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Damos aqui alguns to- de matérias primas, ex: I comercial,
continuarà 11947,

diz o sr. Horácio' e seus acessorios, Ier-

picos do discurso que o portamos em nove me- inalterável em 1948. O Laíer:
'

ramentas, utensílios, ge

deputado e Presidente ses dêste ano, mais Cr$. cacau também tem mer- '�A importação nos ladeiras, reírígeradores;

da Federação do Comer- 776.494.000,00 do que em cado garantido. O arroz primeiros nove meses aparelhos de rádio, vi

cio Snr. Horacio Laíer, igual periodo de 1946; e o pinho são produtos dêste ano subiu de Cr$. trolas e acessórios, apa-

.produzío na Camara e no grupo dos produtos que encontram mercado, 9.040,349.000,00 para Cr$. relhos elétricos etc. O

referente a situação e- alimenticios exportamos dependendo de acordos 16.973.015.000,00 isto é, aumento na importação

conomica, especialmente mais Cr$119.{)10.000,00. internacionaes.A fome de um aumento de quasi de caminhões e automó·

a exportação e importa- Apenas no grupo de trigo que ameaça o mun- Cr$,8.000.000,00. A dis- veis e seus acessórios

çäo: animais vivos,' exporta- do é garantia absoluta tribuição dêsse aumento foi de Cr$1.õ89.565.000,00

"Exportàmos, em 1945, mos menos a ínslgnlíícan- para a nossa exportação incidiu principalmente relativamente ao ano

t 2. 197. 510 mil cruzei- te importancia de Cr$. de arroz e milho. O te- sôbre o grupo das ma- anterior. O "deficit" do

ros; em 1946, 18.239.533 11.191.000,00". ainda do cido deverà servir de nuíaturas cuja importa- balanço comercial nos

mil cruzeíros; e nos mesmo orador as seguín- base a um acôrdo líga- ção elevou-se de Cr$. nove primeiros mes�s �o
primeiros nove meses de tes palavras, em conclu- do á importação do trigo. 4.973.656.000,00 para Cr$1 corrente. ano atíngíu

. i947, CrS. 15. 554. 721,00 são às suas observações Assím o ritmo das ex- 10.010.122.000,00 ou seja, 9r$1.418.4�4.000,00. Em

ou Cr$. 2 366.222,00 mais sôbre o nosso comércio portações brasileiras em Cri5.oõ6.466,ooo,00 a Igual período do ano

que em igual periodo de exportação; 1948 deverà manter-se, maís do que em igual passado, havia saldo de

de ,1946. A situação, pois, "A posição estatistica não infundindo quaisquer periodo de .1946. Entre Cr$4.140.150,000,00",

é tranquilizadora. Jà ex-. do caíé é sólida e a sua I preocupações". essas manufaturas os Com as seguintes pa

portámos, em apenas no- exportação, garantia bá-I Referindo-se às nossas maiores aumentos se ve- lavras conclue o sr. Ho

ve meses do corrente sica da nossa balança importações no ano de rlíícaram em automóveis i
rácio Lafer o seu pensa-

ano, 3.357. 211 mil cru- I mento sôbre o nosso co-

zeiros a mais do que os
.

mércío de importação,

meses de 1945. Os prín- U I d t· que tantos debates têm

cipais artigos exportados man u s r I a suscitado e�tre os nos-

foram os seguintes: .' sos economistas;

Café-Cr$.5.437. 862.000,00.
"Era natural êsse au-

ou seja, um aumento de D e c a den t e mento na importação

Cr$.977.251.000,00 sôbre I >'
Aos quatro anos de

igual periodo de 1946; privações, o Brasil tinha

Algodão-Cr$ ....•

fome de artigos estran- Foi nomeado e já to-

2. 499. 965.000,00, ou se- Os produtos latícíníos la no Estado. hoje, sujeitando os pro- geiros. Importámos, prín- mou posse do cargo de

ja, um aumento de Cr$. constituiram já uma das Os motivos da deca- dutos a esmolar licença cípalmente, artigos de Secretario da Segurança
413.867.000,00 sôbre igual maís florescentes índus- dencia de tão importante de liberação. consumo durável como Publica, o snr. Dr. Othon

período de 1946.
. trias de Santa Catarina. factor economíco catarí- Essa medida, ímportu- automóveis, geladeiras, Gama d'Eça.que até aqui

�. Cacau-CrS814.690.000,OO, para estar agora em nense, são varios em na agora, quando ja foi rádios etc. porque os ocupava o cargo de con-

. ou seja. um aument� de completa decadencia sua origem; degeneração líberado o preço dentro bens de produção de que sultor juridico junto a

Cl'$472.779.000,00 sobre Em Jaraguá, nos ultí- do gado leiteiro e das do territorio eatarínen- tambem multo necessi- Delegacia Fiscal do

r igual, p�rio_do de 1946; mos anos (HH'-l'&l'am suas pastagens, a falta de se, obrígou 'Os compra-. tam?s. não. podiam ser Tesouro Nacional em

Aç�car�Cr$165.8000,00, atividades 5 fabricas, braços para o' trabalho dores de Curitiba, nossa I fabrICad?s rapidamente, Santa Catarina.

ou, seja, um aUn;tento de alem de diversos postos nas zonas rurais e com- maior praça-, a procu- logo. aP?fi a. reconve�sao O ato de posse teve a

�r$93.87t.000,00Igual pe- de desnatação. pleto abandono de auxí- rar o produto mineiro. das mduntrIa� amerrca- assístencía das autorída-

ríodo de 1946. O motivo principal é lio tecnico e financeiro. Agora, quando ha mai- n�s � européias. Toda- des, tendo transmitido o
.

'Arroz-Cr$493 847 000,00 a escacez da materia A esses, está ainda or produção, os compra- VIa, Já estao encomen- cargo o snr. Dr. Timoteo

ou seja, um aumento de príma-c-o feite, - cuja agora a ameaçar-nos a dores paranaenses reíu- dados. e pagos, como 10- Braz :vIoreira, que esta

de Cr$235.147.000,OO sô- produção diminue de ano falta de mercado, No] in- garn o nObSO produto, a- comotívas, carros para va respondendo pelo ex

bre igualperiodo de 1946; .para ano, como ja temos verno, a comissão de legando não podermos e�trada �e ferr?, .maqut- pediente daquela pasta.

Pinho-Cr$647.790,000,OO demonstrado aqui, e já o preços, pela falta que fornecer laticinios com msmos índustrlais etc. Ao nomeado, que é um

ou seja, um aumento de foi na Assembléia Legís- então existe regularmen- firmeza. na epoca de Ial- etc. que dent�o de p0!l- escritor e homem de

162.458.000,00 sôbre igual lativa, em discurso do te, proibiu. a remessa ta. E' mais uma falta de co tempo mais, estarao grande cultura da atual

,periodo de 1946. deputado Artur Müller, para fora do Estado, o estimulo que precisa ser seudo desemb�r�ad�� geração catarinense, nos-

E contínüa, acresceu- quando focalisou a ques-/ que ainda, até parece I remediada, se não quíze- nos portos brasíleíros", sos cumprimentos.
tando: "Enfim, no grupo tão da produção agrico- por capricho, faz até rmos suicidio completo. '

,
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ECONOIllICA

640 Predios

Dia 30 quando se diri

gia a falar ao povo, foi
assassinado o conhecido
leader indú. Nathma Gan
dhi.
O assassino depois de

preso foi linchado pela
população.

Os nossos recrutas

Santa Catarina vai for
necer pera 1 a Região Mili
tar (Rio), 3000 recrutas,
cujo embarque está sendo
levado a efeito em lera
gué, por turmas,
O serviço está a cargo

do ônr Capitão Azevedo,.
e folgamos registar sua

prefeição, pois numa de
zena de caminhões que

transportam os jovens de
todos os recantos do Es
tado pera aqui até agora
não houve qualquer aci
dente.
Ja foram organisados 6

trens de 10 carros cada
composição e agora mes

mo, jornais do Rio, dão
a incorporação a la, Cia.
de Policla do Exercito,
de 200 robustos catarinen
ses de cêrce de 2 metros

de altura.
Os guapos rapazes de

Ieragué embarcarão no

dia 13, estando sendo

preparadas diversas ho

menagens por ocasião do

embarque dos mesmo.

SfCftfIHRIß Df SffiURßnCß

NOTAS NOTICIAS
O Presidente da Re

pública assinou autoriza-

Vai o pais aos poucos meçaram então as hos- quele alto dignatario da I'onclusäo desse trecho ção mandando 'executar

pagando os desmandos tílidades. igreja catolica. O Departamento Naclo. importante etapa do pla-
governamentais do tem- Agora a Assembleia -x- nal de Estradas de Roda- no geral de ampliação e

po da ditadura. Legislativa queria pro Afirma-se que Santa gern (DNER) está com es- desenvolvimento do en-

Ainda agora foi arbí- cessar o governador pa- Catarina vai ter rnais um ta tarefa: construção da sino primàrio nas zonas

trada em . . . '.' ra afastai-o do poder e bispado, devendo ter se- estrada Curltlba-ôanra Ce- rurais com a construção
Cr$288.460,812,OO, o líqui- com o presidente do le- <;i� em Tubarão. cilia com cerca de 240 de mais 640 prédios es-

do da importancia de gislativo no governo, -x- .
I qullornetros a qual ficará colares distribuidos em

cerca de 600 milhões de presidir as eleições mu- O Exército está cons- concluída em meados do diferentes zonas do pais.

crtlz�iros do espolio de

I
nicipais, mas parece que

I
truindo uma rodovia li- proximo ano. A terraple- Êsse plano, organíza

Henrique Lage, íncor- o golpe falhou. não so- gando Ponta Grossa á nagem já se acha ulrlrna- do e posto em execução

porl:!-dos ao Patrimonio mente devido a Interven- Foz do Iguaçú com mais da numa extensão de 150 pelo Instituto Nacional

Nacional e que agora ção da comissão do a- de 500 quilomentros de quilometros de Estudos Pedagógicos,
tem que ser pago.s aos cordo como pelas mani- extensão e tambem o rre- Já foram .ínctados o') já em 1946 possibilitou o

h�rdelros daquele mdus- festações do povo do cho da rodovia Rio Porto estudos de uma nova es- inicio da construção de

trIal. Piauhi já cansado de Alegre, entre Lajes e San. trada de . rodagem entre 620 predios escolares na

- x- politicagem. A manHes- ta Cecilia, no Estado de Curitiba e São IPaulo que zona rural que como se

O vapor "Bràsil Vic- tação de solidariedade Santa Catarina. So faltam encurtará em cerca de 100 sabe apresenta os mais

tory", carregou no por- ao, governador RGcha 36 quílornetros para. a qUiiometros a actual liga-;- elevados indices de defi-

to de Santos, com desti- Furtado foi pois signifi- I ção
entre essas duas ca� ciência educacional. Com

no a Alemanha, 23.253 cativa. pitais passando pelo vale GS recursos do Fundo

sacos de feijão e -X- do Rio Capivari e litoral Nacional do Ensino Pri-

6. 906.930 qUilos de mi - A Assembleia Legislati- sul de S. Paulo. mario, o Ministerio da

lho a granel e para Da- va do Estado mezes at.raz O Departamento de Es- Educação planejou para o

ckar 1.500 sacos de ar- áprovou um projeto . de Na hora do tradas de Rodagem de a�o de 1947, a c:onstru-
roz. lei' abrindo um credito es- aperitivo, tome Santa Catarina iniciou por çao �e 14�0_ predlos qu�

-x- pecial de 20.000 cruzeiros sua vez com o concurso' tambem Vlfao atender ás

Está para ser feita a para aquiSição de uma
Um Caiice financeiro do D.N.E R., a necessidades das. ionas

paz politica no Piauhi, imagem de Santa Catari- de construção da ligação de carentes
.. Quas� tGdos os

em virtude da interven-. na a ser doada a D. Jai- Florianópolis a Joinvile Est�dos Já assmaram os

ção da comissãõ inter- me Camara. BITTEß AGUIA com cerca de 100 quilo- A�ord.os e receberam �
partidaria do acordo. Agora em sua estadia !\ melros de extensão Esta- prImeIra quota dos aUXI-

O governador eleito no Rio, O' snr. Governa- Puro mos citando apenas estra- lios para o:iníciG imedia-

ali era udenista, mas o dor Aderbai R. da Silva das constantes do Plano to das construções.
PSD e PTB tinham maio- vai pessoalmente fazer Rodoviario Nacional Agora dentro dO' desen·

ria na Assembleia. Co- entrega dessa doação a-

.

volvimento do planO' ge-

Escolares

ral, o Governo conside
rando as dificiencias das
Zonas de fronteira e de

colonização autorizou a

construção de mais 640

predios escolares distri
buídos da seguinte forma
200 nas zonas fronteiras
200 nas zonas de colo
nização e 240 nas regi
ões mais necessitadas e

não compreendidas na

quelas zonas.

Com êste novo acrés
cimo, o Ministerio da E

ducação distribuiu, no

ano findo recursos para
2. 120 prédios escolares.
Desnecessário será en

carecer a importãncia
que êsse fato representa
para o Brasil onde o

ensino primário oferece
deficiências que estão
a desafiar a ação dos
GO'vernos e -dos adminis
tradores. O certo é qut'<
essas 2 120 escolas au

torizadas para 1 947,
mais os 620 predios de
1946, indicam a ação
positiva que O' Ministerio
da EducaçãO' està desen
volvendo 'para a amplia
ção da rede escolar

primária e consequente
redução do deficit de
matricula.
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RECUPERE O GOSTO E A ALEGRIA DE VIVER

NoVidade
Uma bôa caneta

constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Ltda.

..�,�--���� �_""","')(;à

Banco Populc;r e Agrícola
Do Vale do Itajaí Matriz: BLUMENAU

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,
jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio de Sul

ABONA JUROS AS SEGUIN�ES TAXAS
Depositos com juros- ci dispos!ção-(sem limite) retirada livre 30/0
A disPosiçiio conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sern avlso até Cr$ 20.000,00 • . ...

'. 6%
Dep. irilclal Cr$50.000,00 cjretiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 50/0
Depositos com aViso-Reto dlarla até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas� mjavlso prévio de 30 dlas 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dlas 61/2'/.; 180 dlas 7'/.} Dep, a prazo fixo-Por 6 meses 61/2' t : Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o

i
avlso prevío de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito,
Dep, populares-(limite até Cr$ 10.000,00), Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais serr evlso até Cr$ 1 ..000,00 5/12'f.
Dep. Itmilados-(Limile até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .". 61/2'/.
Dep. EspeciaiS-(limite até cr$ 100.000,00). Dep: inicial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem aviso até 5.000,00 -cruzeiros semanais.. ... 7'/.
Faz todas as operações bancarias, corno seJam: cobranças, descontos,
passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. eto, .

'PARA FERIDAS,
E C Z 'i: MAS,
iNflAM/>.ÇÖES,
C C· C [ ! f;! A �,

�S:i'N�;��}J

FRACOS E ANt::MICOS! ITomem:
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

ImpregadD calll Bnu ais:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
Escrofulose

.. ---

Dr. Waldemiro Mazureehen
..

....._ _ _........
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ll..,� �:.:..�

i

..�� �
a C

���.:�:C�.�!�..�;��:,,""",J
::1::1:.1 Os :::.:'.;..::; �u:-!::�:�!:!0158 ii � II �1�J�t,:�i;.�����:ii��i���,�6:�;2l����

So 11.- i:t iii'" . Ir _ .. ii!l SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- i!
.

s li I - R,uo, lntra-mmdho' e "ui,.
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I O i! BATERIAS E CONCERTOS DE iiN ii é <4., PlANADAS de 8 a 120 baixos
_.

,

. !j ii 11 � nacionais e estrangeiras.

�
PNEUS. 11 ii BANDONJBON@" �ão o� m�lnor�� � mai� oarato� :""""�" -

�'''''''''�
CLA:\���!s-_!'À:0.";�: -'It -

.. PISTONS - SAXOFONES

-iI PRODUTOS DA:: I �:.;:: CLINICA. DE OLHOS - OUVIDOS - NA.RlZ E GAIWANTA !l BANJOS - TROMBONES -

IT Al .

11- o � Ir TI.rTI � ..
modema e primorosamente inslalada do

'

:: BATERIAS AMERICANAS, com-

mcusma ae IL2l11Ç21\\Jl(Ü)§ 'ßl �1 DRI) SADALLA AMIN H P;�!�uPs �ITR:����AS� iI (G([})§c]ffi nnaos § Pr. I l! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS H Emflm, tudo que pert�)'lcc ao

ramo.!
o

o�::
ESTADOS DE SANTA CATA.RINA E PARANA :! P Pd" f ões ao Represéntante :CAIXA POSTAL, 11 ::

R Ab"'d B' d f "A N t'
... ii eçam reços e em-is 10 orrnaç .

ARA UA' DO sur Set
. ii «ua on anste - e ronte o reia » ii PAU lL O KOB § {,:...�;�';;lna ii HORARIO, l�l�:I�:�il;O: marcada: 2-4� li lcaixa Postal, 49 - SERRA ALTA - ôra. Catarina 4�--�------------------- �������@�®

lF;;:r�5'--='7s;;;!�� V�:�od:�!::�� II
_.- � lJ '" Maleitas, Tremedeira MI � Jaraguá do Sul �_�Domingos R. ua Nova '"II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - III � Moveis, Espelhos, Vidrose vidraças. Corta-�1":'1' "Capsulas Antisesonicas �.·.·_I I se Vidros. Molduras pare Quadros qualquer

tipo. - CAIXÕES FUNERARIOS:1':·" "1·,'1' I Em estoque e sob encomendas.
... M Inancera o:: I . Enfeites para Caixões funerários.

III Em Todas as Boas Farmácias III --------------------:::
.

·1,"1 ALUGA SE' Amp�a casa resi-III É um produto dos Laboratorlos MINANC0RA::: - -

dencíal, no cen-:

iii'
.

nl tro, a Rua Ce]. Procopio Gomes
II - Joinville - Sta. Catarina- In (defronte Salão José M. Mueller)!i!;=m!!!!!!!�!i!!!;!!!Sm!i!i!!!El!=m!,!am!ii!!ii!l!=m!!!!m!!!!!l!!eE!!!iiii!!!!a Tratar no Engenho RAU Limitada

Dr. Renato W'atter
ii

Aviso \ li CIRURGIA G�R�LDE IE��CIAUZADA II
A

. .

tá I ii Com cursos de aperfeiçoamento no iiVISO OS �roprie anos ii Rio de janeiro. São Paulo e Buenos Aires. iide zados nao soltarem i!
d S h P CI'

. ii

I mai� os mesmos em mí- ii Doenças e en oras - erros -

.

rrnca ii
� nhas lanta ões, pois ii Geral �e .

Adultos e C�lanças. . . ii

r� farei �urto ç
processso !! Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal, ii.

bílísar.}!l TELEfONE N. 3
:�sem me responsa uisar. ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina li

REINALDO ULRICH :1 _::

Cenvaleseenças
VINHO CREOSOTADO
É UM G�RADOR DE SAÚDE.

Feridas
Eczemas
Úlceras
M;-!:1chas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE o M EUIOR! ...

EL"IXIR DE·NOGUEIR A,

Clinico �e OI�os, Ouui�Gs, nariz, fiUfuantu

,t

Grande Depurativo do sangue

"MEDICAÇAO AUXILIAR
NO TA RTAMENTO

SIFILIS".

Imposto Sindical

Imposto sobre a renda
Declarações: de acordo

com a lei em vigor.
A Comercial Ltda.

Dr. Araninio Tavswes
Pofessor Coledrotico de Biologia do lostittulo de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe tios serviços clinicos e cirurgicos do especialidade no

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

Ex-Interno por, concurso, do Assistencia Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de janeiro

,L U ME NAU STA, CATARINA
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11 Procure seu premio�.. II
i
...
::i

...
:� . Os premios sorteados pela �,��� ���i�

1
.•.
:1:

...
:'pela Loteria Federal de 31-12-47 ôêo.-

11 1.491 primeiro prêmio li
ii n
ii 7.338 segundo prêmio �!
\�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::..-::::: :::::1:::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::�i

BITTçRAGUIA PURO
é a vida do seu es-

tomago.

BITTER AGUIA
se eleva pelas suas

quelidedes estomacaes.

oooooooo��,��oooooo
� Adolf Herrn. Schultze 00

00 MARCENARIA EM GERAL �
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da �
I

CIA, INDUSTRIAL DE MOVEIS 1'::3:S
Mantem um estoque permanente de tod@s (JS tipos 00

de MobiliaS, especialmente para escritorio.

lINST
ALAÇÚES COMPLETAS DE:

Dormitorios, Salas de 1 antar
C6pas, Escritvrios, Moveis rusticos e' outros.

m
MOVEIS AVULSQS COMO:

Cadeiras

IPoltronas fixas e giratorias00 Me�inhas de c,entro e para radio
00 E entre mUitos outros. a

00 Caixa Registradora ma�c� "�ECORD." 00
s::Q2 Af�mada pela. SU,

a ehcl.�ncla, �,ub5t�tUI� Indo as Cafxas Registradoras de
.00 elevado custo.-·.....".----·--

� Toda a Iiercadoria á proDta Entreg,a, tfJ00 RUA RiO BRACO, 964 - TELEFONE, 73
'

1'::3:S

00 Jaraguó do Sul Sta. Catarina 00
OO�OOOOOOOOOOOOOO,'OOOOOO��OOOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



l:dilíll d� prim�iríl
PrilCiI

o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito
da (. :omarcd de Iaragué do Sul, Estado de, Santa
Catarina, Brasil, na formá da Lei etc... '

FAZ SABER a todos os que e presente edital
de primeira praça, com prazo de vinte-dias virem ou

dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, que,
findo êsse prazo, hão de ser arrematados por quem
mals dér e maior lance oferecer, em, frente ás por
tas do Edificio do Forum, no dia 19 fevereiro pro
ximo vindouro ás 10 horas da manhã os bens imó
veis arrecadados do falecido OHo Rumor, e abaixo
descrlrnlnados.>-

10) - Um terreno sito na séde do distrito de
Iaragué, fazendo frente ne estrada que vai pera Hansa
(hoje rua Epíracio Pessôa) - com 40 metros,
travessão dos fundos com o Rio Itapocú, com 40
metros lado direito com terras de Paulo' Fülle',
com 55 metros, lado esquerdo
com as do vendedor, 'com 31 merros.c- Reg. a fls.
289 do Livro 3 do Oficial Arnoldo da Luz, avaliado
em cr$ 20, 000,00,-

20) - Uma casa de residência sita no mesmo

terreno e construída de madeire, avaliada em. . .

cr$ 3. 000,00 -

50) - Um galpão existente no mesmo terreno
e construição de madeíra avaliado em cr$500,00,

Oulos bens constantes do euro de avaliação
e euro de arrecadação de folhas dos euros da arre

cadação de bens de OHo Rumor serão levados em

_

hasta publica de venda e arrematação -em primeira
praça, pelo preço total da avaliação isto é. ". , .

cr$ 25. 500,00 (vinte treis mil e quinhentos cruzeiros)
Assim serão os referidos bens arrematados por
quem mais dér e maior lance oferecer, no die hsre
e lugar acima mencionados podendo os mesmos

serem examinados por quem Interesse tiver nesta

cidade, a rua Epitacio Pessôa onde se encontram
sob éI guarda do, Senhor Curador, Afonso Buhr.
E pare que chegue a noticia a público mandei pas
sar o presente edital que será afixado as

portas do Forum, no lugar de costume e publicado
pelo jornal local "Correio de Povo". - Dado e pas
sado nesta' cidade de Jaraguá do Sul aos, vinte e

sete dies do mez de janeiro de mil novecentos e

quarenta e oito.- Eu Ney Franco, Escrivão o su

bscrevi.- (assinado) Ary Pereira Oliveira.- juiz de
Direito.-Está conforme o original, do que dou fé.
jaraguá do Sul, 27, de janeiro de 1948,

O Escrivão NEY FRANOO
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'III Imposto Si.,dical II

II Imposto Sobre a Re'lda It
n Patentes de Registro n
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Clube Atletico BAEPENDIII ESCRITO.<IO F. FISCHER II
AVISO II RUA MALe DEODORO Ne �(»4!b II

A Diretoria avisa aos senhores portadores de 0=========0==========0

Apólices da extinta Sociedade de Atiradores Ja-

raguá, que procurem á respeito, impreterivelmen'lte até o dia 28 de Fevereiro dêste ano, o Secre- A Itarío do Olube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu i U O
escritorio á rua MarechalDeodoro N' 204.
Pela Diretoria:

Auto jaraguá S. A.
Indústria e Comercio
ASSENBLEIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta Sociedade, pera a assembleia geral
ordinaria a realizar-se no dia 28 de Fevereiro de
1948, as 2 horas do tarde, na sede social afim' de
deliberarem sobre a seguinte ordem do die:

1°. - Aprovação do Balanço e contas do
exercício de 1947.

�o. _ Eleição do Conselho Fiscal.

5°. - Assuntos de interesse social.

Ieragué do Sul, 26 de janeiro de 1948.

FRIDRICH BARG
Diretor-Presidente

, ALFREDO KRAUSE Presidente

Uma sorveteria e bar restauranre, contendo
uma maquina grande de picolé, nova, uma geladeira
eletrtca. O restaureute contem 20 mesas.

Situado no centro da cidade de Iolnville, a Rua
Duque de Caxias N. 646.

Preço e-s 120.000,00
Tratar com o snr. WALTER KLUBVER, Joinville

,

�'OMERCIO E INDUSTRIA De ordem do sr. Presidente e de acordo comi

"

"
o artigo 30 dos Estatutos, convoco os srs. Asso- i

C[liimITT z n ciados para a Assembléia geral ordinária, a rea-

. .) II lízar-se no dia 15 de 'fevereiro. pr_oximo vindouro,
• •

as 10 horas, sa sede da Assocíaçäo para delíbe-

ASSEMBLEA GERAL ORDINARIA Irar sobre a seguinte:
São convidados os Snrs. acionistas do "00- Ordem do dia

mercio & Industria Schmitt S/A" a se reunirem
em Assemblea Geral Ordinaria no escritorio da
sociedade, á Estrada Jaraguá, km 4, no dia 14 de
Fevereiro de 1948, ás 15 horas, afim de delibera
rem sobre seguinte ordem do dia:

1) Leitura, discussão o votação do relatorio
da Diretoria, do Balanço, da Conta de Lucros &
Perdas e demais documentos referentes ao exer
ciclo de 1947 e do respctívo parecer do Oonselho
Fiscal.

2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal
e seus Suplentes para o exercicio de 1948.

De acordo com o que determina o artigo 99
do decreto-lei No. 2627 de 26 de Setembro de 1940,
acham-se a disposição do Snrs. acionistas na se"

de social, os documentos relativos ao exercicio
de 1947.

Os ônrs, acionistas deverão depositar de a

cordo com os estatutos sociaes na sede social,
com antecedencia mínima de 24 horas, as suas

ações, afim de poderem participar da Assemblea
Geral Ordinaria.

Jaraguá do Sul, 19 de Janeiro de 1948
Arnoldo L. Schmltt
Diretor-Presiden te

VENDE' SE Um terreno com 45'
_-__----.

•

- -

morgos de terra, arro-
zeiras pare 500 sacos de arroz, sendo dietaute da Bitte Aguia Puro

Igreja S. João de Itapocusinho 10 minutos. se encarrega de cuidar
Tratar com o ônr. ALBERTO BORTOLINI do seu estomago.

Irapocuslnho

n110riilCl10 Burül
de .Jaraguá do Sul

CONVOCAÇÃO

1 ° Relatorio referente ao ano de 1947;
2° Prestação de contas;
30 Elaíção para cargos vagos Diretoria e Conselho
Fiscal; ,"
4° Assuntos diversos.

Associação Rural de Jaraguá do Sul 15 de
Janeiro de 1948.

Manoel Luiz da Silva
, Secretário

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA 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 filhos f a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I emedios

Compre hoje mesmo uma 10M.BRIGUEIRA
,

'MINAHCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laborutorios Minancora

OlNVILLE

OAÇAO SEOCO Jj" E R R A R I A
Kg. Cr$ 10,000 Fabrfca de ferramentas agrlcolas.

V. S. encontrará na .

Principalmente Machados Euchades Foices etc.
OASA REAL '.

'
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Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resiriados @
� TODA§) A§) MOLESTJL�S DO HPHftnH� ftf8PIRHIÓftIO �
{® Encontram alivio imediato com Q uso do �
(@ Ineompar8vel @j
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II CHUVA E SOL?n.. II

ii chuv�e::u:::::�::::ranê;;abOrnS ;�i� II
I. ::

II de FRANCISCA BUCH ii
i�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}

s. A.Jaraguá
Indústria e Comércio

Achem-se á disposição dos senhores acionistas,
no escritorio desta sociedade, os documentos a que
se refere o artigo n. 99, do decreto le! n. 2627 de
Setembro de 1940.

Ieragué do Sul, 26 de janeiro de 1948.

FRIEDRICH BARG
Diretor-Presidente

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - mrÉDI€C�

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAR, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, ([

DOENÇAS DA PÉLE.

,,\,� . .;.
"�-Eletricidade Médica -

..

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor �Iédieo do Hospital "São José"

,- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

·;�'���nDE

IGuilherme A. G. Gaedke & Filhos

IRua Marechal Deodoro Fundos

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

,
1)
, Dormitórios modernos e simples

I
jogos pera sala"'
Jogos pera cosinha

é Guarda roupas colonial
Guarda roupas pera casal e solteiros

II Guarda comida e guarda louças•

Bufes e pentladelras
Cedetres -Mochos=Cemíselroe

1
Cernes-Teboas de lavar roupa I

_Pd'-" "0 "O �e....D..� "0 "3 "O "eI "f'rJ....., $ Q Q '-1'4, :z G a,

---------------.---------------
Kühn & Rengel
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Fazendas, Armarinhos,
Louças, AILlminio, etc. á

RADIO JARAGUA LTDA. -em 1���O��u�� f�r�asto

(()) §abão (Marca Registrada)

·Virgem·Especialidade
da ClAo WE1flEt, liNJI))1(J§1flliAl = JJoiJl1lvHlie

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

.............................................................
' ..

Ainda a eleição de CoLlpá
Telegrama particular

confirmou a anulação pe
lo Tribunal Superior
Eleitoral da votação da
21a seção que funcionou
na Intendencia de Coru-

pà.
Os demais recursos da

UDN contra outras seções
daquele distrito ainda
não tinham sido julgados
até ontem ao meio dia.

Comunica-nos a Dire
ção da RADIO JARA
GUA que tendo termina
do a sua fase experi
mental deixará de irra
diar durante alguns dias
para os retoques finais
em seus aparelhos e vol
tará então ao ar em ca-

nicas.

rater pré-inaugural.
Aquéla emissora jà es

tá tambem tratando de
conseguir contratos para
propaganda comercial,
etc, os quais entrarão
em pleno vigor tão logo
ela volte oficialmente ás
suas atividades radfoto-

ESPORTES
Hoje teremos mais um ram o campeonato na

clássico em nossa cída- 1a divisão do L.J.D. Indís
de em que intervirão cutívelmente o D. Pedro
Baependi e D. Pedro de é o favorito. mas o clu
Corupá. Os visitantes be local tudo farà para
possuem um verdadeiro tirar a Invencíbílídade
esquadrão pois disputa do D; Pedro.

L
· les perte dos 800 passa-oeals geiros do vapor "Santa-

Os ladrões de melancias: Re- rern", que de Hamburgo
torcíd t os repatriou.orei a sempre eve re-

-Foi removida do G. E.guIar cultura de melan-
elas, havendo colonos que Abdon Batista, pare o de

plantam até 500 pés dessa Gaspar, a professora Ma

saborosa fruta Mas, se
ria do Carmo Vieira..

ha as melancías, tambem C. A Daependi: Deste sim
não faltam os ladrões, pético Clube recebemos

lt h d ít um amavel convite paraque a as oras a noi e
assistir ao tradicional baínão só roubam, como

devastam as plantações Ie carnavalesco, que leva-

num ato criminoso e per-
ré a efeito em sua agra

verso. davel séde, no dia 7 do
Um colono, dias da correnre.

semana passada, poz u- Ag.radecendo ao gentil
ma guarda na roça e, convite, fazemos votos

pela madrugada. quando para um grande su�esso,
o ladrão começava o I c0!ll0 semp:e tem SIdo os

"serviço" deu-lhe um tí- �aJles dos Jovens. espor
roo O gatuno deu uns ttstas do ßeependl.
gritos e fugiu. ffnlVER5ffRI05
Na manhã seguinte, es- Pedro Dina Martins; Ante-

. tava um rasto de sangue onte pessou o aniversario
até o rio mas o ladrão do snr. Pedro Bina Mar
até agora não foi desco- tíns, digno gerente do
berro. Banco Inco, nesta praça.
Que sirva de lição aos Aos abraços de felící-

que gostam de se apro- tações que nessa data re

veitar do trabalho alheio; cebeu de seus inumeros
Reclamam a, ponte: Os mo. amigos, juntam-se as do

radores da Estrada ôchrö- "Correio do Povo".
der e Itapocuslnho recla- Heins Zahler. Dia 27 do
mam contra o perigoso p.p. registou-se o aniver
estado da ponte sobre o sarlo do snr, Heinz Zahler,
rio que traz este ultimo do alto comercio local.
nome, e que liga os mu- Ao anlverserlanre, nos

nlcípíos de Iaragué e lo- sas felecitações.
inville. -Hoje completa mais um

Sendo essa ponte de aniversário natallcio o snr.

grande Interesse para os Alberto Murara, .residente
, dois munlcipíos, era de em Nereu Ramos.
haver um entendimento - Quarta feira, dia 4 de
entre as duas prefeituras Fevereiro completará mals
para reconstruir a ponte uma primavera a gentil
em referencia, antes que senhorita Inês Fagundes,
ali se de algum desastre. funcionaria da Sociedade

Viajantes. Para o Rio de Graflee Avenida LIda.
janeiro, viajou o snr. Dr. Entre as inurneras feli
Luiz de Souza, advogado citações que neste díe re

nesta ctdade. I ceberá de suas inumeras
-Estão sendo espera- amiguinhas, nós os do

dos nesta cidades, de re· "Correio do Povo" . faze
torno da Alemanha, onde mos votos que esta data
estiveram durante a guer- se prolongue por muitos
ra, a senhora Anita Mey anos cheia de venturas
Waleher e a familia Fer- junto com sua querida
di Zingendonk. Fazem e- progenitora.

,

Domin o, DIA .

f-2-48 -

Total ClU8f ß. 8ßfPfnOI· Prl!l!iziI -II!Convida seus associa-
dos e exmas, familias pa
ra os bailes carnavalescos
a se realísarem em sua

séde nos dies 7 e 10 do
proximo mes de Fevereiro.
Mesas a reservar com o

ônr. Dionisio A. Pereira na

Auto Viação.
A DIRETORIA

Liquidação
da nossa secção de· vendas á varejo de diversos Sapateiros

Talhadores, Pratico para
machinas, costureiras etc
Industria de Calçados -

Gosch Irmãos S. A.

Declaração
Nós abaixo assinadas

declaramos, a bem da
verdade que não tem. o

menor fundamento as di
famações que se diz te
rem sido por nós prole
ridas contra Irene Fis
eher, Irene Ferrazza 0-
livia Franceschí e Ana.
Fischer pois para nös,

___-------
são pessôas contra 'cuja
honra nada podemos
afirmar.
Jaraguá do Sul, 22 de
Janeiro de 1948.

OUlia Ferrazza
Elena Ferrazzl'

In�ustria �e CaIC8�OS fiosc� Irmãos S. H: Perdeu-se
Um oculo. (Otica Ame

ricana, íuclusíve a capa
dentro da cidade.
Gratifica-se quem o

encontrou,
Obsequio entregar nes

ta gerencia.tt:g��?�o:!e�:;�!�camos aos nossos parentes, amigos e

conhecidos o falecimento de nossa querida
esposa, mãe, sogra e avó,

,

Bertha W Marquardt,
ocorrido pelas 21 horas do dia 23 do cor

rente com a idade de 58 anos 3 mezes e 29
dias.

As famillas enlutadas vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos a

todas as pessôas que enviaram corôas, e

flores e acompanharam a falecida á sua ultl
ma morada e especialmente ao rev. Pasror
Hahn pelas confortadoras palavras proferidas

Geribaldi, DO 1-48

Família U/ffLTER Mff�QUffRDT

Irene Pedrl, Oficial do
Registro Civil do TO Distrito
da Comarca Taraguá do Sul.:

----.------

Estado de Santa Catarina

G -I'Brasil. enha um estomago ..•Faz saber que comparece. re, usando .

ram no cartório exibindo os TTER AGUJA PU R
documentos exigidos pela lei
aíim Je se habilitarem para

casar-se;

Edital N' 2341,de 24-1- 48. �: -:':' -:':' .;:;...-::-..::
Alfredo Wrehrl!leister e f; B b-d 7 ;!

Herta ôretn f: ß I iiI" :!
E.le, brasileiro, solteiro, g I: .I. g

lavrador, domiciliado e I F :lresidente neste distrito, em

I: :�Garib?ldi, f!lho de Germe- l Boss Ltda IIno Währmeisrer e de Anna : .:
Nienow Währmeister. : :
Ela, brasileira, solteira, , .:.:.:;. ���

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Garibaldl, filha de João
Stein e de Alvina Barg
Stein ����

E, para que chegue ao co-
Cure seus males e poupe seunhecirnento de todosjmande i
bom dinheiro comprando na

passar o presente edital que
FARMACIA NOVAserá publicado pela impren-

sa e em cartório onde será de ROBERTO m. HORST
afixado dui anti: 15 dias. Si
alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

tins legals
IRENE PEDRI, oficial��

fTOdeSanZeige und Danksagung
Hiermit teilen wir allen Verwandten,
Freunden und Bekanten die tieftraurige
Nachricht mit, dass meine liebe Frau,

unsere Mutter, Schwieger-und Grossmutter

Figurinos Novos
Ultimos modelos

Na Socied. Grafica Avenida Lida

Berta W. Marquardt,
Am 23 ds. monats, im Alter von 58 Jahre,
monate und 29 Tage gestorben ist.

Zugleich danken wir für die reichen Blumen
spenden und allen denen die der Verstorbenen
das letzte Geleit gaben. Besonders danken
wir Herrn Pastor Hahn für seine trostreichen
Worte.

Garibaldl, 30-1-48

Familia U/ffLTER MffRQUffRDT
a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos .

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

. .

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARJA
Em se. convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade para a assembleia ge
ral ordinaria a realizar-se no día 12 de Fevereiro
de 1948, as 9 horas na sede social afim de deli
berarem sobre a seguinte ordem do dia

1. Aprovação do .balanço e contas do exer

cio de 1947.
2. Eleição do Conselho Fiscal.

D. Assuntos de interesse social.
Jaraguá 'do Sul, DO de Janeiro de 1948.

CARLOS LEOPOLDO MEY
Diretor Presidente

CASAMENTOS: Na sala P oíbí a-Odas audiências ontem ree- r I IÇ
llsaram-se os seguintes Fica expressamente prol
casamentos: Francisco bido a passagem de pes
Koglinski com a senhori- soas estranhas em meu

ta Elli Weiter.; Querino terreno.
Ponticelli com senhorita Não me responsdbiliso
TeresaWeinfurrer. Alvaro pelo que possa acontecer.
Bertholdo com a senhorita Corupá, Rio Novo-Alto,
Paula Enke.; 122-1'48. Ernesto José Drixi

•

. Sp..ßÃ� '!IRCtAf
•••

ESPECIALIDADE.

I .
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