
�",? _-f;;/�.;'
..
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PROVOCAÇÕES· Dados Estatisticos
----------------....----------------

CDIIIUNISTA,S O recenceamento de erani brasileiros natos e suinos e 291.190 aves.

1940, acusou para o 21.M2estrangeiros, sendu No ano de 1946, a Pre
Brasil 41.256,516 habitan- 11.291 alemães,3.928 íta- feitura de Jaraguá ar-

------1------8------- tes, sendo 20.615,088 do lianos e 1960 polonezes. recadou Cr$ 794.858,80,

mas que dependem da I Os que colocam os in- sexo masculino, desses 492.711 eram analfabetos a eoletorio federal,

Russía. Suas materias teresses do partido ací- habitantes, 26.171,778 e 476.884 .sabíam escre Cr$ 2.645,531,40 e a es

prímas, seus homens va- ma dos da patria, e, com eram brancos, 8.744.365 ver e ler. 1.041.614 eram tadual Cr$ 2.015,724,00 e

lidos, suas Industrías, tu- mais rigor ainda, os que pardos e 6.055.869 pretos; catolicos e 128.487 eram maís Cr$ 594.850,60 no

do vai rumo a Moskou, põem os Interesses rus 59.82�487 eram btasíleí- protestantes. distrito de Corupà.
num franco desafio aos sos acima dos do Brasil, ros, 1.285.853 estrangeí -x-

,
A area cultivada no

outros povos.
'

estão a reclamar um ros, 122.755 naturalisados I Em 1946 Jaraguá pr9) munícípío era de 255km2

Um pouco de energia, corretivo maís energico. brasileiros e 7.200 sem duzio 1.715.0.00 cachoã em pastagens, 210, em

uma' demonstração de Não somos adeptos de nacionalidade; 39.177,880 de banana, 107.140 sacos matas 255 e não cultiva

que a democracia está violencias ilegais, mas a catolicos, 1.074,857 pr�- de milho, 49.602 de ar- dos 148 .qullometros

vigilante e não teme a- justiça precisa de ser I testantes,
465.400 esp�r�- roz e 989.277 litros de quadrados.

_

meaças nem está díspos- armada com leis que tas, e os restantes dIVI- aguardente. A população rural era

ta a deixar espollar os ponham cobro a esses didos entre outras seitas; Existiam 18345 cabeças de 21.815 habitantes e a

fracos, criaria uma sí- crimes de lesa patria. 21.295,490 não sabem ler de gado bovino, 42192 urbana de 5.175.

tuação de mais socego O incendio dos quar- e escrever, 13.292,605
.

_

no mundo. teis no norte do pais, ho- são alíabetísados e osj
- x- je já provado ser ato demais não declararam

E já que íalamos dos dos comunistas, precisa instrução.
comunistas, tambem no ser punido com maís al- Dos estrangeiros, 554.310
Brasil torna-sé preciso ta penalidáde. eram portugueses,

por um fim as provoca- Se continuarmos a to- 285.029 Htalianos, 88.939

ções dos adeptos do cre- lerar esses crimes', den- alemães' 147.898 espan

do vermelho. tI'O de pouco, estaremos hoes, 140.695 [aponezes,
As greves, as arrua- como a França antes da 45.786 sirlos-

ças, desobediencia as guerra e 'seremos presa -x-

autoridades, os atos que Iacíl para qúalquer aven- Pelo mesmo recenseá-

dão prejuizo material a tureíro. mento, Santa Catarina

nação! devem ter um pa- J. JUSTO tinha 1.178.340 habítan-

radeiro. tes, sendo 1'112.809 bran
cos, 61.582 pretos e

3.956 pardos, 1.151.092

ANO XXVIII - JARAGUÃ DO SUL -

Afinal essa questão
com aRussía tem que ser

resolvida U)1l dia pois já
está o mundo democrati
co cansado de aturar as

impertinencias moscovi

tas, que se tornam cada
vês mais atrevidos e é

preciso fazer-lhes sentir

que ja não ha mais lu

gar para regimens tota

lítaríos, quer venham da
direita ou da esquerda.

Foi a grande tele
rancía dos paizes demo
craticos que deram co

ragem ao nazismo para
se armar, provocar e por
fim, invadir, as pequenas
nações, pensando que os

povos livres a ele se

sujeitariam acovardados.
A mesma cousa está

acontecendo com os

soviets. Os pequenos
paizes limitrofes estão
sendo subjugados e tor
nam-se escravos, embo
ra sob governos proprios,

Dr. Aderbai R. da Silva
O snr. Dr. Aderbai Ra-j íação essa data do digno

mos da Silva, ilustre GO-\ chefe do poder executi

vernador do Estado, fez, vo. catarinense e eminen

anos no dia 18 do

c,or-I
te politico, desejando

rente. todas as felicidades. '

Registando c.om satís- '

Art. 48 - As Camaras Municipais reunir-se-êo

ordinariamente cada trimestre. dispensada convoca

ção, durando cada sessão legislativa vinte dies no

màximo.
.

'

nctcs & nOtl·eías
'

§ 10 - As sessões ordinárias lnlcíar-se-ão na

. primeira têrça- feira d05 meses de fevereiro, maio,

_

,- LeiOrganica do,'s Mu,u'l·CI·p,I·OS agôsto enovembro.
,

I"
"-

-' § �o - As deliberações serão tomadas por

O senado aprovou o I O Lloyd Brasileiro, a maioria de votos, presente li maioria dos membros,

projeto do senador Ar- nossa maior companhia Lei n. 23, de 14-1-47 salvo nos casos expressos nesta lei e na Constitui-

tur Santos que manda de navegaçação, deu em ção do Estado.

abril' o' credito de 200 1946 um prijuizo de 20 TITULO III § 30 _ O voto será secreto nas eleições e nas

milhões de cruzeiros pa- milhões de cruzeiros. Dos cargos municipais eletivos deliberações sôbre veros e contas do Prefeito.

ra reaparelhamento da -x -

_ § 40 _ Na constituição das comissões obser-

Rede de Viação Paraná A Camara dos Vereá- Continuação do numero anterior
ver-se-é, tanto quanto possivel, li representação pC'0�

Santa Catarina. dores de São Paulo Ii- Art. 45 - Verificada a renúncia de todos os poretonal dos partidos que participem da Cantara.

Destaca-se desse cre- xou em 12.000 cruzeiros Vereadores de uma Câmara Municipal, o Prefeito '

Art. 49 _ Instalada a sessão legislativa, a Câ�

dito a importancia de o fixo para cada Vereá- levará o fato ao conheclmenlo do Tribunal Eleitoral, mara examinará e julgará dS contas do Prefeito, re-

Cr$ 20.000.000,00 para dor, alem de Cr$ 250,00 para designação de dia pera as eleições. latlvas ao exercicio anterior.

eletrificação da linha por sessão e mais. . Parágrafo único - Se o Prefeito renunciar Parágrafo único - Si o Prefeito não as pres-

Curitiba Paranaguá, etc. Cr$ 12.000 de ajuda de semulrêneamenre com a Câmara, o Governador do rar durante a primeira sessão legtslatíva, a Câmara

etc. custas anual. A banca- Estado nomeará um Prefeito interino, fezendo a de- elegerá uma comissão pare as tomar e, conforme o

Será que vai sobrar da da UDN votou con- vida comunicação ao Tribunal Eleitoral.'

I resultado,
'providenciará quanto á punição dos res-

alguma cousa para a Lín- tra. Art. 44 - O número de Veraderes efetivos das ponsáveis.
ha São Francisco, a que -x- Câmaras Municipais é o seguinte: Art. - A Cardara reunir-se-é em sessão extra-

lhe dá algum resultado? Perto da estação de I - de quinze, no Municipio de Florlsnópolts; ordinária sempre que fôr convocada pelo Presidente

Veremos! -x- Caiacanga, entre P. Gros- II -- de treze, nos Municipios de Araranguá, ou por um têrço dos Vereadores.

Depois de um ano· de sa e Cúritiba, desencar- Blumenau, Canoinhes, Ohapecó, Iraíaí, Ioínvílle. Paragrafo único - A convocação será sempre

arastamento através da rilhou um trem, tendo a . Lajes, Rio do Sul e Tubarão; .. motivada e a reunião desrtnar- se-á, exclusivamente,

Justiça Eleitoral, aca�a locomotiva, o tender e o III - de onze, nos Municipios de Bom Retiro, ao objeto daquela.
de ter desfecho o tão carro do Correio .caído Brusque, Campos Novos, Concórdia, Cresciurna, Art. 51 _ As sessões da Cernara reellzar-se-ão

falado caso de Pernam- no Rio Iguaçú. Houve 9 Iaragué do Sul, Ioacebe, Laguna, Mafra, Orleães, sempre no edificio da Prefeitura, sendo nulas as fo-

buco.
, I feridos. Palhoça Tllucas e Videira; ra dêle realizadas, salvo quando circunstância extra-

9 felizardo ganha.dor -x-. IV - de nove, nos Municiplos de Biguaçu, ordinarias o exigem, e por deliberação da maioria

fOI o snr. Barbosa LIma Hugo Borghi, o chefe'Caçador, Curitibanos" Ibírame, Pôrto União, São, dos Vereadores.
Sobrinho diplomado go- do P.S.T de São Paulo, Francisco do Sul, ôão Joaquim e São José; Art. 52 .-- As sessões da, Cantara serão públi-
vernador por ter uma foi nomeado Secretario V - de sete nos Municipíos de Araquarf, cas salvo deliberação era contràrlo, da maioria dos

maioria de 1.000 votos, da Agricultura. Camboriú, Campo Álegre. Gaspar, Imarui, Indaial, Ver�adores.
'

-x - -x- Itaiópolis, Jaguaruna, Nova Trento,. Pôrto Belo, Art. 53 - A convocação cextraordinária dos

Duas energicas cam- Os fazendeiros riogran- Rodeio, Serra Aha, Timbó e Urussaoga. Vereadores sera feita pela imprensa, onde houver

panhas estão sendo Ieva- denses fixaram em. TITULO IV ou por carta registrada, ou por telegrama ou 1ono·

das a efeito no Rio: uma Cr$ 2,50 o quilo vivó de grama com antecedencia, de, pelo menos sete dias.

contra o jogo e outra carne bovina. ])0 Govêrno Municipal' Paragrafo único _ Si algum dos Vereadores

eontra a "sujeira" dos -x- residir em lugar para o qual não haja comunicd�ão
rest�ur�nt�s.. , .

. O governo brasileiro
CAPITULO I

postal diária ou ligação telegrafica ou fonograflclI,
Nao e somente o bl- autoriso'u a exportação Disposições preliminares sera a convocação feita por mensageiro especial.

cho que está sendo com- de 50.000 sacos de açu- Art. 45 _ Os poderes constitucionais do Go- Art. 54 - O Presidente da Câmara Municipal

batido, mas as casas car para o Chile,
verno Municipal são [) Legislativo e ,o Executivo, poderá requisitar auxllio Policia Militar quando en-

onde se reunem os a- -x- tender necessario afim:'de no recinto das sessÕeS,

mantes do pU-paf e ou- Continua a grassar nos
independentes e harmônicos entre si.

assegurar ã ordem e garantir a liberdade de seus

t d l'd d d
. § 10 --; É vedado a qualquer dos poderes de-

ras mo a 1 a es e JO- estados do sul a peste b
. membr08 nas deliberações.

go.s d"e az.ar t"em ,m.�re- suina, dando grandes pre- legar ao outro o exercicio de suas atri U1ções. Art. 55 _ Todo -especiador que se porte incon-

d b t d
- § 2° - O cidadão investido na função de um d

Cl o a 1 as e prlsoes. juizos. Para combater o I venientemeote, durante 'as sessões perturban o a or-

Restaurantes ja foram mal, chegou a Porto A- dêles, não poderá exercer li do outro, sa vo nos ca·
dem dos trabalhos ou desacatando aCamara óu

fechados 45, sen�o- p.re- legre um avião carrega.
sos expressamente previsto em lei.

qualtluer dos' seus membros, poderá seF preso em

sos os seus proprletarlOs. do de vacinas vindas dos CAPITULO III flagrante.
-x- Estados Unidos'. ])0 Poder Legislativo § 10 - O secretário da Camara lavrará o au-

Na comissão de preços Ã to de flagrante na forma da lei.

de São Paulo foi denun- -x- SECÇ O I
§ 20 Este auto será remetido á autoridade

ciado que o magnata Rebentou nova greve ,Da sua Organização judiciaria jJ'éIra os fins de direito.

Matarazzo está fazendo na ItaUa, orientada pe- Art. 46 - O Poder Legislativo é exercido pe- Art. 56 _ Compete á Camara a organização
o cambio negro de sabão. los comunistas, que com las Câmaras

MuniiiPais. dos serviços de sua Secretaria.

Será que querem mais isso querem combater o Art. 47 -- A, Câmaras Municipais compor-se-

sujeira ainda? Plano Marschall de aju- ão de Vereadores I
em número não inferior a sete Continua na 4a. pagina

-x- da aos paizes europeus. nem 8uperior a quinze .

•

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOLHAS. A. Registro Civil do 10 Distrito

da Comarca [araguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela-lei
atim de se habilitarem para

3070-Germano Pavanello-bras. licença fazer

reforma no rancho existente noss fundos de sua

propriedade sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca,

nesta cidade. Idem.
SENHORES ACIONISTAS

3071-Dante Schiochete-bras. alvará de Habi- Em cumprimento ao que estabelece nossos es-

te-se para alugar parte de de sua casa eonrespon- raturos e a lei das Sociedades Anonimas, {apresenta
dente, e a fabrica. sito a Av. Getulio Vargas. Idem. mos a apreciação de Vv. ôs, o balanço geral e as

3099-Jacob--Jamplski-bras. licença para es- contas do exercicio que se findou,' bém como o Edital n. 2356, de 14-1-48.

tabeleeer-so com comercio de fazendas e srmari- respetivo parecer do Conselho Fiscal.

nhos à varejo, a rua Mal. Floriano, Peixoto' n. Pela documentação em questão, que exprimem Nicolau Dregel e Tecla

54/48, nesta cidade. Idem. a exata situação de nossa Sociedade e o resultado Vogel.
3101-0tto Wagner-alvará de Habito-se para conseguido nesse ano, os Senhores acionistas teem .

I
.

ti t d di d
Ele, brasileiro, solteiro,

a ugar seis compar imen os o pre 10 e sua pro- presentes todos os esclarecimentospara bem julga-
58 M I FI

lavrador do:niciliado e

priedade, os de n's. 54 E' ,a rua a. oriano rarn os éros da Diretoria, a qual, todavia, encontra-

Peixoto. Idem.
.

tei dl
. - . .

f
.

q
. residente nesre distrito

3171-Germano Hentschl-bras. alvará do Ha-
se a ID eire rsposrçao para meis In orrnes ue se

em Garibaldi, filho de

b I
tornarem necessanos. Guilherme Dregel . e de

bire-se para su -oolocar uma sa a de sua casa, sito I - Balanço geral encerrado em 31 de De-
Bertha Heerehen.

a rua D. Pedro II nesta cidade. Idem. .zembro de 1947
' ,_;

3172-Artur Egger-bras. alvará de Habite-se ATIVO
Ela, brasileira, solteira,

para alugar uma sala de t ua casa,· sito a rua Cél. . .

doméstica domiciliada e

Procopio G. de Olheira nesta cidade. Idem. ,.
Im.obilisado residente nesre distrito

3173-Luiz G. Airoso-bras. alvará de Habite- Bens Imov�ls 350.000,00 em Garibaldi filha de

se para alugar sua casa sito a rua Eduardo Keller- Bens .MO\·els. _

7'166,60 Carlos Vogel e de Maria

mann, nesta cidade. Idem. Mé!qUlnas e Instelações 663.632,70 Spech Vogel.

3174-José M. Muller-bras. alvará de Habite- Veículos e semoventes 125.302,00 1.146.101,30
Edital n. 2537, de 14-1-47.

se para ocupar sua casa sito a rua CéI. Procopio Disponivel
G. de Oliveira, nesta cidade. Idem. Caixa

3175-Edica Dorotéa M. Hermann, por s. pro
curador José M. Müller, alvará de Habita-se para

alugar sua casa sito a rua Cél. Procopio G. de O

liveira, nesta cidade. Idem.
3176-Gertrudes Moser-bras, Vistoria e alvará

de Habite-so para o Galpão recem-construida a

rua Epitacio Pessôa, nesta cidade, Idem.
3205-Guilherme .Glasenapp-bras. transí, irnp.

terreno vendido a Otília Zilsdorf, sito a estrada

União Rio da Luz. Idem.
3206-·Regina 'I'andeck-bras. transf. imp. ter-

reno vendido a Ervino Lemke, sito a estrada Ga-
ribaldi. Idem. , Não Exioivei

3207-Marta 'I'andeck-bras. transí. imp. 'terre- Ca Hai
no v.endido a Erwino Lemke sito a estrada Gari- 'Fu�do de reserva

baldi. Idem.
.

. Fundo de depreciação
3208-Florlano Olska-bras. transf. imp. terre-

no vendido a Erwino Lempke. sito a estrada Ga
ribaldi. Idem.

3209-Edwig "I'andeck bras. transf. imp. terre-
no vendido a Erwino Lempke, Idem.

3210-Gregorio 'I'andeck-bras, transf. imp. ter
reno adquirido digo vendido a Erwino Lempke, si
to a estrada Garibaldí. Idem,

3210-A-Empresa Auto Viação Catarinense S.A.

pro s. representante nesta cidade sr. Deonisio de

Assis Pereira, licença construir muro no alinhamen

to do terreno sito a Av. Getulio Vargas.' Idem.
3211-Tecla Tandeck-bras. transf. imp. terre

no vendido a Erwino Lempke, sito a estrada Ga

ribaldi. Idem.
3213--Arthur Henschel-bras. trahsí. imp. ter

reno vendido a Alvin Schwarz sito a estrada Três

Rios do Norte.' Idem.
3150-Frederico Bartel-bras. licença construir

mausoléo na sepultura de João Sebold. ' inhumado

no cemiterio municipal desta cidade. Idem.

3l80-Helena Albus Kiewiet-alemã-lioença re

construção da cosinha, pintura interna e exter-

11a no prédio de sua propriedade sito a rua Cél.

Emílio Jourdan n. 40. nesta cidade. Idem.

3237-Henrique Piske-bras. baixa imp. sobre

um carro de Iavoura por acharse o mesmo inutili

zado. Idem.
3239-Afonseo Hansmann-bras. anotações nos

laçamentos dos impostos de Ind. e profissões, mu

dança de domicilio da referida firma, da 'rua Mal.

Deodoro para a rua Presidente Epitacia Pessôa,
nesta cidade. Idem.

3240-Franz Klebber-bras. transt ímp. terreno
com a area de 75.000 mts2. vendido a Guilherme

Lange, sito no lugar Itapocuzinhp. IdEm.
3241-Juilherme Pradi-bras. licença construir

muro no alinhamento de sua propriedade a rua

Mal. Deodoro da Fonseca. s/no nesta cidade. Idem.

3242-Helmuth Jantz-bras. licença construir

uma casa em sua propriedade sito a estrada Vila Os infra-assinados, membros do Conselho Fis-

Nova. Idem.· cal da firma Fecularia Rio Molha S/A., tendo exa-

3243-Antonio da Silva-bras. construir uma ca- minado cuidadosamente o· balanço, contas, relatorio

sa de madeira em Bua propriedade sito a estrada e demais documentos, refere'ntes ao exercicio de

Tifa Schubert. Idem. 1947 e tendo achado tudo em bôa ordem e perfeita

3214 - Norberto Francisco Prim-bras. transt harmonia,são de parecer que sejam os mesmos apro-

imp. terrenn adquirido de Pedro Mamede do Ro-I vados pela Assembl�a Geral. ordinaria a rel1lisar-se

sario e Leodoro Silva, sito a estrada Nova. Idem. no dia 16 de fevereIro proxlmo.
.

.3215-Juli.o Gadotti:bras. transt imp. terreno Jaraguá do Sul 10 de Janeiro de 1948
vendIdo a JulIo Stolf, sito a estrada NOVa. Idem.

'

3215-Rahlino NeckeI-bras. licença mandar Bernardo Grubba Junior

pintar sua casa sito a rUa Angelo Piazera, netta

cidade. Idem.
3220-Erico Blosfeld-bras. baixa imp, sobre

uma bicicleta, vendida para fora do municipio. Idem.
3245-Weller-hras. licença construir uma ga

rage em sua propriedade sito a rua D. Pedro II

nesta cidade. Idem.
Secretária da Prefeitura Municipel de Jaraguá

do Sul, 2 de dezembro de 1947.
JOSÉ PEREIRA LIMA

Secretário

Dia 26-12-'-47

Ele brasileiro solteiro
ferreiro domiciliado e re

sídente neste distrito á

Estrada Nova, filho de
Martin Schwartz e de Eli-

.
_

sabeth Gielow Schwartz

Ela, brasileira, solteira,
doméstica domiciliada e

residente neste distrito á
Estrada Nova filha de Ju
lio Kamim -e de Selma

Gregolewltz Kamim.

Edital n. 2339, de . 14-1-48.

___.�__............ Grande Depurativo dosangue

!
Grande numero de

pes-! "MEDICAÇ O AUXILIAR
soas se curaram do esto-

NO TA ,RT:MENTO DA
mago, usando SIFIUS".

-

���I--�-------------

casai-se:

Relatorio da Diretoria

Realisavel a Curto e Lonoo Prazo

Letras a receber 91.979,00
Mercadorias 602.746,00
Plantações 10.000,00,
C/ Corretes devedoras 17.854.30

Participações
Ações de S. A.

Conlas de Compensação
Ações caucionadas

166,00 Roberto Schwartz e A
manda Kamím

Escrituração Mercan
til - Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas . Fiscais -

Contratos - Naturall-

seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRAMSPORTES - AUTO
MOVEIS. -

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

722.579,30

8.000,00

20.000,00
TOTAL

PASSIVO

Ele, brasileiro, solteiro',
mecanlco domiciliado e

residente nesta cidade fi

lho de Ezequiel Martins e

de Maria Lidia da Silva
Martins.

Ela, brasileira, solteira,
domestica domiciliada e

residente nesta cidade, fi
lha de José Martins e de
Laura do Nascimento.

ImpregadG COll wb 1118:

TOSM'
Resfriado.

. Bronqllitu
Escrofulo••
Convalescenças

VINHO CRE!OSOTADO

É: UM GERADOR QJ: SAÚDE.

EDITAL
IMPOSTO S/ TABACOS E

DERIVADOS E S/ BEBIDAs AL

COOLICAS
De ordem do snr. C ole

tor, torno publico que no

corrente mez de Taneiro, ar
recada-se O imposto acima,
reíerente ao 10. semestre do
corrente exercicio.
Os Contribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

praso, poderão aatisfazel-o

no proximo mez de Feve

reiro com a multa de 20%.

Exgotados os supra cita

dos prasos, serão extraídas
as competentes certidões de
dividas para ter lagar a ca

beança executiva,
Coletoria Estadual de Ja

raguá do Sul 2 de Janeiro
de 1948.
ELEODORO BORGES

escrivão

1.896.846,60

800.000,00
88.000,00
219.476,00 Manoel Martins e Nair

Martins.

fLlXIB Df HO&UfIRA
O remédio que tem depurado

o aangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

Feridas
çczemas
Ulceras
Manchas
Dartros
Espi4:1has
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHOR!.,.

ELI>aR DE NOGUEIRA

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifugo suave e de .pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

ME o n. 1, 2, 3 e 4
.

Proteja a saúde de seus tilhos e a s�a P!'ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dmhelro em

r.emedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

MINARCORA para o seu tilhinho.

E Um produto dos Laboratorios Minancora

- ]OINVILLE

1.107.476,00

Exioivel 8 Curto e Longo Prazo

C/Correntes credoras 705.370,60
Dividendo n, 6 64.000,00

Conlas de Compensação
Deposito da diretoria

769.370,60

20.000,00
TOTAL 1.896.846,60

II - Demonstratlvo da conta LUCROS E PER

DAS, em 31 de Dezembro de 1947

CORTAS DEBITO CREDITO

Mercadorias
Plantações
Aipim
Araruta
SélCOS
Lenha
Impostos diversos

Juros e descontos

Despezas Geraes
Transportes
Comissões
Ordenados

Seguros
Salarlos ,-

Fundo de depreciação
Fundo de reserva

Dividendo n. 6

1.057.647,70
19.000,00 Edital rr 2339, de 17-1-48.

Mariano Jose Gadottí e

Maria Richert

I Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Retorcida,
neste distrito, filho de Ju
lio Gadotti e de Rosalia

Gadotti.
'

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente em Retorcida,
neste distrito, filha de

Francisco Richert e de

TheoJosia Kempinski.

141.900,70
223539,40
42.867,80
6.465,50
84.309,80
43.570,10
57.333,40

r 96.992,70
26.561,20
48.000,00
20.038,90
121.053,20
92.015,00
8.000,00
64.000,00 E nara que chegue ao co

nhecimento de todos,:mandei

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1947 passar o presente edital que
será publicado pela impren-

WALTER BREITHAUPT sa e em cartório onde !lerá

ADOLFO ANTONIO EMENDOERFER afixado dUlante 15 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-(1' para os

fins legab
IRENE PEDRI, oficial

1.076.647,70 1.076.647.70

Diretores

III _;_ PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Edith C. L. Franco
.

Hartwing Weber

AULUGA'SE Amp�a casa resi-
a -

denCIaI, no cen

tro, a Rua Ce]. Procop_p' -Gomes
(defronte Salão José M.l.1ueller) ,

Tratar no Engenho RAU Limitada
.
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avaliada em cr$ 20,00. Uma escada comum, avalíe-

Le -lia-O llada em cr$ 3,00.)Seis talhadeiras, avellads em cr$ dã em cr$ 5,00. Duas caixas vasias, evelíades tem

6,00. Uma pedra de afiar, avaliada em cr$ 0,50. cr$ 1,00. Uni baú de madeire, avaliado en! cr$ 2,00.

Oito limas, avaliadas em crê 8,00. Sete ponsões, a- Quarenta (40) modelos de cambota. avaliados em

vallados em cr$ 5,50. Um formão pequeno, avaliado cr$ 10,00. Retalhos de madeire. avaliados em cr$

em cr$ 2,00. Um martelo pequeno, avaliado em cr$ 50,00. Mollas pera assento de carro, �valiadas em

3,00. Vinte e nove (29) puas para madeira, avalia- cr$ 8,00. Uma balança pequena, dvahada em cr$ .

das em cr$ 15,00. Uma serra para metal, avaliada 10,00. Um par de esporas, avaliadas .em cr$ 1,50.

O Doutor ARY PEREIRA OLIVEIRA, Juiz de em cr$ 5,00. Uma rarreche. avaliada em cr$ 10,00. Quinze quilos de ferro velho, eval lados em cr$

D'
.

d C d J
'

d � I E d d Quatorze (14) rrados, avaliados em cr$ 7,00. Cinco 15,00.' . _

lreíto a omarca e aragua o out, sie o e
facas de sepllho, avaliadas em cr$ 5,00. Uma fura- CUJ'os bens constantes do euro de avahaçao e

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc. deira, avaliada em cr$ 20,00. Uma chave ingleza, a- euro. de arrecadação de folhas dos aut�s da arreca-:

FAZ SABER a todos que o presente edital de vallade em crê 10,00. Dezenove (19) chaves de feno dação de bens de OTTO RUMOR, serao levados a

leilão com o prazo de deiz dias, virem ou dele co- da avaliadas em cr$ 19,00. Um cortaché americano, leilão. Assim serão os referidos bens arrematados

nheclrnento tiverem. que findo esse prazo hão de ser av�liado em cr$ 1,00. Uma bigorna grande, avalia- por quem mais der e maior lance oferecer, nó dia,

arrematados por quem maís dér e maior lance ofere- da em cr$ 15,00. Uma bigorna pequena, avaliada em hora e lugar acima mencionados, podendo os mes

cer, no dia 5 (treis) de fevereiro proximo, as 10 cr$ 8,00, Dois rebotes, avaliados em cr$ 10,00. mos serem examínedos por quem Interesse tiver na

horas da manhã. ne propriedade do falecido, OTTO Urna plaina americana, avaliadá em cr$ 2,00. Uma antiga resideucia de OUo Rumor, a rua Epltacio

RUMOR, á rua Epitacio Pessôa nesta cidade, os plaina de curva quebrada, avaliada em cr$ 1,00. Pessoa, nesta cidade, onde se encontram depostte

bens móveis, arrecadados do falecimento OTTO Quatro (4) chaves de fenda, avaliadas em cr$ 4,00. dos sob a guarda do curador snr. Afonso Buhr. E

RUMOR, a saber:- Uma travadeira, avaliada em cr$ 1,00. Uma sera ti- para que chegue a noticia a publico, mandeí passar

VEICUL0S:- Uma caminhonete marca N.S.U, co-fico, avaliada em cr$ 2,00. Um compasso peque- o presente edital que será afixado no lugar de cos

em màu estado, avaliada em cr$ 1.000,00. EMBAR- no, avaliado em cr$ 1,00. Cinco limas velhas, ava- turne e públicado pela imprensa local "Correio do

CAÇOES:- Ilrna canoa com armação pera guindar Iiadas em crS 5,00. Um nivel, avaliado em cr$ 1,00, Povo".

avaliada em cr$ 100,00. MOVEIS E UTENSILIOS: Dois guilherrne, avaliados em cr$ 5,00. Tres (3) bro- Dado e passado nesta cidade' de Ieragué do

Uma caixa de madeira pequena, avaliada em crS cas, avaliadas em crê 6,00. Uma escala metrica, a- Sul, aos dezenove días do mez de Janeiro do ano

3,00. Uma banqueta, avaliada em cr$ 2.50. Um bal- vallade em cr$ 1,00. Um sepílho desbesteder. ava-. de mil novecenros e quarenta e oito. Eu, Ney Fran

de de madeira, avaliado em cr$ 1,50. Cinco estan- líado em cr$ 2,00. Duas marretas de 2 kilos cada co, escrivão, o subscrevi. (assinado) ARY PEREI·

res de parede, âvalladas em cr$ 2,50. Duas chaves uma, avaliadas em cr$ 8,00. Um maço de madeire, RA OLIVEIRA, Juiz de Direito. Esta conforme o

de fenda, avaliadas em crS 2.00. Uma escova, ave- avaliado em cr$ 1,00. Um serrote comum, avaliado original do que dou fé.

Iiada em cr$ 1.00. Quatro bancos, avaliados em crS em cr$ 2�00. Uma chave de fenda, avaliada em cr$
"

.

4,00. Uma cadeira pequena, avaliada em cr$ 2.00. 3,00. Doze jogos de réguas, avaliados em cr$ 3,00. Jaragua do Sul, 19 de Janeiro de 1948

Uma estante de madeira, avaliada em cr$ 3,00. Uma Quinze modelos de madeira, avaliados em cr$ 5,00. O Escrivão NEY FRANCO

fita métrica, avaliada em cr$ 1,50. Dois relógios ve- Um torno de bancada velho, avaliado em cr$ 6,00.

lhos de bolso, avaliados em cr$ 7,00. Um mícroscö- Um torno de bancada grande, avaliado em cr$ 7,00.

pio pequeno de bolso, avaliado em cr$ 5.00. - Um Um torno de bancada pequeno, avaliado em cr$ 2,00.

quebra nós, avaliado em cr $ 2.00. Um copo, avalia- Dois maços de madeira, avaliados em cr$ 2,00. Qua

do em cr$ 1,00. Uma caixinha de folha, avaliada Iro graminhos, de madeira, avaliados em cr$ 1,00.

em cr$ 0,50. Dois relogios de parede, avaliados em Um banco de carpinteiro, avaliado em cr$ 2,00.

cr$ 20,00. Um pistão, avaliado em cr$ 10,00. Uma Duas escadas comuns, avaliadas em cr$ 8,00. Cin

corneta, avaliada em cr$ 12,00. Um afinador de es- co cavaletes, avaliados em cr$ 5,00. Dois banqui -

trurnento musical, avaliado em cr$ 2,50. Uma esran- nhos, avaliados em cr$ 2,00. Seis (6) serras de mão,

te grande, avaliada em cr$ 2,50. Uma cama velha, avaliadas em crS 6,00. Uma ramação pera circular

avaliada em cr$
.

5.00. Um guarda roupa, avaliado incompleta, avaliada em cr$ 1,00. Um prumo, avaliado

em cr$ 55,00. Um esquadro de folha de aço, avalia- em cr$ 1,00. Tres correntes velhas, avaliadas em cr$

do em cr$ 2,00. Um despertador, avaliado em cr$ 5,00. Tres merros de cano de cobr� avaliado em cr$5,00.

5,00. Dois oculos, avaliados em cr$ 4,00. Uma lesou- Um garrafão pequeno vasio, avaliado em cr$ 1.00.

ra de unhas, avaliada em cr' 2.00. Duas escovas Três quilotl de pregos, avaliado em cr$ 6,00. - Um

pequenas, avaliadas em cr$ 5,00. Tres brocas para frei0 com redeas para animal, avaliado em cr$ 2,50.

ferro, avaliadas em crS 6,00. Duas correntes de relo- Uma polia pequena, açaliada em cr$ 2,00. - Uma

gío, avaliadas em cr$ 51°0. Um cabide de madeira, polia grande, avaliada ern' cr$ 3,00. - Um rebolo

avaliado em cr$ 0,50. Uma presilha, avalida em cr$ grande com armação, avaliado em cr$ 5,00. - Um

0,50. Livros, revistas e jornais velhos, avaliados em rebolo pequeno sem armação, avaliado em cr$ 200.

cr$ 1,00. Tres enchadinhas de jardim, avaliadas em Um esmeril, com armação, avaliado em cr$ 20,00.

çr� 4.50. Uma. pá pequena, av,aliada em cr$ 1,00. Uma marongona,- avaliada em cr$ 3,00. Um sar

Dois socadores, avaliados em cr$ 2,00. Uma bate- genta, avaliado em cr$ '3,00. Um macaco de madei

deira de manteiga, avaliada em cr$ 2,50. Seis pra· ra, avaliado em cr$ 5,00. Duas facas de sepilho,

tos, avaliados em cr$ 3,00. Dois bules, avaliados em avaliadas em cr$ 2,00. Um macete de madeira

cr$ 4,00. Uma leiteira, avaliada em cr$ 1,50. Tres grande, avaliado em cr$ 1,00. Oinco molas de car

canecas, avaliadas em cr$ 2,00. Tres tijélas, avalia- 1'0, avaliadas em cr$ 5,00. Um afiador de serra,

das em cr$ 1,50. Um coador, avaliado em cr$ 1,00. avaliado em er'$ 1,00. Retalhos de madeira, a vali

Tres colheres, avaliadas em cr$ 0,50. Dois garfos, adas em cr$ 50,00. Uma esquadria, avaliada em

avöliados em cr$ 0,50, Uma faca pequena, avaliada cr$ 1,00. Onze brocas velhas, av.aliadas em cr$ 5,00.

em cr$ 0,50. Uma concha, avaliada em. cr$ 0,50. Um trado para busina, avaliado .em cr$ 5,00. Um

Tres bacias de folha, avaliadas em cr$ 1,50. Um quilo zarcão, avaliado em cr$ 1,50. Três Sêpilhos

espremedor de limão, avaliado em cr$ 100. Um bal- de moldura, avaliados em cr$ 10,00. Três cruzetas

de, avaliado em crS 0,50. Um moedor de café, aVâ- de madeira, avaliadas em cr$ 3,00. Duas fruteiras

Iiado em cr$ 1,00. Duas cassarolas, avaliadas em
I de madeira, avaliadas em cr$ 3,00. Cinco formões,

cr$ 3,00. �ma bacia de fol�a, avaliada em çr$ 0,50. avaliados em cr$ 5,00. Quarenta e quatro (44) ar

U.m� �halelra de ferro, a.vallada em cr$ 1,00. Uma golas de madeira para cortinas, avaliadas em

fflgldelra de ferro, avallad� em cr$ 2,00. Duas cr$ 5,00. Uma roda de carro de mão, avaliada em

panelas de ferro, avallada� em cr$ 5,00. cr$ 2,00. C,nco Sargentos 'de madeira, avaliados

Um prato de folha,. avaliado em cr$ 0,50 om cr$ 5,00. Treis caixas vasias, avaliadas em

Uf!la colher. de folha, avaliada em cr$ O,?? Tres pe- cr$ 1,50. Uma polia, avaliada em cr$ 1,00. Duzentos

nelr�s. avah�das em cr$ 1,00. Um armarlO guar�a- quilos (200) ferro velho, avaliado em cr$ 100,00.

comida, avaliada em cr$ 5,00. Um torr�dor, avalla- Dois esquadros, avaliados em cr$ 1,00. Um motor

do em cr$ 2,00. Uma panela velha, avaliada em cr$ "Gasmotoren marca OTTO" nO. 18338 avaliado

2,00. Um tacho de aluminio,.avaliado em cr$ 5,00. em cr$ 1.000,00. Uma cama de vento: av;liada em

Um c?rtador de �omate, avahado em cr$ 1,00. Uma cr$ 2,00. Um banquinho, avaliado em cr$ 1,00. Uma

bandeja que �vallo em cr$_ 2,50. Duas colheres us,:; estante, avaliada em cr$ 2,00 Um trado de bussina,

das, que avalio em cr$ O,DO. FERRAMENTA� DL avaliado em cr$ 3,00.' Um. Sargento de madeira,

OFICINA M,ECANICA E CARPINTARIA
..
Trlnta e avaliado em cr$ 1,00. Um massarico usado. avalia

duas (52) puas-brocas para furar. ferro, avaliadas em do em cr$ 5,00. Duas plainas conjugadas, avaliadas

cr$ 50,00: Set� compassos, ?vallados em cr$ 7,00. em cr$ 4,00. Uma presilha, avaliada em cr$ 1,00.
Um gra�mho de metal, avallad� em cr$ 1,00. Duas Dois armários pequenos, de madeira, avaliados em

serras Circulares pequena, avahadas em cr$ 2,00. cr$ 200. Duas Venezianas de madeira avaliadas

Quatro trados, avaliados em cr$ 8,00. Oito formões
I
em c�$ 400. Oito janelas de vidro av�liadas em

para to!,near madeir�, avaliados em cr� 10,00. Uma cr$ 8,00. 'Um reservatório d' agua' pequeno, para
serra Circular c?m e�xo peq!leno, avalIada em cr$ parede, avaliado em cr$ 2,00. Duas rodas de carro;

15,00. Uma azeltadeua, avahada .em cr$ 2,00. Um avalic;.das em 2,00. Um ferro de engomar usado,

esquadro com folha de aç,;>, avalIado em cr$ 1,0? avaliado em cr$ 1,00. Dois abat-jour, avaliados em

Um serro�e de costa, avaliado em cr$ 2,00. Um all- cr$ 1,00. Duas lanternas, avaliadas em cr$ 2,00.
cate, avaliado e� cr� 1,00. Um esquadro com folha Trinta e oito (38) modelos, avaliados em cr$ 10,00.
de aço pequeno, �vallado em cr$ 1,00. Tres chaves Um balaio, avaliado em cr$ 0,50. Um aparelho de

de p<'!rafuso, avallad_as em �r$ 5,00. Um torno para soldar usado, avaliado em cr$ 1,00. Um baú de

madeira com t:trmaçao, avaliado em cr� 50,00 _Duas zinco, avaliado em cr$ 1,00. Um cocho de madeira,

galopas, avahadéls em c.r$ 20,0';>, Cmco �epJlhos, avaliado em cr$ 1,00. Um lavador de roupa, avali

avaliados. em cr$ 5,00. Vmte e �IDCO, (25) puas usa- ado em cr$ 1,00. Um latão de zinco pequeno, ava

da�, avalla.das em cr$ 12,0,0. Del� brocas �ara ma- liado em cr$ 0,50. Dois sepilhos de 'moldura, ava

delra,. avallad.as em cr$ 5,00. Vmte formoes paríl liados em cr$ 3,00. Um par de estribo, avaliado

madeira, av�hados em cr$ 10,�0 ..
Um compasso pe- em cr$ 6,00. Um par de rolimão, avaliado em cr$

queno, �vahado em cr$ 0,50. DOIS serrotes d� pon- 7,00. Dois formões, avaliados em cr$ 3,00. Quinze I i: CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

ta, .avallados 2m cr$ 5,00. Uma prensa de. mao, a- navalhas de sepilho usadas, avaliadas em cr$ 15,00. moderna e primorosamente instalada �o

vallada- em cr$ 1,00. Duas torquezas, �valladas em Dois (2) abat-jour, valiad08 em cr$ 2,00. Um co-

cr$ 2,00. Um� tesoura p�ra folha, avaliada em cr$ cho de madeira, avaliado em cr$ 3,00. Duas caixas DR. SADALLA AMIN

2,00. ,DOIS all.cates, avaliados em cr$ 2,00. �res de madeira. avaliadas (lm cr$ 2,00. Uma estante de CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

marte.os, .avahados em cr$ 4,00. Uma serra artlcu- madeira pequena, dvaliada em 1,00. Uma banqueta, ESTADOS DE SANTA CA.TARINA E PA.RANÁ

lad?, avaliada em cr$ 5,00. Tres arcos de puas, a- avaliada em cr$ 3,?0. Cinco brocas para ferro, « Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"»

vallados em cr$ 5,00. Uma torque�a, avaliada em avaliadas em cr$ lo,oo.Uma molla de espiral de HORARIO : 10-12 e 4.6 da tarde - Hora marcada: 2·4

cr$ 2,00. Uma ch<,!ve de fenda, avahada em cr$ 1,00. aço, avaliada em 1�$ 2,00. Uma corrente de trans-
_ .Joinville _

Um sargen�o, avahado em cr$ 5,00. Duas �haves de missão, avaliada em cr$ 5,00. Urna escada de abrir, _íiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiili

fenda, avaliadas em cr$ 2,00. Uma travadelra, ava·

CORRETO DO POVO

Edital de

comprazo de 10 dias

!'ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA"

CONVOCAÇãO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assernbléa Geral Ordlneria, na séde

social, as 14 horas do dia 16 de fevereiro proximo.

ORDEM DO DIA
-

1'.) Exames, discussão e aprovação das contas
..

da Diretoria, do parecer do Conselho Fis

cal e do Balanço.
2'.) Eleição da Diretoria.

3'.) Eleição do Conselho Fiscal.

4'.) Assuntos diversos.
"Acham-se .á disposição dos Snrs. Acioni_stas

os doci.i'mentos a que se refere o artigo 99, do de

creto-lei 0'. 2627 de 26 de Setembro de 1940":
Jaraguá do Sul 10 de Janeiro de 1948

WALTER BREITHAPUT

ADOLFO A. EMENDOERFER

Diretores

111;=;j=!!=:!=I!=!!=;!=!!=!!=!i=!!�!!=l!il!I!E!l�

�lil!l' C�brl"J5 . (S�:;:'Iu��I!�aS, iii
....

-

� � Maleitas, Tremedeira!!l

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III
iii "Capsulas Antisesonicas III
m

_

mIII Minancora" ...

III Em Todas as Boas Farmacias I�
Iii É um produto dos Laboratorios MINANCORA �I
III - ,Toinville - Sta. Catarina- III
ii!!=!!=I!=il=;;;;!E::!i=!i=niiiii!!i!=n=u-;;=!;0=;;5
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LM�:ra:;:S�Dia 20 trans-
Lei Organica dosMunicipios

correu a data natalicia
do snr. Mario Tavares da
Cunha Mello,' tabelião
nesta cidade.
Ao aniversariante, ele

mento de destaque poli
.tico e social no munici

pio, apresentamos, embo
ra tardiamente, os nossos

votos de felicidades.
Justa reclamação. Não é de

hoje que reclamamos

providencias a. Prefeitu
ra pela falta de ilumina

ção pública na rua Ba
rão do Rio Branco.
Não se compreende

que .uma via pública de
real importancia com al

gumas dezenas de casas

e até industrias não te
nha até hole sido con

templada com esse be
neficio.
Aqui deixamos mais

uma vês a reclamação
dos seus moradores.

loivado. Com gentil se-
nhoríta Odette Costa, No gramado da S. D.

encarregada da Cia. Te- Acaraí, teve lugar do

lefonica desta cidade e mingo ultimo o jogo en

filha do snr. Gervasio tre o primeiro esquadrão
Costa e Da. Rosa Costa, dessa entidade, com o

VENDE SEcontratou casamento dia do E. C. Riachuelo, de ..:

18 do corrente o jovem Joinville.

José da Guia Larocca, O jogo em si não em- Por motivo de mudan-

residente em Ponta polgou, notando-se, des- ça uma Casa de ôêcos e

Grossa' de o inicio, a supremacia -Molhados, com boa fre-

Os parabens do «Cor- do quadro visitante. guezía e um Caminhão

rciodoPovo� Orenlt�of�de4xl, "Ch�r��'tipo 5��do
-����������_.������������������-

ANIVEftSARIOS
a favor dos Joinvilenses, reformado, com rodas du

tendo o tento do Acarai plas e 7 peneos quasi no-
Dia 19 do corrente Ies- sito marcado por Cardo- d

tejou seu natalício o snr.
vos, .!u o por pr�o de

G S
so. ocesrao.

uilherme chmidt, esta- -Fomos íníormados de V
belecí f'

er e tratar com o pro-
elecldo com abríca de que o Baependi designou prietario:

'

balas nesta cidade. para treinador do seu GHILHERME HELLER'
Na mesma data o me- quadro de futebol o es Corupá _ Estr. Rio Novo.

nino Agostinho, filho do perimentado esportista
snr. Emilio Ntcoluzzí, re- Henrique Ramos, pro
sidente em Valões, e a metendo assim revígo
menina Isoldí Vasel, filha rar-so.

do snr. Alberto Vasel. -Dia 25 terá inicio o

-�ia �O sl!r. Santos campeonato estadual com
Tornazellí, residente em o jogo América(Joinville)
D�as.Mamas, e o snr.\ x Atletíco Operario (Ma-
HIlarIo Bona. Ira)
-Fizeram anos ontem'

.

aSnra. Hilda Schmidt

Reck, eJ a snra. Inês Pe- __......................
.....,......,..,...,..,_

reíra Lima, esposa do � BITTER AGUIA �
snr. Antonio Pereira u- � é um possaute estorne- �
ma.. . . � cal, feito de raizes me- �
-Alllv�rsarlOu día 21

� dicinais. �
a senhoríta Agnes Erna ....._,._.,.............,.. ___

Brückheimer, dedicada _��
_

agente postal de Gua
ra-Mirim, e fino orna

mento naquela vila.
Aos aniversariantes as

felicitações do "Correio
do Povo".

. Continuação da ia. paglna
Art. 57 - Nenhuma deliberação da Camara te

ra forçá obrigatoria se não revestir a forma de Lei.
resolução ou postura, salvo os pedidos de informa

ções.
Art. 58 ,- As representações da Camara aos

poderes públicos serão assinadas pela Mesa e os

papéis do expediente pelo Presidente. ii
Art. 59 - As Camaras terão presidente e vice- :m��I\IIlIIl t.;:

presidente, primeiro e segundo secretários. eleítos

anualmente, na primeira sessão ordinária, por vota-

ção secreta. ���

Art. 60 - Qualquer Vereador poderá solicitar C I
. dí d M

.

f
- Prefeí

ure seus ma es e poupe seu

por mterme 10 a esa m ormaçoes ao refeíto bom dinheiro comprando na

sobre a marcha dos n�g�cios administ�ativos ou ou- FARMACIA NOVA
rros de sua comperencla Importando cnrne de res-

ponsabilidade a recusa de informações. de ROBERTO M. HORST

Àrt. 61 - Os Vereadores e seus conluges a- a que dispõede maior sortímen

qules sob pena de perda do mandato, não podem to na p�aça e oferece .seus arti

contratar com o Municipio.
gos a preços vantajesos,

.

Comtinua no proximo número Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���

Lei n. 23, de 14-1-47

),

Na hora do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BlllER AGUIA
Puro

PROIBiÇÃO

::�;� I��!!>

·X:

Venho cientificar a Arno SeIl e aAlbrecht

SeIl Junior e deste ultimo igualmente sua' Iamllía,
que fica terminantemente proibida a passagem em

meu terreno sem minha autorização, não me res- _

I
ponsabilizando pelo que possa acontecer.

. ERICO SELL

Clube Atletico BAEPENDI

CONVITE
A Diretoria àvisa aos· senhores portadores de

Apolíces da extinta Sociedade de Atiradores Ja

raguá, que procurem á respeito, impreterivelmen
te até o día 28 de Fevereiro dêste ano,

- o Secre

tario do Clube, snr. Francisco f. Ficher, em seu

escritorio á rua Marechal Deodoro N' 204.

Pela Diretoria:

\

����

! Bitter Aguia Puro Iabre o apetite e

ta�orece a digestão i
...._...._...._...._...._...._....._.......�

FUTEBOL

ALfREDO KRAUSE-Presidente

Cr$ .25.000,00
Procura-se emprestar

essa quantia dando soli
da garantia e juros com

pensadores.
Informações na

A Comercial Ltda.

Proibição
Nos abaixo essí

nados proibimos ter

minantemente a to

das as pessoas de
não entrarem em

nossas propriedades.
Não nos resporn

eàbillsemes pele que
possa acontecer.

Rebeirão Grande
,\ do Norte

Augusto Benckendorf
frederico Porerhl

No"idade.
4 Uma bôa çaneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Ora

fica Avenida LIda.

Av. Getulio Vargas, 350

.

fica expresamente proi
bido passagem de pes
sôes estranhas em meu

terreno e bem assim cria

ções soltas dos visinhos.
Não me responsablllso

pelo q�e possa acontecer.

PIlIÇO Denta, 29 12-47
,

OTTO GRAMM

I:
.

.

��

Raizes alpinas : com-

!põem o famoso esto-
macal .

r@!'@®!@)@f@)@!@)®Y@)®r@)@!@@!@@!@@'f@)®1@®r@)(§)
... Bitter Agu ia

Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados ��--------I

� TODAS AS �OLESTIA� DO HPßHUH� RfSPIHHIÓRIO � T
..· ....·..·..· ..-::-..

·�·
..·•..·..·· ....y· ....�

� Encontram alivio imediato c.om o uso do � � Bnbldüc7
{@ I n C O In P a p a v e 1 @1 1· I:

.

oS.

� Pl!ilDföl dI! nngieD Pl!lDll!nll! I®. fi B Ltd
'

@) o PEITORALMAIS (jONDE(jID� NO BRA\§IL @)�; OSS a·�l��������������&����������

Iproibição
.

Em breve:

COIJRI CASPA,

QUEDa DOS Cl

BEWS f DEMAIS

ßfECCOU DO

o ACORDO
Hoje, as 18 horas, no

Palacio 'I'íradentes, será
assinado o acordo inter

partidario, falando o. snr.

Presidente da Republica,

Nereu Ramos, José Ame
rico e Artur Bernardes.
A cerimonia será irra

diada.

SANfiUENOL
CONTEM

OITO ELEMENTOS TÔrtlCOS:

ARSENIATO, VANADATO.

FÓSFORO. CALCJO, ETC

TÔNICO 00 CÉREBRO "'
.1

TÔNICO DOS M(JSCULOS

Os Pálidos Oepauperados. Esgo.

.-Novidades
MOLHO MAGGI, CAL

DO MAGGI em cubos.
Importação ôulssa

tados, AnêmICOS. Mães quecriam

Magros, Crianças raquíticas re.

ceberão a tonifica!ão geral d�"

Edital de Matricu Ia
_____1_

Levamos ao conhecimento dos Snrs. pais e

responsaveís por crianças em idade escolar obrí

gatoria que a matricula estará aberta a partir de

26 do corrente.
Inicio das aulas:

Curso Primario, día 2 - 2

" Complementar dia 16-2

.

Mensalidade: Cr$ 25,00
Jaraguá do Sul, 22-1-1948

A DIRETORIA

VENDE-SE
organismo com o

SANGUENOLImposto Sindical

Imposto sobre a renda
Declarações de acordo

com a lei em vigor,
A Comercial Ltda.

Chocolates ôuissos le

gitimos Marca: Surfin -

Mi Doux - Exrrafln -

Kait extra e muitos outros

tipos.
V. S. encontrará na

Uma sorveteria e bar resteurante, contendo

uma maquina grande de picolé, nove, uma geladeira
elétrica. O restaureute contem 20 mesas.

Situado no centro da cidade de Iolnville, a Rua

Duque de Caxias N. 646.
Preço Cr$ 120.000,00

.

Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinville
Figurinos Novos

Ultimos modelos
CASA REAL Ia Socied. Grafica Avenida LIdo.

PA R A f E R IDA S,
E C Z E M A Sr
INFLAMAC'OES,
CCCEIRASr

F R f E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


