago • figado • RlDs

D
.

A
·

d D t
q Doenças nervosas • S\filis • Doença& venereas· Doenças da

r. rqolme es an as I péle em gerEI. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos.

rd ESPCIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇ AS.

•••••••• L� GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343 I'ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA'

_________________
!'..__..' .1 1lEEl1_IIIIEIllElllliElE_!IIiIEI11I1_!..!EII!II

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAß .I<! TROPICAIS, E

DpENÇAS DA PÉLE.

- Eletricidade Médica-

u .:

ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii
li moderna e primorosamente Instalada do II
liDR. SAD&LLA A'4INH
.. '1

li CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii
ti BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii

li «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii
II HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii

!! - .Joinville - ii
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Grande Torneio de Hoje no Campo do Acaraí, ,Alcançará Grande Exito. Dez são os

clubes que jogarão durante o dia, a partir da� 8,30- horas

o [orr�iD do POOO DOI '[lporll!l
Direção: de EGON EHMKE

.

Vende-se Clube Atletico Baependi
Diversas vacas e um

touro, raça Flamengo,
puro sangue.
Tratar com Otto Dre

fahl.
Rua Parati - Joínvílle

A Diretoria solicita novamente à seus Asso
ciados EM ATRAZO com o pagamento das meu

salídades, a fineza de liquida-las com os snrs. Co-
brador e Tesoureiro do Clube.

.

Outrossim torna publico que, dóra avante
deverão apresentar o recibo do ultimo mez

quando assistirem jogos de futeból, para serem

contemplados com o habitual desconto
_
sobre _o

custo das entradas, a cujo desconto NAO terao
direito os snrs. socíos NAO QUITES.

13-6-1949 Alfredo Krause -- Presidente

Imprensa Radio x Banearios
Será o melhor jogo, na parte da manhã.
Conforme o programa organisado pela S. D.

Acarai, o primeiro jogo na parte matutina do día de ho
je será a partida entre Imprensa-Rádio vs. Bancarios,
esta em caráter revanche. Será disputada uma rica
taça e que mede 45 cm. de altura. O troféu ache-se
exposto na vetrine da Casa Real.

Imprensa-Radio eBancarios será o melhor jo
go na parte da manhã e que terá inicio ás 8,30 ho
res.

A segunda partida.
Casados do Acarai x Casados do Baependi,

em disputa de um barril de chopp.
Ás 12 horas. Ceçulinha e Marabá.
As 13 horas. Aspiranres do Baependi vs. Ace

rai. Para o vencedor há urna taça ofertada pelo
Posto Karsten.

.

As 15,30. O melhor jogo do dia entre Acarai e
Floresta de Rio de Testo. A grande sensação nesta
partida será a exrréla das novas camisas do Acarai.

No campo haverá churrascada, bebidas, tiro ao '

alvo etc .•.
A noite provavelmente denças ao er livre no

campo do Acerat.

Tijolos
A lista dos artilheiros é a seguinte. Manke é o

numero um.
,

Manke 7 goals. EH' e Jorge 3. Tlão, Walter,
Rolando e Iango com dois goals cada um. Maba,
Filhinho, Tyrone, Bagé, Alex, Zeca [centra) Bona
(centra) com um goal cada um.

Acarai x D. Pedro Cr$. 1.050,00
Baependi x Acarai Crê. 1.049,00
D. Pedro x ßaependí Crê. 250.00
D. Pedro x Acereí Cr$. 210,00
Acarai x ßaependi Crê. 1.300,00
ßaependl x D. Pedro Cr$. 1.558,00
Total do Turno Cr$. 2.349,00. Total do Returno

e-s. 3.068,00 Total do Torneio e-s. 5.417,00.
Renda maior. jogo Baependi e D. Pedro em

.

Em S,. Pa�lo - 15 de Novem.bro Ix P. san-I jaraguá. Renda menor. Jogo D. Pedro e Acarai emtísta 1, Corlnthlans 4x P. Desportos 4 CorupáEm Mafra - Operario 2 x Flamengo (Joinvile)O
.

J ·

A
-

Em S. Francisco - Atlético 2 x Caxias 1 ulzes em çao
Em Blumenau - Bandeirantes 2 x Fluminense 1
Em joinvile - America 10 x Riachuelo 1

Cruzeiro 5 x Estiva 4
.

Em Jaraguá - Baependi 4 x D. Pedro 4

Placard Futebolístico

Os amigos da Onça
Já na segunda rodada do Turno. foi inaugura

da a lista dos Amigos da Onça.
Bona infelismente marcou um goal centra seu

proprio quadro, no jogo Baependi 4 x Acarai 2
O segundo foi Zeca do D. Pedro, no prélío en

tre Acarai 3 x D. Pedro 2

Cons. Regional de Engenha
ria e 'Arquitetura da 8. Região

EDITAL

Rendas

Pelo presente edital torno público que o Snr.
IRINEU SANTOS, requereu a este Conselho Re
gloual-de Engenharia e Arquitetura uma licença a

titulo precario, para o exercicio profissional de
CONSTRUTOR, no Municipio de JARAGUÁ DO
SUL, Estado de Santa Catarina, de acordo com o

§ Único do Art. 5°. do Decréto N, 23.569, de 11 de
Dezembro de 1933. Ficam, pois, convidades os pro
fissionais interessados, já registrados neste CREA.,
a se pronunciarem a respeito, :para o que lhes é
facultado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data da publicação dO presente Edital.

Porto Alegre, 3 de Junho de 1949

ENG. WALTFR BOEHL
Presidente

Indo a [olnvllle não se esqueça de visitar o
«Bar e Restllurante Expresso» a Rua 9 deAmerica e Bangú foram os finalistas do",Tor Março em frente ao Micro Onibus e proximo1°. lugar - Baependl, leeder invicto com 4 lo- neto Initium da F. M. F. Venceu o America por 1 x O á Rua do Príncipe.gos, 3 vitorias e um empate, 7 pontos ganhos e um consagrando-se campeão. Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartosperdido. 13 goals pró e nove conrra. Saldo 4 goals.

B d' 4 D P d 4 arejados, bebidas, nacionais e estrangeiras.2°. lugar - Acarai, vice-campeão com 4 jogos, aepen I X • e ro
� vitorias e 2 derrotas. 4 pontos ganhos e quatro ..,

Ambiente puramente familiar.
perdidos. 8 goals pró e 9 contra.: Deficit 1 goal. A porta do. Torneio Trlangular, fOI fechada com

._; ���������������,30. lugar - D. Pedro com 4 jogos, 3 derrotas chave de ouro, c0!ß o grande merch que nos apre- =

e um empate. 1 ponto ganho e 7 perdidos. 7 goals sentaram ßaependl e D. I?edro. .

pró e 10 centre Deficit 3 goals Como resultado do Jogo regtstrou-se um em.., .. � ; _ _
" .

.

pate, que foi injusto, pols o· clube de Corupá mere-" ii:!.J'
· - -

�:::
Placard do Torneio ela uma viraria. Sim merecia uma vitoria porque du- ii Bap e Restaupante iirante todo o primeiro half-time o D. Pedro jogou ii ii'melhor e uma parte do segundo. ,ii DE JOSE ISIDORO �OPI

1:::;:::'Os dornpedrlnos foram prejudicados pelo érbi- ii Ponto de Almoço e Jantartro Julio Ramos, uma vez que este deix-ou passar em ii Da-se pensão para os moços servem-se ::brancas nuvens, dois penalties conrra o Baependl.

I ii marmitas. !ICom 2 x O pare o ii iiD. ::>edro depois dos primeiros 45 minutos de lula, I! Deposito de lenha picada ::
bem vimos a superioridade exercida pelo clube vi- ii Entrega-se a Domicilio !i
stranre. Depois 3 x ,1, mats tarde 4 x 2 e no final !i H4 x 4. ii Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 183· Telefone, 23 ii

Os tentos do D. Pedro foram marcados por ii JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina I!Alex, Bagé e Iango (�M)' Pakra AOS abzurras mdarcajral� :::\'\ _ _ _ _ ::�Eti, Waller, Tyrone e an e. er Irregern e u 10 - ::

Ramos foi péssima. Na preliminar' venceram os as-

pirantes do D. Pedro por 4 x 1, consagrando-se !III----------------....-..
campeões do Torneio Triangular. Renda Crê...•
1.558,00.

� Torneio Trianoular em Revista .

( OLASSIFIOAÇÃO

, Os juizes que rnels apitaram foram estes. Julio
Ramos com 3 atuações. José Lopes de Oliveira e

Artnandus Cardoso com uma cada um. Edmundo
Emmendoerfer e Alfredo Lange, cada um apitou 45
minutos do logo D. Pedro e Acatai em Corupà.

AlDepica e Bangú

\

Tumo Acarai 1 x D. Pedro O

Relurno

Baependi 4 x Acarai 2
D. Pedro 1 x Baependi 2
D. Pedro 2 x Acarai 3
Acarai 2 x Baependi 3
Baependl 4 x D. Pedro 4.

Frangos
Ati foi o arqueiro mais vasado do Torneio.
Foi 10 o número de goals que deixou passar.
Olasío e Arno com 9 goals cada.

Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Fica canselado, a procuração por mim assi
nada a favor do Snr. Elias Smeha para todos e

feitos legais.

Rua Mal. Floriano, n. 152 - JARAGUA
Clínica geral. medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterizaçäo

Raios lntra-vermethos e aluis.Assinado: Jacob J. Mansur .... •

Dr. Waldemiro Mazurec�enOnde comprarei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Oasa EltleO 81t1•••

Atenção para esta nota
e••A 81 SA'81

I Compléto Sortimento. de Fazendas -

CASA TOB IAS {A
QUE OFEREOE o MAIOR SORTIMENTO ...

.

'

A qUE SÓ VENDE_ARTIGO.S DE SUPER!OR QUALIDADE ...

\

• '

. A UNICA QUE NAO TEME/CONOURRENCIA ...

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

A. RAINHA DOS PREço7B1-A-IX-OS------ 11••8•••el•••11 E 1•••AI&II.8..

eASIII.nSII 11••111 I.e�o�
SANTA CATARINA_I

Armarinhos - Chapéus Roupas Feitas, etc...

JARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deodoro da Fom�eca N. 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ele; brasileiro, solteiro,
comerclenre, domiciliado
e residente nesta cidade Para os males do f[gado
á rua Expedicionario Hélr� _

ry Hadlich, filho de Leo
poldo Hadlich e de Adele
Becke Hadlich.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, . domiciliada e

residente na cidade de
São Francisco do 8ul, fi.
lhe de João Ferreira da
Silva e de Antonia Ma
mede Plcasky. \

Edital N. 2.573, 25/6/1949
, Preço baratissimo.

Vidal José Maestri e Ama.
bile Maria Satler

Tratar com o sr. Pau

lino Pedrí.
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, a

estrada laragué, filho de
José Maestri e de Maria FRACOS E AN�MICOS I

Liberata Cagnetri Meestri. Tomem:

�Ia, brestlelra, soleira, VINHO CREOSOTADO

lavradora, domiciliada e
•. S I L V E I R A ' ,

residente neste distrito, a Empregado com roll w:

estrada Iaragué, filha Oe Tosses
Vergilio Satler e de Cu- Resfriado.
negondes Pradi. Bronquite.
Edital N. 2.574, 25/6/1949 E.crofulos. A MAIS ANTIGA CASA DE .lOINVILLE, COM A SUA FILIAL

C I
EM .lARAGUÁ DO SUL A RUA MARECHAL

Oswaldo Llno e Wanda
. onva escenças FLORINO PEIXOTO, 54-58

Maria Vasel VINHO CREOSOTADO (SÓBRADO OfTO WAG�ER)

.
( É UM GERADOR DE SAODE. OFERECE: Tintas para Pinturas de Casas, Mo-

Ele, brasileiro, viuvo, veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis vtc.-

telegreüste, domiciliado e Tinjas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
residenre na cidade de Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

i��:�jn�;.������� r���;i;-�-p��·�ll p"rr� 'rE:r-;�:s�::�::�=�·p�i:.!�:',2·- ii Dr. Renato WaUer II
Ela, breslleíre, solteira II Bua MI. Deodoro N. 136 ii, LIDER_D�_�O�_�"!_CIO_.E�_!_���s_____!1 M É O I C O ii

domestica, domlctlteda e .. Telefone N' 39 • C. Postal. 19 '1
ii ii

residente nesta cidade, a 1! JARAGUÀ DO SUL II
- !! CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

rua Presidente Eplracio ii u 1;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'. ii om cursos de Aaperfeiçoamento no ii

Pessoa, filha de Álberto l ll
Santa Catarina ii ;;

Of
ii ii Rio de janeiro » São Paulo e Buenos Aires. ii

�:��::�:2!:�; :::�;:� I! AS���Tn!�,��AL II II ic�:�O����'�
i Ca 1111 Conm,��::�:�i���;li1a:���::��:����icipa,.11

Me rthlas .i.i GERENTE .!.! ( 103 1::1:: Jaraguá do Sol - Sta. Catarina i.i.
RUA EXPBDICIONARIO ANTONIO CARLOS FBRRBIRA,

-

ii PauUno Pedri ii
Ele, brasileiro, solteiro, I ii ii

Iavredor, dom i ci I iado e
..."::::.�����:::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'

residente nesre distrito, em
Rio Cerro, filho de Her
mann SeI! e de Minna
ôtemmeríohenn.
Ela, brasileira, soltelra,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito. em
Rio Cerro, filha de Julio
Matthias e de Minna Bruch
Matthias.

.

o[nlQTon PI"jl
�

Vende-se
n Lll onu lJ V Um balcão e pratelei-

ras (usada) para negocio,
Irene Pedrl, Oticial do preço de ocasião, íníor

Registro Civil do 1° Distrito mações nesta gerencia.
da Comarca [araguá do Sul. _

Estado de Santa Catarina
Brasil.

Faz saber que comparpce
ram no cartório exibindo os

documentos eXIgidos pela lei
atim de se habilitarem para

casal-Se:
/

Edital, N. 2.572, 24/6/1949
Leopoldo Hadlich e Mar

cia Clara da
.

Silva

COLONISACãO
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fazenda ôte.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paraná, clima, egues. e estradas boes. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se 1-
conslderevel desconto Vende-se tambem a longo

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

preso, Tratar com o proprietario sr. Chisliano Iusrus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,

ou com Schwartz na casa do snr, Erico ßlosfeld, em

Jaraguá do Snl.

PHYLOBIL
Escrituração. Mercantil, Escrlturas Arresedes,

Registro de Firmas. Defesas Fiscais.

Contratos, Naturalizações, Cobranças, Serviços
Comerciais em Geral.

Seção Trabalhista, Carteiras Profissionais e-de
Menores - 'Acordos e Contratos.

Seguros - "Cla. de Seguros Gerals do Brasil",
Fogo, Acidentes do Trabalho,

Seguros Pessoais etc.

EMPREGADOS

PRISAO DE
VENTREJ

(

II
Phylobil normaliza o

funcionamento do fíga.
. do, combate as cólicas,

corrigindo a prisão de
ventre e as funções In
testinals. Remédio vege
tal em götas. Tome 20

_
gôtas, 2 vezes ao dia.

Firma comercial Atacadista no ramo do Fer

ragens, Louças Vidros e Armarinhos,
Precisa de 1 Balconista com prática no ramo.

Necessita também de 1 Auxiliar para Escrito

rio com conhecimentos gerals de serviços.
Inutil apresentar-se sem prática e cre?enciais.

Ofertas para CAIXA POSTAL, 39

em JOINVILLE

PARA TODOS OS FINS!! I

OLICHERIA PROPRIA
Desenhista especializado em propagan::la
Atendemos pedidos do Inferior

.

Velox Propagadora
Publicidade em Rádio - Jornais -

Revistas - Folhetos

Dr. Muricí, 1.009 - Cx. Postal, 1.775

CURITIBA

rll----..[] li

I Escritorio de Contabilidade
I?E IRINEU PETERS

Jaraguá do Sul - Rua Mal. Deodoro, 319 - S. Catarina

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIHA MINANeOHA.

Vericíe-ae
U IiI tereno com 57 mor

gos de tona, inclusive
uma casa de moradia,
com 6 mil pés de cana e

outras plantações, com

grande parte d e mata

virgem contendo boa que
da de agua.

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR
ME o n, 1,' 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo urna LO_BRIGUEIBA

•

MIUNCOBA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

,l0INVILLE -

Nesta Gerencia.

Está equipada com um modernissimo aparelha
mento de solse eletrlca, oxigenio, alumlnío, .

!:'!:'
antimonio etc. . ii

i�

•!::::':;::.:
EspeciaJisada em reformas de ..

eutomovels e caminhões. II
l! Serviço rápido e garantido. il
\.:-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�•..

Clinico �e OI�os, Ouvidos, nariz, fiaruanta
Dr. Arnl.ínio Tavawes

Pofessor Catedratico de Biologia do lostiUuto de Educação de Florianó,olis
Ex·Chefe dos serviços clinlcos e cirurglcos da especialidade no

HospItal de CarIdade de FlorIanópolIs.
AssIstente do prófessor David Sanson. no Rio de JaneIro.

Ex·lnterno por, concurso, cio Asslstencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U MENAUSTA. CATARINA

VARllES
•._....... f HEmORRÓIDRS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�Lom�r�iallt�a. I����:�'����
Tipos RUD. SAOK

OS Melhores

.Camara Municipal
Ata' da reunião Ordinária de

13 Junho do 1949
Escrituração Mercan
til. Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
,

Contratos - Naturall

seções - Cobranças
Serviços Cornerclels

em geral.

Aos treze días do mes de Junho do ano de mil
novecentos e quarenta nove, pelas quinze e meia ho
ras, na sala do Juri, no edificio da Prefeitura Muni
cípal de Iaraguä de Sul, reunidos os vereadores: Ar
quimedes Dantas, Luiz Maes, Mex Thieme Inr, Willy
G. Gessner, Frederico C. A. Vasel, Otaviano Tissi
e Luiz de ôouza, Havendo número legal, foi pelo sr.

Presidente declarada aberta a sesseo, ordenando ao
sr. 20• Secretário que procedesse a leitura da Ata da
sessão anterior, ou seja a de 7 de Junho do corren
to ano, o que depois de feito, foi submetida a dis
cussão e subsequente aprovação o que foi feito sern

emenda, pelo que foi assinada pela Mesa. Em se

guida passou-se ao expedlente qua constou de: Of.
65/4'J enviado ao sr. Prefeito ê telegrama' enviado a
-Vva. José M. Mueller. Logo após, 'foi pelo sr. Presi
dente, cedida a palavra a quem dela quizesse fazer
uso, nínguem a solicitou. Tendo o sr. Presidente,
comunicado ao plenario, que o sr. Prefeito lhe pedi.';.--------I-
ra que convidasse todos os snrs. vereadores a toma- ---------
rem parte no banquete, qUE' será oferecido ao ônr.
Governador do Estado, dia 18 do corrente, ás 20
horas, na séde do Clube Atletido Baependí, por oce
slão de sua visita a esta cidade. Nessa altura, ehe
gou ao recinto o vereador João L. da Costa. Em
séguida passou se a Ordern do Dia, que constou da:
discussão do parecer da Comissão de Legislação e

Justiça, relativo ao requerimento do Cine Ideal; so
bre o assunto falaram os vereadores Arquimedes
Dantas e João Lucio da Costa; submetido a votos,
foi o mesmo por todos aprovado; discussão do pa
recer da Comissão de Finanças, referenre ao reque
rimento da Agro Industrie! Retorcida Lrda., pediu e
obteve a palavra o vereador Arquimedes Dantas, no
sentido de que fossem tiradas copias, aos srs, ve
readores, antes da discussão do parecer acima refe
rido, das propostas apresentadas a Prefeitura pera
o forneclmenro do madeiramento pera a reconstru
ção da ponte Abdon Balista, de que faz parle o re

querimento acima; o que depois de consultando o

plenarlo, foi por todos aceito. Nada mais havendo a Itratar, o sr. Presidente, designou a Ordem do Dia,
pera a ses5ão( de 2a• feira proxlma, ou seíu dia 20
do corrente, e que constará da discussão dos reque
rimentos da Agro Industrie! Retorcida Lrda., e dos
comerciantes de Corupá. Findo o que, o sr, Presi
dente, declarou encerrada a sessão, na qual faltaram
os vereadores: Carlos Rutzen, Augusto Sarti e AI
brecht Gurnz.

(ass) Luiz de Souza, João Lucio da Costa,
Otaviano Tissi.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS. ....OSÉ M. MUELLER & CIA. LTDA •

JiJ. /ARAQUÁ DO SUL - SANTA CATARINA .

�
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AÜTO-··JARAGüA"-S�··-A.-···ll IIG'e Io., IjI! Indústria e Comércio II �� • ��
iI OFIOINA Serviço "FORD" H f� a
li MEOANICA AUTORIZAD0!l f�Bebidas Boss Ltda.!5

I
�! - Rua Marechal Deodoro - J I R A G U A 00 SUL -

!.i:.! f�::.-,......-:;.... :...�.�....�::.::r�Ji'
.. Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii

�
!! Lavagem - Lubrificação· Carga de Acumu- ii _

,

ii ladores e Consêrto de Pneus. fiII Esta oficina está instalada em condições li
ii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou ii

!1 reforma em seu automóvel ou caminhão, bem !Iii cerno retificação de motores etc.. .

i::.::.':ii Todos os serviços são executados com

;:::.:::i. esmero, por competentes profissionais e a pre- !.=.;ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé-
ii

:: rrica e oxigênio. :: �

.. ::

\;::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::�::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::�...
Av. Getulio Vargas, 350.

É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MiLIA E PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXILIAR NO TRATA.
MENTO OÊSSE GRANDE FLAGELO

USE O

A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCRÓFU LAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú'L C E R AS
E.C Z E MAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

Para Doces
e Bolos

"ELIXIR DE NOGUEIRA"
Usem pratos de papelão.
São pratlcos e higienicos
Encontram-se na

CONHECIDO HA 71 ANOS
VENOE·SE EM TÔOA PARTE.

Soe. Grafica venida LIda.proibição
Com O presente quero

avisar as famílias de Mar
celo Dias e Joaq-uim .Pin
sike que fica terminante
mente proibida a entra
da das mesmas na minha
propriedade, sita em Ita
pocú - Estrada Navo, com
o fim de mexer nas mi
nhas plantações e na

criação, não me respon
sabiliso pelo que' possa
acontecer.

8E1�S E DEMAIS

AtECÇOES DO

Gustavo Sarti

���ri������������
�: �i:h:'�",:m:::ri':o ': I BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIQ DE�. CiTADINAS/A.;F�:�!�IoAM. H�R��A I 'FU!���2�!!fe�!r�I:O��1935 �
a que dispõe de maior sortirnen- DEPEHDENCIAS EM: CA.PITA.L INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

Ito na praça e oferece seus arti

�
RESERVAS CR$ 22.343,244.40

,

t
. Araranguá

Igos a preços van ajosos, Blumenau AGENCIA: Jaraguá do Su v,

'

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua Brusque

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio lourden, 115 ��� �:��1��as End. Telegraflee "INCO" �--------------------.-------------
�ocm� Caixa P��l,�-Tclclone,� II
Cresciuma

- Curitiba Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran
BON5 REME I) IOS! �:��fr���S ças, descontos, empl estimes, financiamentos mediante cau- ,

I
CCahmapPeOcSo Novos çâo de titulas comerciais, passes, etc., fI1

Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS: JâFlorianopolis

IGaspar A 'Oisposição, - SEM LIMITE; com retiradas
lbírama livres, juros 2°Jo aja.

I �ndaial «LIMITADA, até e-s 200.000,00,

'I . J������n�� Sul juros Doio aja.

�Joaçaba I«
- LIMITADA PARA PARTICULARES,

Joinville até limite de Cr$ 100.000,00,

I
Laguna juros, 4% afa.�!t�: « -' LIMITADA ESPECIAL, até
Orleans Cr$ 50,000,00, juros 5% aja

I
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial"Porto União

as retiradas de maís de Cr$ . .Rio de Janeiro 10.000,00, só podem ser feitas meRio Negrinho
Rio do Sul diante um aviso previo de 10 dies

IS.
Francisco do Sul Com Aviso -de 60 dies - Sem limite, juros 5% aja.S. Joaquim « « «90« « « «5 1j20'0 aja.Taió "

Tijucas « « « 120 .c«« « 6% aja.

I
Tubarão Prazo Fixo de 1 ano « « « 6% afa.
Tangará Depositos Populares, -juros 5% aja.Urussanga
Videira

,
NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas serna-

I
riais, até o máximo de e-s 5.000;00.

'ABBA UMA CONTA NO "1 N C O" E PAGUE COM CH&lUE

�������������

PERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço, falta de fosfatos,
na:s convalessênças de moléstias graves, ane
mias e magreza. Tome 2 colheres de Fosfosol,
ou 1 ampola ao dia, intramuscular. (AS ampolas sob rEceita médica).

FOSFOSOL
Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESXOMAGO - DIGESTAO DIFI
CIL. Dôres, mau hálito, úlceras, azias, enjôos.arrotos e dispepsia. auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em eomprírnídos, Use 2 doses após cada
rejeição.

BISMUBELL
Para o estômago

DORES RHEUMATJCAS, MUSCULAltES, AbU
DAS e crônicas, gôta e artritismo. E composto
de medicamentos antt-rheumátícos em condi.
ções de ser fàcilmente tolerado. O rheumatls
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para O trabalho.

ANTI-RHEUMÁTICO
Virtus

TOSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pígarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventivo das
moléstias das vias respiratórias. Medicação de
combate às toxinas no aparelho respíratórío,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

MUCODRENO
Calmante da. to..e. brôn-
quica. e acellOI asmático.

REGULADOR
SANT'ANA

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dôres
e corrimentos. Regulariza os períodos. Des
congestiona e auxilia nas pertubações das
moças e na menopausa. A .egurança da Mulher

Procure nas farmácic:'s e drogarias e, na falta, com
V. SANDOVAL JR. - Caixa Postal, 1874 - São Paulo � Remessas pelo reembôls.
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Achol$-se·
Uma chave. �a Rua

Padre Franken, ; na qual
acham-sé as letras C.F.B.
Q propritario ' poderá

procurà-Ia nesta gerencia.
----,--�-----------Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRf Impresso na Sociedade Grafi.ca AVENIDA Lrda.

CA.IXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Ponseca, 136 Pundado em 1919 - TBLBFONB N. 39

Pastas Escolares de to

dos os tipos e tama

nhos, V. S. encontrará na

CASÀ REAL
.

ANO XXX JARAGuA DO SUL - Domingo, 3 de Julho de 1949 N°.l.548- SANTA CATARINA

A mais sensacional revelação da parti- Locais farmacia Central. Ainda diencias realizou-se O·

o sr. Joaquim Teixeira, casamento' do s:r. Fran-

o -

d B oI G
funcionário rodoviaria- cisco Wentrich com a V· d Cid d

clpaçao O rast na uerra .
Enlace Pedri Günther río,

.

srta. Elisabetha Lux. istas a I a e

D· 6
.

saría se Vende-se na Gráfica
Acôrdo secreto entre Getulio, Esta.dos Unidos Teve lugar ôntern o en-

- ia aarver rI -
.'

lace matrimonial da se- o sr. Waldemar da Cos-
. Avenida Ltda.

e Inglaterra nhorita Irene Pedrl, oficial ta, gerente da Filial em

do registro interino, com S. Francisco do Sul, da ßlbuns para fotografias,
Revela-se que houve 'do cambio fixo com o

o senher Arthur Günther. firma Manoel F. da Costa, capa de madeira e de
um acordo secreto en- dolar e a libra esterlina, A contraente é filha do

- Dia 7 Glacir Silva, couro V. S. encontrará
tre Getulio Vargas e a durante todo o tempo casal Henrique Pedri _ A- sobrinha do sr. Manoel na Oasa Real.
Innglaterra e os Estados que durassem as hostí-

na Pedri e o noivo de F. da Costa. Inacio To-

Unidos, acordo esse que lidades. Para o dolar foi Guilherme e Ana Gün- masellí. Na mesma data
levou o Brasil quasi a estabelecido o cambio ther, o sr. Antonio Pedri, tun-

-----------�---------

miseria. Esta talvez seja oficial de Or$ 18,72. e a Serviram de padrinhos cionario da Prefeitura
a mais sensacional re- libra a Or$ 78,00. Todas os srs, Artur Müller e sua Municipal. Ainda Hilda

velação da participação as compras feitas pelo esposa dona Adélia Mül- Grese Krueger esposa
do Brasil na guerra, e Brasil, durante a guerra, ler e Priamo Perreira do do sr. Arnoldo Krueger,
que determinou o lança- nos Estados Unidos e na Amaral e sua esposa do- residente em Corupá.
mento do Brasil no abís- Inglaterra, passariam a

na Alda Buch do Amaral. _ Dia 8 festeja sua A Diretoria do Olube avisa_que as .aul.a� da

.mo da infração e o au- ser feitas nessa base, e Ao jovem casal os data natalicia o sr. AI- GINASTICA JUVENIL começarao em prmcipto de

mento de quatrocentos Isso foi a causa de um fos de felicidades vdo� berto Maffezzolli resí- Agosto. Os interessados deverão matricular-se até

por cento no custo de prejuízo de 350 milhões «Correio do Povo». dente em Corupá� O me- fins de Julho, .sendo at�ndidos no. Escritóri� Fis-

vida. Samuel Wainer fez de dolares para o Bra- nino Werner. filho do sr. eher e Farrnaoia Schub. S6 se aceita com a Idade

impressionantes revela- síl, alem de determínàr Aniversários Alfredo Vasel industrial entre 10 á 14 anos.

ções em torno desse aT a inflação e a alta no. em Rio Cerro: Na mes-

cordo, que teria sido as- custo de vida, ficando HOJ� faz a�os o �r. ma data a gentil senho
sínado em 1939. Segun· assim comprovado o Ia- Pedro. \\ Inter, Industríal rita Ruth Schneider.
do suas _ afirmações, a moso proverbio: «Amí- em RI? Cerr? . _ Dia. 9 a sra, Inez
clausula' principal desse gos, amigos, negocios a

- DIa � a.mversarla se
Maffezzolli, digna con- .,••===•••==::::III*C:=.*I••_===••I*-===::I••

acordo era a garantia parte, .. »
a sra. SIlVIa Marquardt sorte do sr. Julio Maf-

�Frutuoso, esposa do sr.
fezzolli. Tambem Zailde

José Frutuoso.

Do ã d g
o

I t "I
o' I - A Sra. Julieta Pedri, Silva e Artur Emmendorf-

eixar O e pa ar o Impos o em orla
d d d S fer comerciante nesta

. '. pren a a esposa o r. _,

OS pequ S I d d SI C I
o Paulíno Pedrí gerente

CIdade.

�
Laraní

.

as Pecegueíros Kakíseíros Maciel
eno avra ores e a. a arlna'd t' I A'· d snu Aos aniversariantes jeir , , ,-

es e jorna 1D aII ..C
.

d P "de ras, Jaboticabeiras, etc. - Roseiras, Dahlias,
Na

edl·çã.O
de 20 do cor- priado, nele anotando-se Mül,ler.

Na mesma data .0rr�1O o oV;�rcida=

�
.Camélías, Ooníterãs, Palmeiras, etc., etc

rente, publicou o «Diario as isenções. '. I a gentil srta. Eleonora �:Ja e I���::::par;bens �Oficial do Estado», a lei Art. 4°. - Será cassada Spengler, filha do Snr. s . Pe�am Catalogo Ilustrado

nr, 255, de 3 de junho, li isenção: Guíllerme Spengler.Tam- Casamento
que altera o decreto-lei I - se verificada a talsl- bem o sr. Carlos Hafer- LEOPOLDO SEIDEL - Corupá

.

nr. 83, de 28 de março de dade do atestado, deven- mann, proprietário da Ontem na sala das au- .'••==.II.C:==••.•II:==:'••-====--===_

1938, a qual reproduslmos do ser aplicada multa de �_

na integra, dada na sua duzentos cruzeiros (Cr$
.

.

.

importancia: 200.00) aos atestantes e "
�

«O Presidente de As- requerentes, sem prejuizo .,... .===============::::(===o=======::::==========••�
sembléla, no exerclélo do do pr<?cesso c�i�inal a ii

' .

II
cargo de governador. do que estIverem. suleítos; 'I a omUD I-d ad e ,E D aD 9 e' I I- G a II
Estado de Santa Catarina. II - em caso de cessa-

Faço saber a .todoe os ção de arlvídede do bene- I II
habitantes dêste Estado flclado, bem como no ca- II II
que a Assembleia Legis- so de aquisição de outra II J'

, d S
_

1 II
lativa decreta e eu san- 'I gleba que, somada á prl- II a r a qua

.

o U II
ciono a seguinte lei: mitiva ultrapasse a área "
Art. 1°. - Picam isentos de vinte (20) hectares, de- II

do pagamento do. imposto vendo ser feita a comuni- II D· IOd J Ih II
territorial de área não ex· cação pelo proprietário, no li Om Ing·o·. .

e u O II
cedente a vinte (20) hecta. prazo de noventa (90) dias II II
res, quando os cultive, só sob pena de multa de II II
com sua familiat o pro- cemcruzeiros(Cr$lOO,OO). II

GRANDE_ FEST·A,···._ _
pOP.ULAH

II
prietario, que não possua Art. 5°.· Ficam éiS di-

.

l�

'Ioutro imovel. vidas J>rovenienles do im II
.

Art. 2°. - A isenção de- posto sobre os sitios nas II
'

clarada pelo Secretario da condições do art. 1°., re· I

E:',�::���i�:'���; �I�t.q:� :������ �� II '.r= '�.rN '.v.r'�=�.r."W"r."J:.:.:;.:.:.:;��JI{'
Estadual, que informará Parágrafo único - A ex· II J
a respeito. .

tinção previsfa neste arri- 'II Leilões, Rifas, Ti ro ao Alvo, etc. t
§ 1°. - O requerimento go, quanto a juizadaan"

deve ser instruido com a divida, não abránge as II Haverá Bebidas, Churrascos, Restaurante Completo. II
declaração, subscrita pela custas judiCiais havidas,

II 'IAssociação Rural do mu- salvas aquelas que, por! C fé D s etc
nicipio o.u por duas teste- força de dispositiv� legal, I .

II a , oce, .,I
munhas Idoneas, de que o devam ser recolhIdas ao II U C Arequerente não possui ou- Estado. Todavia, tais cus- II M 5 I II
fro imovel e que o culti- tas deverão ser cobrasJas II fi
va só com sua familia. pela terça parte, do meso

f' II
. § 2°, - O requerimento mo modo que ficam isen- A' I" J á d S 1 t' d t fi

e os documentos, previs- tos de selos os autos das H popu aQão de aragu OU, an ecma amen e

tos nesta lei, são isentos execuções fiscais extintas.
.

U'
-

agradece pelo comparecimento II
de selos estaduais. Arf. 6°. - Esta lei entra n A COM ISS A'o. II
Art. DO. - Ainda, qQe em vigor a 1° .. de maio II II

isenta do imposto, é pro· de 1949, revogadas as •

. O

priedade incluida em or-I disposições em contrario». ...
�.====================.===========�=====.

çamento, em 'livro apro- . �

Mudas de Hortaliças
(Gemüese Pflanzen)

Benjamin Riedtmann

Estrada Nova Fundos

Clube Atlético Baependi
AVISO

Jaraguá do Sul, 3V/6/49
A Diretoria

MUDAS
FRUTIFER!S E ORNAMENTAIS

((}) §a�äo (rlarea Registrada)
r..

Virgem Especialidade
..

dia (1LA� WEIlEt JINIDHU§IiHAI· co

I JJollIDlvllUe
••••••••,•••••••11111•• '

. SI\.6Ã� 'jIRGf41
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ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


