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CORREIO DO POVO _;' Domingo, DIA 25-1-48 -

L -1- a:valiada em cr$ 20,00. Uma escada comum, avalíe-e I ao Ilada em cr� 3,00. Seis, talhadeiras, avaliada eIT,l cr$ aa em cr$ 5,00. Duas caixas vasías, avalilJdal) em6,00. Uma. pedra de afiar, avaliada em cr$ 0,50. cr$ 1',00. Um baú de madeire, avaliado em cr$ 2,00.Oito limas, avaliadas em cr$ 8,00. Sete pensões, a- Quarenta (40) modelos de cambota. avaliados em

10 dí
valiados em cr$ 3�50. Um formão pequeno, avaliado cr$ 10,00. Retalhos de madeira, avaliados em cr$com prazo de las em cr$ 2,00. Um martelo pequeno, avali�do em �r$ 50,00. Mollas pera assento de carro, avaliadas em3,00. Vinte e nove (29) puas pera madeíra, avalia- cr$ 8,00. Uma balança pequena, evalíede em cr$

o

-das em cr$ 15,00. Uma serra pare 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 tarrach�, avallada em cr$ 1�,00. Quinze quilos de ferro velho, eveüedos em cr$Direito da Comarca de jaraguá do Sul,' Estado de Quatorze (14? trados, �vallados em cr$ 7,00. Cinco 15,00.
S t C tari Brasil na Forma da Lei etc. facas de s�pllho, avaliadas em cr$ 5,00. �ma fura- Cujos bens constantes do auto de avaliação e

an a a arma" ,

deira, avallada em crI 20,00. Uma chave tngleza, a- auro de arrecadação de folhas dos eutos da arreca-FAZ SABER a todos que o presente edital de veltade em cr$ 10,00. Dezenove (19) chaves de íen dação de bens de OTTO RUMOR, serão levados áleilão çorn o prazo de deiz dias, virem ou dele co- da, avaliadas em cr$ t 9,00. Um cortaché americano, leilão. Assim serão os referidos bens arrematadosnhecimento tiverem, que findo esse prazo hão de ser avaliado em cr$ 1,00. Uma bigorna grande, evalla- por quem mais der e maior lance oferecer, no dia,arrematados por quem mais dér e maior lance ofere- da em cr$ 15,00. Uma bigorna pequena, avaliada em hora e lugar acima mencionados, podendo os mescer, no dia 3 (treis) de fevereiro proxlrno, as 10 cr$ 8,00, Dois rebotes, avaliados em cr$ 10,00. mos serem examínados por quem inreresse tiver nahoras da manhã. na propriedade do falecido OTTO Uma plaina americana, avaliada em cr$ 2,00. Uma antiga resideucia de OUo Rumor, a, rua EpítacíoRUMOR, á rua Epitacio Pessôa nesta cidade, os plaina de curva quebrada, avaliada em cr$ 1,00. Pessoa, nesta cidade, onde se encontram depositabens móveis, arrecadados do falecimento OTTO Quatro (4) chaves de fenda, avaliadas em cr$ 4,00. dos sob a guarda do curador snr. Afonso Buhr. ERUMOR, a saber:- Uma travadeira, avaliada em cr$ 1,00. Uma sera rl- para que chegue a noticia a publico, mandeí passarVEICULUS:- Uma caminhonete marca N.S.U. co-fico, avaliada em cr$ 2,00. Um compasso peque- o presente edital que será afixado no luger de cosem màu estado, avaliada em cr$ 1.000,00. EMBAR- no, avaliado em cr$ 1,00, Cinco limas velhas, eva- turne e públlcado pela imprensa local "Correio doCAÇÖES:- Uma canoa com armação par.a guindar Iiadas em cri 5,00. Um nivel, avaliado em cr$ 1,00. Povo".avaliada em cr$ 100,00. MOVEIS E UTENSILlOS: Dois guilherme, avaliados em crS 3,00. Tres (3) bro- Dado e passado nesta cídede de Iaregué doUma caixa de rnadelra pequena,' avaliada em crS ces, avaliadas em cr$ 6,00. Uma escala merríce, a- Sul, aos dezenove dias do mez de janeiro do ano3,00. Uma banqueta, avaliada em cr$ 2,60. Um bal- vallade em cr$ 1,00. Um sepilho desbastador, ava- de mil novecentos e quarenta e oito. Eu, Ney Frande de madeira, avaliado em cr$ 1,50. Cinco estan- Iiado em crS 2,00. Duas marretas de 2 kilos cada co, escrivão; o subscrevi. (assinado) ARY PEREJ.tes de parede, âvaliadas em cr$ 2,50, Duas chaves uma, avaliadas em cr$ 8,00. Um maço de mad�ira, RA OLIVEIRA, Juiz de Direito. Esta conforme °de fenda avaliadas em crS 200. Uma escova, ave- avaliado em cr$ 1,00. Um serrote comum, avaliado original, do que dou fé.Iiada em' cr$ 1,00. Quatro ba'ncos, 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. Jaraguá do Sul, 19 de janeiro de 1948
Uma estante de madeire, avaliada em cr$ 3,00. Uma Quinze modelos de madeire, avaliados em cr$ 5,00. O Escrivão NEY FRANCOfita 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 microscó- 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, evallado em cr$ 2,00.
quebra nós, avaliado em cr$ 2.00. Um copo, avalla- Dois maços de madeira, avaliados em cr$ 2,00. Quado em cr$ 1,00. Uma caixinha de folha, avaliada tro graminhos, de rnadelre, avaliados em cr$ 1,00.
em cr$ 0,60. Dois reloglos 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
trumento musical, avaliado em cr$ 2,50. Uma estau- nhos, avaliados em cr$ 2,00. Seis (6) serras de mão,
te grande, avaliada em, or$ 2,50. Uma 'cama velHa, avaliadas em cr$ 6,00. Uma remeção para circular
avaliada em cr$ 5,00. Um guarda roupa, avaliado incompleta, avaliada em cr$ 1,00. Um prumo, avaliado
em cr$ 35,00. Um esquadro de folha de aço, avalia- em crê 1,00. Tres- correntes velhas, avaliadas em cr$
do em cr$ 2,00. Um despertador, avaliado em cr$ 5,00. Tres metros de cano de cobre,avaliado em cr$3,00.5,00. Dois oculos, avaliados em cr$ 4,00. Uma tesou- Um garrafão pequeno vasio, avaliado em cr$ 1.00.
ra de unhas, avaliada em crI 2.00. Duas escovas Três quilos de pregos, avaliado em cr$ 6,00. - Um
pequenas, avaltadas em cr$ 3,00. Tres brocas pare freio com redeas para animal, avaliado em cr$2,50.ferro, avaliadas em cr$ 6,00. Duas correntes de relo- Uma polia pequena, avaliada em cr$ 2,00. Uma
gío, avaliadas em cr$ 5,00. Um cabide de madeire, polia grande, avaliada em cr$ 3,00. - Um rebolo
avaliado em cr$ 0,50. Uma presilha, avallda em cr$ grande com armação, avaliado em cr$ 5,00. - Um
0,50. Livros, revistas e jornais velhos, avaliados em rebolo pequ�nQ sem al'maçã�, avaliado em cr$ 200.
cr$ 1,00. Tres enchadinhlls de jardim, avaliadas em Um esmeril, cdm armação, avaliado em cr$ 20,00..

cr$ 4.50. Uma pá pequenlJ, ävaliada em cr$ 1.-ß(). Uma marorigona, avaliada em cr$ 3,00. Um sar
Dois socadores, avaliado& em cr$ 2,00. Umij,.{)áte- gento, avaliado em cr$ 3,00., Um macaco de made i
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 avaliad.as 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. Cinco molas de car
canecas, avaliadas em cr$ 2,00. Tres tijélas, avalia- ro, avaliadas em cr$ 5.00. Um afiador de serra,
das em cr$ 1,50. Um coador, avaliado em cr$ 1,00. avaliado em cr$ 1.00. Retalhos de madeira, a vali
Tres colheres, avaliadas em cr$ 0,50. Dois .garfos, ados em cr$ 50,00. Uma esquadria, avaliada em
avaliados em cr$ 0.50. Uma faca pequena, avaliada cr$ 1,00. Onz,e brocas velhas,. avaliadas 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 Sepilhos � -----

espremedor de limão, avaliado em cr$ 1 00. Um bal- de moldura, avaliados em cr$ 10,00. Três cruzetas
liii�!I�iIEiS2U�il!!!.S;r-!I�nlliEii!i!EllEE!lIli!Ei5!1E!!!!l.•11IEIi1ll_-'-de, avaliado em crS 0,50. Um moedor de café, ava- de madeira, avaliadas em cr$ 3.00. Duas fruteiras III IIIliado em cr$ 1,00. Duas cassarolas, avaliadas em. de madeira, avaliadas em cr$ ,3.00. Cinco formões, !li

F b (Sezões, MalárIas, li!cr$ 3,00. Uma bacia de folha, avaliada em cr$ 0.50. avaliados em cr$ 5,00. Quarenta e quatro (44) ar.- 0=1 ,., r17s Impaludismo IRUma chaleira de ferro, avaliada em cr$ 1,00, Uma golas de madeira para cortinas, avaliadas em !!, � ,� Maleitas, Tremedeira mfrigideira de ferro, avaliada
,

em cr$ 2,00. Duas cr$ 500. Uma roda de carro de mão, avaliada em II
'

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - 19panelas de ferro, avaliada� em cr$ 5,00. cr$ 2:00. Cinco Sargentos de madeira. avaliados III
IIIUm ,prato de folha, avalIado em cr$ 0,50 om cr$ 5,00. Treis caixas vasias, avaliadas em I " Capsul�s Antisesonicas IIIUma colher de folha, avaliada em cr$ 0,50. Tres pe- cr$ 1,50. Uma polia, avaliada em cr$ 1,00. Duzentos iii iiineir�s, avali�das em cr$ 1,00. Um eIrmário guar�a- quilos (200) ferro velho, avaliado em 'cr$ 100,00. "" M inancora" IIIcomIda, avaliada em cr$ 6,00. Um torr�dor, avalla- Dois esquadros, avaliados em cr$ 1,00. Um m?tor ia " . . mdo em cr$ 2,00. Uma panela velha, avalIada em cr$ "Gasmotoren marca OTTO", nO. 18.338, avahado 111 Em Todas as Boas E armaClas
"'"2,00. Um tacho de aluminio, avaliado em cr$ 5,00. em cr$ 1.000,00. Uma cama de vento, avaliada em 1-'- .

d L b tonos MINANCORÀ IUm cortador de tomate, avaliado em cr$ 1,00. Uma cr$ 2,00. Um banquinho, avaliado em cr$ 1,00. Uma :=
E um produto os a ora

'I--bandeja 'oue �va1io em cr$� 2,50. Duas colheres usa- estante, avaliada em cr$ 2,00 Um trado de bussi_na, m _ Toinville _ Sta. Catarina-
_das, que avalIo em cr$ 0,00. FERRAMENTA� ,DE avaliado em cr$ 3,00. Um Sargento de madel�a, iäi�I!i!i!ii!I;l!ii!!i:lEmmilii'ali�ii�;i_;ji!iii!El�!i!i!!Ii�BUlmOFICINA MECANICA E CARPINTARIA. Trmta e avaliado em cr$ 1,00. Um massarico usado. avalIa-duas (32) púas-brocas para furar ferro, avaliadas em do em cr$ 5,00. Duas plainas conjugadas, avaliadas -------------�------

cr$ 50,00. Sete compassos, avaliados em cr$ 7,00. em cr$ 4,00. Uma presilha, avaliada em cr$" 1,00. 0=========0=========="Um gran;'inho de metal, avaliad� em cr$ 1,00.· Duas Dois armári� pequenos, de madeira,. avaliado� em ',', Imposto Sind I.cal. "
serras CIrculares pequena" avalIadas em cr$ 2,00. cr$ 2,00. Duas Venezianas de madeIra, avalIadas I.Quatro trados, av�liados e.m cr$ 8,00. Oito fO,rrnões I em cr$ 4,00. Oito janelas d� vidro, avaliadas em

',', r."posto Sobre a Renda ',',para tornear madelr�, avalIados em cr� 10,00. Uma cr$ 8,00. Um reservatório d agua, pequeno, para I.serra CIrcular c?m e�xo pequeno, avalIada, em cr$ parede, avaliado em cr$ 2,00. Duas rodas de carro,
P t t d R g" t "15,00. Uma azeltadeJra, avalfada em cr$ 2,00. Um avali�das em 2,00. Um ferro de engomar usado, n a en es e e IS ro

"esquadro com folha de aço, avaliado em cr$ 1,00. avaliado em cr$ 1,00. Dois abat-jour, avaliados em n
G °Um serrote de costa, avaliado em cr$ 2,00. Um ali- cr$ 1,00. Duas lanternas, avaliadas 'em cr$ 2,00. ,0, Iniormações ralis IIcate, avaliado em cr$ 1,00. Um esquadro com. folha Trinta e oito (38) modelos, avaliados em cr$ 10,00.

IIde aço pequeno, avaliado em cr$ 1,00. Tres chaves Um balaio, avaliado em cr$ 0,50. Um aparelho de,", ESCRITO:RIO F. FISCHER 'J
de parafuso, avaliadas em cr$ 3,00. Um torno para soldar usado avaliado em cr$ 1,00. Um baú de • �madeira com armação, avaliado em cr$ 50,00 Duas zinco, avaliado em cr$ 1.00. Um cocho de madeira, " IIgalopas, avaliadas em cr$ 20,00. Cinco sepilhos, avaliado em cr$ 1,00. Um lavador de roupa, avali-" RUA MALa DEODORO Ne 204 IIavaliados eQ1 cr$ 5,00. Vinte e cinco (25) púas usa- ado em cr$ 100. Um latão de zinco pequeno, ava- 0=========0==========0das, avaliadas em cr$ 12,00. Deis brócas para ma- liado em cr$ '0,50. Dois sepilhos de moldura, ava-deirll, 'avaliadas em cr$ 5,00. Vinte formões parö liados em cr$ 3,00. Um par de estribo, 'avaliadomadeira, avaliados em cr$ 10,00. Um compasso pe- em cr$ 600. Um par de rolimão, avaliado em cr$l" 'iiqueno, avaliado e,m cr$ 0,50. Dois serrotes d� pon- 7,ÚO. Doi� formões, avaliados, em cr$ 3,00. Quinze ii CLINICA DE OLHOS _ .oUVIDOS - �ARIZ E GARGANTA., !!Ia, avaliados 2m cr$ 5,00. Uma prensa de mao, a- navalhas de sepilho usadas, avaliadas em cr$ 15,00. li _ moderna e primorosamente Ißstalada do livaliada em cr$ 1,00. Duas torquezas, �valiadas em Dois -(2) abat-jour, véÍliadofil em cr$ 2,00. Um. co- H DR SADALLA AMIN 11cr$ 2,Qo. Uma tesoura para folha, avalIada em cr$ cho de madeira, avaliado em cr$ 3,00. Duas caIxas ii • ii2,00. Dois alicates, avaliados em cr$ 2,00. Tres de madeira. avaliadas em cr$ 2,00 .. Uma estante de i! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS iimartelos, .avaliados em cr$ 4,00. Uma serra articu- madeira pequena, dvaliada em 1,00. Uma blJnqueta" H ESTADOS DE .SANTA. CATARINA � PANRAN_A. "» !!lada, avalIada em cr$ 5,00. Tres arcos de puas, a- avaliada em cr$ 3,00. Cinco brocas para ferro, ii «Rua Abdon BalIsta - defronte A otlcla

iivaliados em cr$ 3,00, Uma torqueza, avaliada em .avaliadas em cr$ 10,00.Uma molla de espiral qa ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde -.,. Hora marcada: 2-4 !icr$ 2,00. Uma ch�ve de fenda, avaliada em cr$l,oo. aço, avaliada em cr$ 2,00. Uma corrente de tran;s" ii '_ ..Joinville - iiUm sargento, avalIado em cr$ 3,00. Dual) chaves de missão, aVliliada em cr$ 5,00. Umél escaçla de abni-, .. -

fenda, avaliadas em cr$ 2,00. Uma travadeira, ava-
'

Edital de

"ASSEMBLEIA; GERAL ORDINARIA"

CONVOCAÇãO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembléa Geral Ordinaria, na séde
social, as 14 horas do dia '16 de fevereiro proximo.

ORDEM DO DIA "

1'.) Exames, discussão e aprovação das cont.as
da Diretoria, do parecer do Conselho FIs
cal e do Balanço.'

2'.) Eleição dá Diretoria.
3'.) Eleição do Conselho Fiscal.
4'.) 'AsSUDt�8 ·diversos.· , '.'

"Acham-se á disp'osição dos Snrs. Acionistas
os documentos a que se refere ° artigo 99, do de-'
creto-Iei n·. 2627 de ·26 de Setembro de 1940".

jaraguá do Sul 10 de janeiro de 1948

WALTER BREITHAUPT
ADOLFO A. EMENDOERFER

Diretores
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CORREIO DO POVO

Prefeitura Munici�al ue Jara�uá �� ,�ul

Clinico de Olhos, Ouui�ßl "oril, fioroantB
Dr. Ar....inio Tavares

li'ofessor Caledralico de Biofogiá do fnslilluto de Educação de Florianópolis

Ex·Chefe _os serviços cllnlcos e clrurolcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sanson, no Rio de Janeiro.

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

formado pela faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

eLUMENA U STA. CATARINA

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUk DO �UL

[dilill fi;ilíi;iOOjlll· CIRURG��:���E�!:::�: II
: :� li Com cursos de aperfeiçoamento no

!I

: B s Ltda:1 H Rio. de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

: OS .B . ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica if
: B!i Geral de Adultos e Crianças. ii
.:...................................... ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. 55

TELEfONE N. 3 ii
Jaraguá do Sol - Sm. Catarina ' li

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez

Fraqueza

É indilpenlaYel
o UIO ·do

IODOllNO
DE ORH

,

De ordem do! Sr.
Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul,
temo público que,
durante o corrente

mês de Janeiro, ar

recada-se na Tesou

raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co

rupá, o imposto de
LICEMÇtl(automoveis, bi

cicletas, motocicletas e

carroças).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

o contribuinte sujei-··
to a mnlta de 20%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
dicialmente.

Tesouraria da
Prefeitura Muuici-

de Jarguá:� do iSu!.
2 de janeiro de 1948,

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Dr. Waldemiro MazureC�8n
e••• DE laUBE

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

Indutotermia - ßisturi-eletrico . Electro-cauterizaçäo

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

J

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBHIGUEIRA MINANCOßA
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

rernedios

Compre hoje mesmo nma LOMBRIGUEIRA

MINANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora

-
OINVILLB

Não sofra de indiges
tões, use

Bitter Aguia Puro

nlXIB u B06UflRA
o remédio que tem depurado

o sangue d. tres gerações I

Empregado com êxito nas:

IMPOSTO SI TABACOS E

DERIVADOS E SI BEBIDAs AL

COOLICAS
De ordem do snr. C ole

tor, torno publico que no

corrente mez de T aneiro, ar

recada-se O imposto acima,
reterente ao 10, sem estre do

corrente exercicio.

Os Co .ntribuintes que não

fizerem seus pagamentos no

I praso, poderão satisfazel-o

no proximo mez de Feve- Vitõrio
.

azzaris

relro com a multa de 200(0. � Jaraguá do Sul -

_
�ua Domingos R. da Nova tê'

Exgotados os supra c,JtI\- \fi Moveis Espelhos Vidros e vidraças. Corta- �
Jas prasos, serão ,extraldas

I
se Vidr�s. Moldur�s para Quadros qualquer

a� ,competentes certidões de ti o.·_ CAIXÚES FUNERARIOS

diVidas para ter lagar a co- .

p
Em estoque e sob encomendas.

brança executiva, Enfeites para Caixões funerários.

Coletoria Estadual de J a-

raguá do Sul 2 de Janeiru -------- S
deErE�DORO BORGES Tome, sal)de, usa::'-I VENDE- E

escrivão
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUlA

E'D I T A L

Grllll]110 IE§���21r §âl� JL�nl
Edital de Matricu Ia

-----

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, dia 2 - 2

"
Complementar dia 16-2

Mensalidade: e-s 25,00

Jaraguá do Sul, 22-1-1948
A DIRETORIA

VENDE-SE
Uma sorveteria e bar resteurante, contendo

uma maquina grande de picolé, nova, uma geladeira

eletrlca. O resraurante contem 20 mesas.

Situado no centro da cidade de Ioínvllle, a Rua

Duque de Caxias N. 646.
Preço e-s 120.000,00

Tratar com o snr. WALTER KLUEVER, Joinville

ALUGA SE Ample casa resí-
- -

dencíal, no cen

tro, a Rua CeI. Procopio Gomes

(defronte Salão José M. Mueller)
Tratar no Engenho RAU Limitada

--------.!--------

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machados. Enchadas Foices, etc.

•

"--���.n"----���.

fß8HICß Df MUUfiS f CßHp.lnIßRIß
DE

Guilherme A. G. Gaedke & Filhos

Rua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

Dormitórios modernes e simples
Jogos pera sala

Iogos pera coslnha

Guarda roupas colonial

Guarda roupas pera casal e solteiros
..

Guarda comida e guarda louças
Bufes e penrladelras
Cadetree=Mochos=Cernlsetros

:

Camas-Taboas de lavar roupa

REQUERIMENTOS
DESPACHADOS

Dia 26-12-47

3223-Carlos Nasa-bras. bras. baixa ímp. so

bre sua sapataria. por' não desejar mais continuar

com o mesmo ramo.
.

.

3224 - Julio Behling-bras, transf. impv de um

carro de mola, vendido a Alfonso Hardt. Idem.

3225-Ambrosio Binder-bras. transf. ímp. ter

reno vendido a Nestor Gonçalves. Idem.

3226-Vitor Raduenz-bras. baixa imp. de Um

automovel Ohovrolet, vendido para fora do munici

pio Idem.
,

3228-Mathias Beheuer-bres. haixa imp. Indus

tria e Profissões sobre açougue por não desejar

continuar com esss ramo de negócio. Idem.

3229-01ga Costa-bras. baixa imp. sobre um

carro de lavoura. Idem., .

3231-Walter Stein-bras. transf. imp. terreno

vendido a ROdolfo Stamerohann. Idem.

Eilio Bortoliní-bras. baixa imp. sobre sua

marcenaria, por não desejar maís continuar com

mesmo' ramo. Idem.
3233-Alfredo' Minattí-bras. transí, imp. terre

no vendido a Guilherme Pincegher. Idem.

3234-José Emmendoerfer-bras. licença fazer

diversos e pintura, interná em sua casa de mora

día a rua Mal. Deodoro-da FOnseca n. 23. Idem.

3235-Leopoldo Pineegher-bras. transf. imp.

terreno vendido a Hilaaio Lombardi. Idem.

3236-Guilherme Gunter-bras. traust. imp. so

bre uma bicicleta vendido a Seviriano Schiochet

Idem.
3211-Eugenio José da Silva-bras. licença

construir uma cerca de sarrafos em frente sua ca

sa sito a rua Elisa Stein, nesta cidade. Idem.

3246-Angero Bortolotti-bras. transí. imp. ter- !!!fIIII------

I__"!'-.

reno vendido a Joaquim Demarchi. Idem.

3247-Augusto Píske-bras. baixa imp. sobre

um carro de lavoura, de um animal por achar-sé o

mesmo imprestavel. Idem.

3248-0tto Berthelsen-bras. licença construir

uma casa de madeira, destinada para colocação de

um motor elétrico, a estrada Felipe Schmidt. Idem.

3249-Willibaldo Hauek-br as. transf. imp ter

reno bom a area de 235.000 mts2. sito a estrada

Rio Novo, comprado de Rodolfo Hinkeldey. 'Idem.

3250-Aldo Bugmann-bras, transf. imp. terreno

com a area de 2.500 mts2. sito a estrada Felipe

Schmidt, comprado de Carlos Hoeptool',.eldßql.

3252-Lino Schileider-bras. alvará de Habi

te-sa para. alugar sua casa sito a rua Mal.. Deodo

ro da Fonseca 368. nesta cidade. Idem ..

.

3253-Hoepfner-bras. licença construir mau

soléo na sepultura de Johanna Zahler, inhumada

no cemiterio Municipal desta cidade. Idem.

32M-Carlos Heinzle-digo alemão, licença

construir mausoléo na sepultura de Antonio Ge

rent,· inhumado no cemitério municipal desta cida-.

de. Idem.
'

3255-Carlos Heinzle-alemãó licença construir

mausoléo na sepultura de Reinoldo e Berta Bürta

Bürger, inhumados no cemitério Municipal desta

cidade Idem.
3256-Francisco Ponstein-bras. transf. imp. de

um carro da lavoura de um animal vendido a Hen

rique Schmelzer. Idem,
'3257-·Gnilherme Starke-bras, baixa imp. 80- _----------.

bre uma bicicleta por ter transferido residençla

para outro municipio.: Idem.
3258-Demetrio Silva-bras. baixa imp. sobre

um carro de lavoura. Idem.'
3259 - Pedro Gereut-bras. imp. sobre uma bi-

cicleta vendido a mesma para fora do município. -=========:::;

Idem.
3260-Teodoro José Wolf-bras. imp. de uma

bicicleta vendido para fora do municipio. Idem,

3261-Reinoldo Klein-bras. transf. da um carro

lavoura de um animal vendido a Baltazar Stahl.

Idem.
3262-Walter Pieoll-bras. baixa imp. sobre ge

neros alimentícios, botequim, e caldo de cana, por

não desejar mais continuar mais com esses ramos

de negocio. Idem.
3263-Frederico Poreth-bras -. transf. imp. ter

reno vendido a Augusto Stein, Idem.
3264-José Renta-bras. trans{. imp. terreno

vendído a Alfonseo Finto. Idem.

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 2 de dezembro de 1947.

JOSÉ PEREIRA LIMA
Secretário

Casa de Moveis I

'PARA fERIDAS,

E C Z t M A S,
INFlAM,ó.COES.

CCC[I�AS,

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

Por motivo de mudan

ça uma Casa de Sêcos �

Molhados, com boa fre

guezia e um Caminhão

"Chivrolet" tipo 35, todo

reformado, com rodas du

plas e 7 peneos quasi no..

vos, tudo por preço de
ocasião.

.

Ver e tratar com o pro-,
prietario:
GUILHERME HELLER

Corupá - Estr. Rio Novo.

Feridas
Eczemas
Úlceras
Manchas
Dartros

�. Espinhas
Reumatismo

Escrófulas

�äll sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o MELHElR!",

ELIXIR DE NOGUEIRf..

Grande Depurativo do sangue

,"MEDICAÇAO AUXILIAR

NO TA RTAMENTO DA
SIFILlS". ,�l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S. Dalporti,a Recruti,a "ViaraDIa
" (=='====="�"''''''''''-======''==='"'''=''''i,

De ordem da Díretorí- 8 Diretoria precedente II MOSQUITOS ?00000 !i
a levo ao conhecimento prestou contas .oreamen- li Combatam-os, comprando um bom Mos- ii

c

dos seus associados pre- tárias referente ao exer- li
ii

sentes e ausentes que cicio correspondente a ii quiteiro na CASA SONIS !i
em reunião da Assem- ano de 1947, demonstran- ii ii

bléia extraordinária, le- do um saldo em depósi- !I FRANCISCA BUCH ii

vada a efeito em 11 de tos de Cr$ 6. 516,50 res- ;.� _ _.......

. ii

Janeiro de f1948, na qual pectivamente.
.. __._ _ ::: :::::::::::::::::::::::::::�:.:::::::::::::::::::::::::::;�.

DIRETORIA ELEITA DE 1948

s. E. GUAR�Ní
Boile Social

CONVITE,
.A Diretoria da �. E. G�araní tem o prazer de

convidar os seus SOCIOS e sSI Emas famllias para o

baile de fantasi�, que se realisará em sua sede ne

noite de 31 do' correnre, abrilhantado pelo Iavz Elite
de Corupá.

.

e obrlgatorlo a apresentação do talão de 1-1-48
ii comissão da porta.

jaraguá do Sul, 21-1-48D.eclaração
.,."." Nós abaixo assinados Emílio Albrecht Clara

Sacht, Hulda Vogel, declaramos que o Sn;'. Francis·
co Clebber sempre tem sido um homem honesto e

as calunias que nós levantemos centre o' mes�o
não são verdadeiras.

Presidente de Honra I ria sómente reconhece

Adolfo Bolduan, Presi- ingréssos de novos asso

de.nte Walter Bartei, Vice ciados dõra que se a

WIHy Patzsch, 1.' Secre, presentem no minimo 24

tario Alfredo Bartei, 2.' horas antes dos bailes
Secretário Reínoldo Vo- realísaveís pela socíeda

gel, 1: Tesoreiro Oscar de:
Eggert,2: Tesoreiro Rei- É vedada a entrada
noldo Bartel. Diretor So- nos bailes sociais ás
cial Leopoldo Rode, Ora- moças e menores desa
dor Socio Emílio da Sil- companhadas de pessoas
va, Cap. Esp. Otto Ku- que não forem socios
chenbecker e Guarda deste clube.
Esp. Alfredo Rode.

NOTA: - Chamo a a-
Ass. Alfredo Bartel

tenção que esta Direto- 1: Secretário

A DIRETORIA

A V I 5 O
Emilio Albrecht

Clara Sacht

Hulda Vogel

Dr. ALVARO BATALHA avisa aos seus dis
tintos clientes que já regressou de sua viaje�, e

desde já iniciará seus trabalhos.

A DIRETORIA

s. D. ACARAí
CONVITE

Clube Aimoré
festejos Carnavalescos

. A Diretoria do Clube Aimoré, tem o grato pra-

zer de convidas os srs socíos e exmas. familias,
pare tornarem parte nos festelos carnavalescos do

corrente ano e que constam de dois bailes, nas noi

es de 7 e 9 de Fevereiro proximo (sabado e segun

ta-feira).
Mesas a reservar, desde ja; com o ônr. Tesou

reiro.

Konell; Ingrit, f. de Al
fredo Lemke; Agata f.
de Arno Priebe; José

Aniversarias. Dia 22 fes- Waldir, f. de Artur Pla
reíou seu aniversario nata- ninschech; Guído, f. de
liclo o ônr. Oscar Meister. Emílio Hornburg; Lucia

Hoje o ônr. Paulino Na- f. de Wanda Biernaski;
tal Bonin, Clara Pedroni, Mario, f. de Alfredo Én
esposa do ônr. Pedro Pe- glememann; Irio, f. de
droni, Olga Cardoso, es- Alfredo Engelruann; Irio,
posa do ônr. Hermilio f. de Albrecht Konell;

.,:::::::::;:::::::::-.:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::..

Cardoso, e Hida Weis Nelson, f. de Hugo Koehn; O Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, faz íí .

.
11

Vogel, esposa do ônr. Marta, f. de Geraldo s�ber a qu.em possa Inressar, que a Prefeitura nece- ii Procure seu premio... li

Eugenio Vogel. Schlecht; Adernar, f. de sita edqulrír por compra 200 (duzentos) sacos. de ci- ii
' il

NASCIMENTOS. No car-
Rodolfo Schumann; Lu· mento, sendo que essa aquisição será feita por con- ii C A Q A QnAl,' Q ii

tório do Registro Civil, cia, f.. de Teodoro Virtu- correncia pública, de�endo essas propostas serem li' Os premios sorteados pela ROH OUI1 O !!

foram inscritosos seguín- oso; Olinda, f. de Domin- apresentadas por escrito em envelopes fechados, até ii
;;

tes nascimentos: gos Vieira; Lourival f. dia 9 de fevereiro do c. a. na Secretária da Prefeitu- g I Loteria Federalde 31-12-47 ôão.-
g

Beatriz, f. de Manoel de Alvino Silva; Irma, f. ra, onde serão abertas as mesma em presença dos H pe a !!

Esteve: Nelda f de Bru- de Ermenegildo Maníríní: interessados no mesmo dia as 10 (dez) horas.
.

ii 1.491 primeiro prêmio H

no Ku�ster' éniiro f de Wilma, f. de Ermenegil- �efeitura Municipal de Iereguä do Sul, 31 de ii
.

7.338 segundo' prêmio 11

Willy Hass; Lorival'd�, f. da Manfrini; Irineu, I. de janeiro de 1948. H 11

de Germano Koehn: EI- Humberto Patsch; Guido, WALDEMAR GRUBBA
':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..

mop.r, f. de Hornbmg; I
f. de Ezelino Rosa: Eva�:

Prefeito Municipal

Clube Atlet.·co RAEPENDI
Aníta f. de Reinhold Frie-I do, f. de Caetano Buccí;

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

�rt��!.yl��t��gU�:on���� r:I�1l!��, f. de Lucíano if::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�i , ,

lher Krueger; João, f. CASAME�TO�. NaA sala ii CHUVA E SOL? ii AVIS'O
de José Alves Siqueira. das audíeneías, öntem ii • •••• ii

Antonio Mueller, f. de fur.am celebrados os se- ii g

.fedro Mueller; João, f. guíntes casamentos: .Ber ii Resguarde·se, comprando um bom Guarda ii A Diretoria avisa aos senhores portadores de

de Francisco Koehler: nardo Germano Stemba- ii es'
ii Apolíces da extinta Sociedade de Atiradores Ja-

Maria de Lourdes, f. d� eh co� a senh?rita An- !i Chuva ou Sombrinha na a s a o n I S ii raguá, que procurem á respeito, ímpreterívelmen-

Matias da Silva' Arlete na Alvína Sachí; Rober- ii
g te até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre-

f.:de Frederico' Schwe� to ôchwartz com a se- !! .

!1 tario do Clube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu

dler, Crista, f. de Benno nhorita Amanda Kamim; li de FRANCISCA BUCH !i escrítorío á rua Marechal Deodoro N' 204.

Radunz: Leonida f de João Ersching com a se- li
.:

Jovino" �LeUe' Ev'ald� f nhorita Cecilia Schmidt; \::::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;
Pela Diretoria:

ALFREDO KRAUSE-Presidente

de Vendelín 'Stein' Wal- �uiz Preti com a senho-

demar f. de Alfredo Ho- ríta Natalia Pezzatí; Ar Proibição
norato' da Sil�a; Antonio, tur �öckert com a se- Aviso )
�. de Jacob Francisco nhoríta Wally Beck; Ar-. ..

Fica expressamente proi-

de Souza; Adele. f. de n.o Kan�ler c.om a senho AVISO os propríetárlos r bido a passagem de pes-

ßuilherme Holz, Nelsa, rIta MarIa LeItholdt; de
.
gados não soltare� soas estranhas em meu

t. de Ro?erto Wehrmeis-
malS os mesm?s em m!-I terreno.

ter; MarIa ,Nair, f. de A- BITTER AGUIA nha� plantaçoes, pOlS Não me I'esponsdbiliso

lexandre Steilein; Otavio, PUR O
lar':>l curto proc.e�ssl) pelo que possa acontecer.

f. de ;Alfredo Q-eisler; e'
sem me responsabilisar. Corupá, Rio Novo-Alto,

Wende1m, f. qe Oscar
um aperitivo cientitico

REINALDO ULRICH 22-1 48.
'I _.

•

Locais A Diretoria da S. D. ACARAf, tem o maximo

prazer de convidar os snrs, socios e exmes. familias

pare o grande baile cernavelesco a realisar-se- no

dia 31 do correnre, no salão de süa sede social o

qual será abrilhantado por um otimo Jazz.
'

A DIRETORIA

Edital de Compra

Proibição
Os abaixo assinados

Convida seus essocía- proibem terminantemente

dos e exmas. familias pa- a todas as pessoas de não

ra os bailes carnavalescos entrarem em suas proprie.
a se realisarem em sua dades. Não nos responsa

séde nos dias 7 e 10 do bilisamos pelo que possa

proximo mes de Fevereiro. acontecer.

Mesas a reservar com o Corupá, 22-1-48

Ernesto José Brixi Snr. Di?ni�io À. Pereira na Roberto Seid.el
Auto VJaçao.

. I
LeopDfdo SeIdel

________
A DIRETORIA Alvim Seidel

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

ClUHf H. BftfPfnOI
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�.. Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados �
(@ TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRnH� RfSPIRßIÓRIO �
@ Encontram alivio imediato com o uso do �
{@ Incomparavel @)

; P�ilDrill dI! ílogien Pl!loll!nll! �
@) O PEITORAL MAIS ()ONDECJ!DO NO BRA§IL��@l®�IS\!�1S\!tõ\�:��!r.:\\�! r.:\\1S\!r.:\\IS\!r.:\\1S\! r.:\\1S\: rn\�! r.:\\

•
���������� J:l

LI
COITRI CISPA.

QUEDa DOS CA·

BU§S f DEMAIS

AfECÇÕES DO

�DDilO CABELUDO.
',..o'N I CO" OI: P IL A R,

POR '(x'é�t:{�'CIA

......�� I
_ --

({1) §ab2io (Marca RegIstrada)

Virgem Especialidade
dia CtAo WEilEt llNJI))U§illlAl co JoliIDlfnHe Sft..ßÃ� ylRCfA,

. '.

ESPECIALIDADE,
recomenda·se para, colegios hospitais, etc., pela sua qualidade desinfectante

...........�
..

j

j
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