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ANO XXVltI Sta. CatarinaJARAGUÁ DO SUL �. Quinta-Feira, 2 d� Janeiro 'de 1947.

Continue cada vez mais deu motivo a desagrega-. para o candidato -proprio. As adesões dos diretorias
empolgante a candidatura ção ia prevista.�Como os I Em nosso município, fi do P.:S. D. não são em
do snr. Irineu Bornhausen de Ioaçebe, Videira, Con- vitoria do snr, Irineu Born- pequena escalq, em Rio
ao governo do Estado. cordia, Caçador e Canoin- i hauseu será esmegacora da . Luz. Barra do Rio
Não ha recanto do ter- has tambem os populistas I No 10 distrito calcula-se Cerro, Tres Rins, etc. O

rítorío cerarinense de' on- do vale do lreial, de .lo!n- que os pessedistas levarão povo vem ao encrontro dos
de não venham noticias ville e tambem a maioria! menos de '20%, pois iii oradores com grande sa
animadoras' de adesões dos orientadores desse perderam em 19'45, quan- tisfação, demostrando que
em messe dos trabalhistas partido no interior de Ja-.I do não 'houve propriamente o candidato popular é o
e do povo em geral. I raguá e mesmo da cidade, I

ume campanha. como ago- I
do seu coração.

O P.R.P. atendendo a passou a apoiar a candi- ra está organisada. Hoie seré instalada com
partiderios que não que- datura de Irineu Bornhau- E' de resalrar que, na- apresença do snr. Irineu
riem votar em nenhum dos sen. quela eleição, o snr. Kon Bornhausen a comissão
dois candidatos .apresen- Nas eleições de Desern- der ganhou éI eleição de diretora de Retorcida,
tau nome proprio pera -a bro de 1945, o P.R.P, em senador no municipio por' quando aquele, candidato
eleição a goyernador �en- todo o Estado levou as 112 votos. visitar aquela localidade.
do escolhido o snr. Car- urnas 8,000 eleitores. Oal- , Os cornlclos que e U.D
los ôadé. cuia-se' que nesta e.lelção, N, tem levado a eíeifo nó O POVb vibra de enrusi-
'A decisão de ultime ho- para o cargo de governa- interior do municipio, bem asma pela hora da liber

re, causou extranhesa e dor, levará menos-de f,OOO demonstrem a situação. , ração.- --:--=:-=-:=:W'f'-=-':=;:'cF --������������������.<>.�����������������

eia Volta, Volver!
- 'íííi!í'""'--....-

Contínuo empolqcmdo a candidatura
,BORNHAUSEN - O P.R;aP; com Iríneu

IRINEU
Os co-

•• •

mlCIOS.

A VIS!TA DO CANDIDATO A .JARAGuA.

Chefiá' do

Quedamos que toda esta cam- i

-panha eleitoral fosse feita com ele
vação, como o deve ser num regi
m=n democratico e entre pessoas
educadas.

Mas infelizmente, temos que re
vidar na mesma linguagem, um b(l
letírn que por aí foi espalhado, e os

corrõeítos emitidos por certos oràdo
res, no interior do município, embo
ra eles venham a afirmar, como um

«írresponsavel» o seu candidato a
.

deputação estadual pelo municipio.
Vamos por partos.
I-O caso do Clube Jaragua

ense já ê do dominio publico, O sr.
Tenente Leonidas foi derrotado numa

eleição. Despeitado, foi no dia se

guinte procurar o dr. Delegado Re
gíonal de Policia para fechar o clu
be' Não o conseguindo, foi até Flo
rianopolis e tem ainda essa esperan
ça. Ve-se daí como ê insincero em
suas afirmações. Diz uma coisa e faz
outra.

II- 'Outro ponto interessante
das afirmações do ex-prefeito é o

que se refere a atuação e respon
sabilidade nos atos praticados n'o re-

. gimen ditadorial.
.

Todos sabem que nessa epoca
era ele o senhör do municipio e que
não se mexia uma palha sem o seu

� c.onsentimento, sendo que, dele par
tl!lm todas as deterrnínações, diligen
eras e prisões. Negar isso, é decla-
rar-se irresponsavel. e

Oertamente o Ten. Leonidas não que
rerá atribuir a Artur Müller ou a
outrem as prisões feitas e tudo o
mais que se praticou contra uma po
pulação ordeira!.

O sr. Artur Müller veio para
Jaraguá e.m 1916. Daquela data até
a vinda do sr, Tenente Leonidas al
guem ouviu falar de arbitrariedades,
espancamentos, extorsões por dele-
gados' das autoridades?

Foi por acaso o sr. Artur Müller
quem chamou de traídor o sr. Rober
to Marquardt,(hoje instrumento do seu

algoz) lhe esfregou os dedos 'debaixo
do nariz e o mandou trancafiar na

- .,adeia?
J. Quem trouxe para aqui o comu-
lllsta Montenegro, que' tanto enxova·
lhou a nossa sociedade?

Quem descobriu o celebre Pe-

dro Rufino, que chicoteava colonos,
os tocava como boís pela estrada, rou
bava até a carne dos fumeiros dos Chefia do Trafego em.. Hlavradores e depois, arrastando a es- Mafra toda a admínístra-" '.; , ,::::::::::::::::::.::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::.:pada de cangaceiro, vinha contar' ____._----�----ção da Linha São Frau- "

suas façanhas e saborear um cate- cisco e da Linha Sul, Vende - se EUGE;NIO. MULLERsinho no gabinete do Prefeito? I ficou subordinada a deQuem e que desapropriou o pre- Porto União. que tem Vindo do Rle, ache-se
dio de uma comunidade religiosa pa- como chefe o sr. Ramí-

. Um terreno com 65 mor- entre nos o 50'1'. Eugeniora nele colocar o clube de que era
ro Emerenciano. gos de terras, com casa, José Müller, filho do snr.

presidente? Voltou a ocupar o seu
plantações, sendo proprio José Müller.

Quem é que mandou demolir
antigo posto em Curítíba, pera a lavoura. ----.------

It d iteri t No local Estrada Nova O ficorol' protestoas sepu uras os cerni erros e me er
o nosso pre.. sado amígo •

b h d deí Informações na A Coa orrac a nos presos a ca ela, en-I sr. João 'I'esserolí Junior, mercial LIda.tre os quais um medico de mais de do qual nosso diretor Recebemos a visita de60 anos de idade? recebeu o seguinte tele.
3x 1

diversos socios da S D.Não foi Artur Müller quem man-
grama de despedlda.vflu- Acarai, que pediram re-dou prender e processar Hermann rítíba" 50-12-46 Artur mente distinto amigo pa- gistar seu protesto conPurnhagen, -Matheus Weh e outros, Müller _ Motivo ímperio- ra agradecer suas ínu- I tra a afirmativa de umapois ele nem lá esteve.
so não me permite sa- meras gentilezas recebi- oradora, snta. Airoso, naNão foi ainda o nosso diretor tlsíação abraçar pessoal das igualmente seu pres- recepção ao ilustre Dr,

quem. denunciou(as denuncias por es- Aderbai Ramos da Silva,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;. tigioso jornal. Assim so- ,crito constam do processo e trazem
licito receber meu abra pois nem todos ali pen-a assinatura do sr. T'en. Leonidas) Não sofra de indiges- co com votos felicidades sam da mesma forma eLeopordo Fidler, Artur Henschel, Jo- tões, use· p'ara 1947 exstensivos tem ós mesmos ideaissé Albus e outros,

IítíB'tt Ag' dignissima Iamília. Aten- po I icos,Oomo ainda não foi Artur Mül- 1 er Ula A' f' 1-ciosas saudações. 1 ica a rec amaçao.ler quem deu busca na casa de E- ��������:;;;;;���������;;;;;;;;;;��omanuel Ehlers, lhe espalhou os selos,
pois ele não tomou parte na diligencía.

Hoje torce-se a verdade, ou me

lhor, procura-se torcer porque a

verdade, dia mais, dia menos, sempre
aparece, e, pelo caminho que vai, o
sr. Ten. Leonidas parece que já can
ta «A Suzana» em alemão e é capaz
mesmo de mudar o tradicional nome
de Retorcida para «Krume Eke.»

Quem é que ... Basta por hoje.
Se

.
o sr. Ten. Leonidas quízer

mais, que volte a carga. Oontaremos
então detalhadamente muitos casos
de prisões, os casos do Hospital São
José e Colegio São Luiz, que foram
salvos das desapropriações por inter
ferencia de dois abnegados amigos'
daqueles estabelicimentos, que arris
caram a péle para evitar a medida e
onde contaram, alias, com a boa von
tade do sr. Interventor Federal e
autoridades policiaís do Estado,Con
taremos ainda a historia do discurso
do jardim que traz o seu nome e
muitas outras. .

III- 'Quanto a administração mu

nicipal, estamos esperando a certi
dão do relatorio do sr. Prefeito Mu
nicipal relativo ào ano de 1945, que

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFlLIS"
Para Governador

FRACOS E AfÊIWC08 I
IRINEU BORNHAUSEN

T_.

VINHO CRÊosorADO
"SILVIEIRA"

......_ ...._
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Bronquit..
ElCrofulOie
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VINHO CREOSOTADO
et UM ",aRADOR DK SA(lDL

restade
São
Sebastião

•

Realizar-se-á dia 26 de Janeiro pro-
ximo á Festa de São Sebastião,' padroeiro

da matriz desta cidade ..

mUlllClplo, como jà tivemos oportu
nidade de noticiar.

Não senhor Ten. Leonidas, obe-_
deca a voz de comando do povo:.,

Meia volta, volver!
Marche para o Quartel !

nos foi negada mas do qual recorre
mos para o sr. Interventor Federal.
Demonstraremos então que nem tudo
que luz é ouro, e que confirma a

Si-Ituação de um deficit orçamentario e

uma diminuição no patrimonio dö

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IG--ande Emp-eza A1t"W'IIoericanópolis bre o mesmo terreno,Ji.-
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avaliado em 01'$ 2.500,00.Diretor-Proprietario Agência no Rio de Janeiro 20 ) U t
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DR. AfFONSO DE O. SANTOS

'

ua, am�..

o an��fao n.
to no Ribeirão Francis _

Fundada em 1921 - Carta Patente N. 32 co de Paula, fazendo
-Resultado do sorteio realizado em 50 de Novembro de 1946-- I frente nos lotes nrs.

1.36/136, fundos, com ter-Faz saber que, para as Escola Estadoal- Presí- Plano Magno - Mensalidade Cr.$ 5,00 ras de Carlos 'I'scha eeíeíções do 19 de [aneí- dente-Arthur Breithaupt I Numerações Premiadas Valentim Leithold, entre'1'0 próximo vindouro, di- 1" mesario - Germano 5 2 6 8
------

teí d B k díNos L premio 2 6 8 Um imóvel no valor de: erras e ec er e a 1-vidiu a zona sob sua ju- Ehmke 2" mesario Irineu ví a 4
'

d3'. premio 7 2 6 Cr.$ 100.000,00
IS n. ,com a area eridição em27 seções elei- Moritz. 34.153,74 ms2., avaliado'torais, que funcionarão 10a. seção 1 86 ° 2'. premo S�6_0 Um imóvel no valor de:
em Cr$ :1.000,00.nos edificios e sob a di- Barra do Rio Cerro - 3'. premio 7 2 6· c-.s 20.000,00 Assim serão os referi-reção das mesas recep- Casa Rubini, Presidente- 1 726 4'. premio 2 O 6 Um imóvel no valor de dos bens arrematadoa j,toras abaixo nomeadas:- WolfgangWeege - t: rne- 3'. premio 7 2 6 Cr.$ 10.000,00 por quem maís der oia. secão sarío - Juliano Stinghen - 12 O 6 5'. premio 5 7 4 Um imóvel no valor de: maior lance oferecer, noCidade- Edifício do Fo- 2' mesario Guilherme 3'. premio

-

dí h I
.

7 2 6 Cr.e 5.000,00 ia, ora e ugar acima
rum- sala do [urí- Pres- Hillbrecht. 05 7 4 Centena 268 Cr.$ 100, _ Centena 862 Cr$ 50,00; mencionados, podendoIdentee- Dr. Priamo Fer- 11 a. secão Unidade 8 isenção da mensalidade de Dezemb. prox os mesmos bens sebemreíra do Amaral e Silva, Barra do Rio Cerro -

examínados por quem\,n-_,,,-1
.

A K O sorteio do mes de Dezembro, realizar-se-á no dia 28 ."'�
....

° mesano- lfredo rau- Armazem Weege - Her- F d I t d O t 7930 teresse tiver nos
:

Iuga-pela Loteria e era nos ermos o ecre o n.
se 2°' mesarío João O. bert Sohinzel- t: mesa- ----------- ----------

res Ribeirão Grande daMüller.
.

rio Rodolfo Guilherme Luz e Ribeirão Francis-.

2a. seção Emmendoerfer - 2

mesa-li
Ent"m em sorteio sõmente o, prestamistas que pagarem suas prestações de acôrdo com o

re,-I co de Paula, neste Muni-Cidade- Edificio daPre rlo Rodolfo Paulo Perei- gulamemento, até a vespera do sorteio - Tarquinio Setti - fiscal federal
cipio.- E para que ehe-f'eítura sala de obras pú

, '

.
Affonso de O. Santos - diretor-proprietário- - ra.

gue ao conhecimento deblícas- Presidente- Dr. 12a. secão ����������� todos, se passou o pre-Arquimedes Dantas, 1° Barrà do Rio Oerro -

EDITAL sente edital que será a-mesarlo FrauçaVosgerau Salão Weege -

pre§iden-I O ANJO PROTETUR DE SEUS FILHOS É A I fixado as pórtas do Fo-
e 2° mesario Dionisio As- te, Julio Zacarias Ra-

rum, no lugar de costu-sis Pereira. I mos - 1. mesario Eríco

lOMOíllGUrlDA MINAlICOD, I ,Ie Prl1ma,'ra Praça me e publicado pelo [or-Da. seção Bruns e 2' mesario, Wal- n L " ;, PM li ú nal local Correio do Po-Cidade- Grupo Escolar ter Weller. voo Dado e passado nestaAbdon Batista- sal Bento tõa. seção Vermitugo suave e de pronto
O doutor Ary Pereira cidade de Jaraguá do

Gone,alves- Presidente Rio da Luz - Salão deito Dispensa purgante e dieta! Sul aos dOI'S dias de DeOliveira, [uiz de direito " '" -

João Romario Moreira, 1 ° Barg, lado direito, (Fili- SERVE PARA QUALQUEI{ lDADE, CONFOF\-
da comarca de Jaraguà zembro de mil novecen-mesario- Oscar Arthur al Weege) - Presidente, ME o n. I, 2, , e 4 do Sul, Estado de Santa tos e .quarenta e seis.Meíster-z« mesario Ino- Arnoldo Schulz, L' mesa Proteja a saúde de seus filhos é' a sua própria! Catarina, Brasil. na for- Eu, Ney Franco, Escrivão,cencío Silva. rio Alfredo Stahl e 2' Evitará muitas doenças e poupar:l. dinheiro em
ma da lei, etc. _ o subscrevi (assinado)4a. seção mesarlo Willi Sonnen- 1 emedios Ary Pereira Oliveira.-Ju-

Cidade-Grupo Escolar hold.' COl1'Nt l-oje mesmo urna LOMBRIGUEIRA FAZ SABER a todos iz de Direito. Está con-Abdon Batista- sala Ba- 14a. seção r

MINANCQRA
. para o Sf'U tilhinho, (JS que o presente edi- forme o original, do querão Cotegipe- Presidente Rio da Luz - Salão tal de primeiro praça, dou fé.-

Pedro Bina Martins, 1 ° .Barg, lado esquerdo (Fí- E um produto Jas Laboratorios Minancora
com o prazo de vin- Jaragua do Sul 2 dezem-

mesario Geza Rodolfo 'jíal Weege) - Presidente, -:- J O I N V I L L E -

te días virem, ou dele I bI'O de 1946.-
Fischer- 2° mesario Pro- Alvaro Neves - t mesa- conhecimento tiverem ou O Escrivão
copio Pereira Lima. río Guilherme Humberto interessar possa, que, NEY "ItltANCO

5a. seção Emmendoerfer, 2' mesa- direito - Presidente, Vic-I
Distrital' - Presidente, Ho findo esse prazo, hão de ��

Cidade- Colegio São rio Julio Maífezzollí tor Radünz - t mesario norato Píazera - t mesa ser arrematados por �����
Luiz-Salão- Presidente- 15a. secão Afonso Buhr e 2 mesa- rio Eugenio Toribio Soá

quem mais der e maior
Alfredo Schwartz 1° me- Garibaldi, Escola Est'B- rio Pedro Pery Masca- res Pereira e 2' mesa- lance oferecer, em Iren-
sario Leopoldo João Gru- dual - Presidente, Fíde- renhas. rio Alberto Maffezzolli te ás portas do Edifício
ba- 2° mesario Romeu lís:Wolf - t mesario Os- 20a_ seção ,,�. 24,a seção

_
do Forum, no día- 8 de

Bastos. mar Wambier e 2' me- Retorcida, Escola És- ,Lorupá, Grupo Sao Jo- Janeiro do ano vindouro,
6a. seção sarío Sílvio Piazera. tadual Nereu Ramos, la- se.: �ala Oswaldo Cruz -

às 10 horas da manhã,
Cidade-Grupo Divina 16a. seção do esquerdo - Presiden Pr.esldente,. Gercy Ro- os seguintes bens, per-

Providencia- sala Jose Garíbaldí, Salão

lr-/
te CUJ·t Siewert - í: me- drígues Alves - 1, mesa- tencentes à Walter e

Boíteux- Presidente Ary mãos Wolf - Presidente sa'rio Lothar Carlos Er- rio - �ilo _de Souza e � Eugenio Strebe:- .

Goeressen de Oliveira Gerhard Artnur Mar- nesto Sonnenhold e 2' mesartoWillyMaffezzollI 1°. \ -- Um terreno. si - 3X1
1 ° mesario Sergio Thom- quardt - t:

_

mesario Dur- I mesario Adalberto Haf-' 25a. seção tô no Ribeirão Grande :.;.:;;.::..:;..:.;.:,:..:;.::.:.;.:,:..:;.::.:.;.:,:..:;.:: .

sen e 2° mesario Edgar val Marcatto e �. mesa ner. ,Corupá, Grupo São �o- da Luz, fazendo frente
Píazera, rio Bruno Wolf. 2ia. secão se, sala General 080rlO- com terras da Viuva Sie- Violões, Cavaquinhos e

7a. secão 17a' secão Corupá, Grupo Esco- Presi?ente, Oscar.Pinto wert, travessão dos Iun- PéÍndeiros, bem como um

Cidade-Club Aymorö- Itapocusínho, Escola lar Tereza Ramos, sala d� Luz - t mesario AI- dos, com terras de .Hen- grande sortirnento de gai-
Presidente Aguinaldo Jo publica João Pessoa - 5 - Presidente, Oswaldo WlllO Pfueze_nreuter -.2 rique, Spengler Junior! tas de boca e de mão, es
sé de Souza, 1° mesario Prêsidente, Augusto Sch- Duàrte - l' mesario Al mesario GUilherme La- entre terras de Rodolfo ta á disposição dos inte-
Arnoldo Schulz e 5° me- midt - l' mesario Walter fredo Lange e 2' me8a-1 dislau Barbosa .

.:.. Schneider e as do ven - ressados, na
sarío Leopoldo Reiner. Oarlos Hertel e 2' mesa- rio Arthur Neumann. 2<?a se�ao . dedo!', com a área de €CASA RE.&JL�

8a. seção . rio Osny Mueller. 22a secão Corupa, Salao Schnm- 87.500 mS2., e parte nu- i defronte ao Cine Buhr.
Cidade-Socidade dos 18a. secão Corupá -' Grupo Esco- der - Presidente,. Lauro

Atiradores- Presiriente Itapocusinho, Salão Jo- lar Tereza Ramos, sala 7 qarlos Blunk -.1 .mesa- l!III!lI U -f lf II 'f I' II 'f " II I' II II II II I' I' 'I a"·Heleodoro Seviriano Bor- ão Pessôa - Presidente, Presidente, Nair Castro 1'10, Pedro TeIxeIra �e w u q 'I • • C
I

ges, 10 mesario Francisco Emilio Silva - l' mesario Carneiro - l' mesario, Azeyedo e 2 mesano =

.,
=

F. MoeIler, 2° mesario Luiz Gomes e 2' mesa- Henrique da Ounha Frei- Jose Lazaro C�elho.::::

B,ra riOS.
=

João EmiIio Guilherme rio Jorge Ersching. tás e 2' mesario Alberto, 2?a. s�çao _ =
Schreiner. 19a. secão Tomelin. Co.rupa-Salao �oerne:- = =

�
9a. seção Retorcida, Escola Esta- 25a. secão PreSIdente G:ntll de Sl- -

_

Barra do Rio do Oerro- dual Nereu Ramos, lado Corupà, Intendencia mas-1' mesarlO B�rnard? = -

Kramer-2' mesarlO AlUI- = 000 'l' =

r����������������Q���,���·���e �o Carvalho de Oliveira. '

p ���I���êv���u Bornhausen,tg� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU �;;� �:s�:raaCsã� ä��ce�����s� =
::1

AGENCIAS INSTAL-\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, I.birama, Itoupava, t::1 no dia 19 de J'aneiro pro-
-

:: Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio doSul:: =

t..
. .. ximo vindouro, as 7 ho-

_:: ::
l'd' - Nas empresas que dirige nun-

�m Deposilos c:J·��_Ad ii�P��ç�o�(:emSI�m��),I:��� 1;�r�XAS 201 m� ���ir�deOu�:;;�������� � ca houve gr'8V{��, Oll protestos.

�H� 4 disposiC30 conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
°

���� Sul,aos dezenove dias do = É que ele trata os emp,'pga-
�::� com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 . . .. 5% �::) mez de dezembro de mil

= dos eorno companheiros de S81'-

�l.l.� Dep. inic:al Cr$50.000,00 c/retiradas sem. s/aViso Cr$ 20.000,00 4% �l�� novecentos e quarenta e
= ,viço e lhes dä toda a assistencia

�::� Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
. f::� sC���'ã�,uÓ �:ls�:ea��o, es- ::=

gl� m/aviso prévio de DO dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dia':> 51/2'/.; 180 dias 6'/. Hg =
possiveI.

f'� Dep. a prazo lixo-Pol' 6 meses 51/2'/.; Por 12 mes('s. c,'í- p:� Ary Pereira Oliveira
II t' ..( Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada. ( Juiz eleitoral da 17a. zona. a n n n n n n fi n n n n n II n Jl ,ril Wl

H Dep. POPUlareS-(limite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti- tH __

.

��_...,....,_

radas semanais sem aviso até Or$ 1.000,00.5'/. (

Dep. Iimilados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .., 5 1/2'/.
Dep. Especiais-(Iimite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com

retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanab. . . . . . 6'/.

.�.....=,�����:�.�.�.���:���.�����.���������.�:��i��O�����.��.���..���".���: ..._. ���R� Ix: "'0' •.. •..
.................................................................................................................. �:..:.:.;.:,:.:.=!m= .1n n.ii;������������ .I....

!
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Seções eleitorais e mesas receptoras, Séde em São Paulo
Rua 'Senador Feijó n. 205

\8'. andar

EDITAL

o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz Elei
toral da 17a• zona eleitoral.-

1°. PREMIO:

2°. PREMIO:

51). PREMIO:

4°. PREMIO:

5°. PREMIO.:

Milho Amare-
,
-'

lo e Alfàfa.-
Oferece aos melho

res preços da Pr-aça.
J. SOHREINER

-
-

-
-

=

=

ele foi e é operado.::
-

--

I--.

--

I
...-

.-
-_

--
--

.....",.
-

-
-

-
-

=: I

.'

COITRA casPA, .' -

O�EDA DOS CA·

BELOS E gEMAIS

nFECÇOES DO

�3URD CABELUDO.
T6�'ICO, �AP�J;AR.
POR E_l<CELtNClA

.
.
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- 5a.-Feira, DIA 2-1-47 - PAG.3

Banco Indúslria e Comércio de Sanla Calarina S.A.
ITA.JAI Santa �atarina

SÉDE

Balancete em: 30 de No"embro de 1946
(Cornpreendend� Matriz e Agências)

������I��A�T�I�-�V�O�������������.�I��������;����P�A��S�S�I�V�O�·����������
----------------------------------------------_.------------�------------�-------------------------------.----------------

a - Oisponivel
Caixa
Em moeda corrente

Em deposito no Banco do Brasil
Em dep. a ordem da ôup. da Moeda e

do Créditu

e-s

23.254.496,40
15.966.980,00

6.192.188,20

e-s Cr$

45.413.664,60
D - Realizável
Letras do Tesouro Nacional
Emprestimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
Agencias do Pais
Correspondentes no Pais
Outros créditos

Imóveis
Titulos e valores mobiliários

Apólices e obrigações Federais:

Em dep. no Bco. do Brasil S/A.,
à ordem da ôup. da Moeda e

do Crédito
Em carteira
Apólices Esteduals
Apolices Municipais
Ações e Debentures

Outros valores

C - Imobilizado .

Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensilios
Material de expedlente
Instalações

O - Resultados Pendenles
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais

E - Conlas de Compensação
Valores em garantia
Valores. em custódia
Títulos a receber de e/alheia

260.000.00
103.153.906,50

846.954,10
159.962.056,60
251.059. í 01,20
14.972.063,60
1.331.800,00531.325882,00

2.573.797,70

2.000.000,00
287.250,30
183.534�0
79.000,00
322,658,40 2.872.442,70

468.924,00537.501.046,40
"

8.429.267,70
2.203.692,70
394.259,70

34,00 11.027.254,10

538.283,30
403.453,10

8.141.557.60 9.085.094,00

Genésio M. Lins
pin;tof-:Superintendente

.

Dr.· Rodolfo Henaux Dauer
Diretor-Gerente

Dr: Mário Miranda Lins {. .

Hercílio Deeke Diretores-Adluntos

. '"

F - Ião Exigirei

Capital
Aumento de capital
Fundo de reserva legal
Outras reservas

e-s

6.000.000,00
9.000.000,00

e-s e-s

G - Exigivel
DEPÓSITOS

15.000.000,00
- 750.000,00
7.250.000,00 23.000.000,00

À. VISTA E A CURTO PRAZO

de Poderes Públicos
de Autarquias
em c/c Sem Limite

r em c/c Limitadas
em c/c Populares
em c/c Sem Juros
em c/c de Aviso

Industria de Madeiras

A PRAZO

de Poderes Públicos
de Autarquias
de diversos

a prazo fixo
de aviso prévio

OUTRAS RESPO]\'SABILIDADES

4.294,866,70
3.886.597,40
95.569.893.4U
1.390.951,20
34.089.934,70
8.643.828,40
3.949.263,00 151.825.334,80

356.153,40

61.771.664,60
41.097.494,30103.125.512,30

254,950.647,10

Titulos redescontados

Agencias no País
Correspondentes no País
Ordens de pago e outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendenles
Contas de resultados

274.086.568,50
24.475.674,10
9.801.895,90

67.686,80508.431.825,10563.382.472,20

16.642.566,90

I - Conlas de Compensação
Deposirs. de vais. em gar. e em custódia

Depositantes de ti tulos em cobrança:
do País 289 015.365,20
do Exterior 69.688,20 289.085.053,40 657.588.713,10

1.260.413.752,20

DE 1946.

JANSSEN S/A.
Assembleia Geral Ordinaria

Rua Mal. Floriano n. 152 _. JARAGUÁ
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
• Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro-cauterização

- Raios Intra.vermelhos e azuis.

Jaraguá do Sul 20 de Dezembro de 1946.

Carlos Leopoldo Mey.
Diretor-Presidente.

368.303.659,7 O

Erico Scheeffer
Chefe da

<

Contabilidade Geral
(Dip!. Reg-. na DEC nr. 22638)

Serafim F. Pereira - Contador.

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT

164.508.942,00
203.794.717,70
?89.085.053,40 657.388.713,10

e-s 1.260.413.752,20

ITAJAí, 10 DE DEZEMBRO
Denifacio Schmill

0110 Renaux
Irineu Dornhausen
Anlonio Ramos
Diretores

f�itHI �e Citocõo sendo uma de taxe de
O Doutor Ary Pereira ôaude de Cr$ 1,00, devi

Oliveira, Juiz de Direito damente Inurllisadas. -

da Comarca de Iaregué A petição acima levou do
do Sul Estado de Santa Iuis de' Paz em erxcicioo

Catarina, Brasil, na For- seguinte DESPACHO:-
ma da Lei, ETC... A. á conclusão Em 23-11- Pelo presente ficam convidados os senhores
Paz saber aos que o 1946. Ca) José L. Borges acionistas desta Sociedade, para a assembleia ge

prezente edital, com o Despacgo : Tendo assumi- ral ordinaria, a realizâr-se no dia 8 de Janeiro do cor

prazo de trinta (30) dies do o exercicio do cargo rente ano, as 9 horas na sede social afim de deli
virem, ou dele conheci- o rlrular efetivo, devolvo berarem sobre a seguinte ordem do día:
mento tiverem, que por estes euros a cartório. -

Parte de Eugenio Paliar. Em 30-11-1946. (a) José
1°. Aprovação do balanço e contas do exerci-

cio de 1946.
me foi dirigida a petição L. Borges. Cnnclusos os 20. Eleição do Conselho Fiscal.
do teor abaixo: - Periçêo ; euros ao MM. Dr, juiz de 5@. Assuntos de interresse social.

Exmo. Sr. Dr Direito da Comarca, foi
Juiz de Direito da Comarca exarado o seguinte Des
de Ieragué do Sul. Diz pacho : - Defiro o reque
Eugenio Paliar, brasileiro, rido. Expeça-se o com

casado, operário. reside n- petente edital de citação.-
te neste Município, por Em 2-12-46. (a) A. Olivei

.
.

.
.

I�7�a���Oq��dO ;r�t1���ln�S� ��nd��p��!���o ��ese��: 1'-[F-e!!=bUr U-SU=!!=U (��zõ:��:�:::�!II]I:rI� I i

vender parte da casa que edital, pelo qual chamo e

I.g ", Impaludismo o_

'--=-=-=-=-=-�--=-=-=-=-=-=-=-=-=-,."-=-=-=-=-=-=:::;-=-;=;:;-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==:
'possui 'em Wm'U';"- S9.F!l cito a D. Laudellna Paliar iii ..., Maleitas, Tremedeira iii R .....T I
sua irmã, Olivia Paliar pa; todo o conteudo da

I UI � III Dr. enato vw a t�p

Oliveira, sita a Rua- Ipi- petiçdO acima transcrita. li,
- LiUR:<\M-SE RAPIDAMENTE COM -

l'li M É O I C O

r�nga, n. 251, no rnanící- E pare 4'J�" chegue a no- III "Capsulas Antisezonicas II

pIO de Iolnvtle, e encon- ticia a publicP, se passo� ,::

.

.

iii II CIRURGIA. - PARTOS. DOENÇAS DE SE-

tDra�do-dsel' a spua mulher, o presente edit;;_L �ue sera I� Minancora" iii:
:: NHORAS. CLiNICA GERAL.

. �a� e ma aliar, em afixado no lugar I�ß� cos- 1'1'1' �.
II �� Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal.

I�ugar Incerto. e não .sabi- turne, as portas do F,f)r�m, ...

Em Todas as Boas F armacias 01"1'1' g TELEFONE N. 3

co, vem mUI respeltosa- e publicado pelo ioi':l?a! 01'110 �
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

mente requerer a V. Excia, local «Correio de POVOi:..�'. .. o
E um produto dos Laboratorlos MINANC0RA iii _:::"=======-=============

que se dlg.ne mandar citá- e «Dlario Oflclal» do E's. ;,,0 10ii
lo. por editai, �d C�:>nfor- rado. Dado e" passado Ir' :- Joinvillo - Sta. Catarina- . og
midade da lei, afim de nesta cidade de Iaragué

i�!!�!!�!!!!!l!!!!!!l!!!!�!!�!!�n�!!�!!�!!�!!�!!�!
�utor�a� a venda do refe- do Sul, aos vinte e trez I. . ..__._.....__I �
rido imóvel, sob. pena de dies do mez de dezembro/ Ifazer-se o suprimento a do ano de mil novecenro" Dr Wal,leml"ro MazureeLensua revelia e judicial- e quarenta e seis.' _ F:"U' • U II
mente. Dando-se o feito Ney Franco, Escrtvêo/r o

valor de S;r$ 10�,00. - subscrevi. (ass.) Ary I D�
A. esre, Pede deferimento. reira Oliveira. Juiz d€l: D,
Jaragua do Sul, 32 de no- reito, Està conforITlle ?
vem�ro de 1646. pp. Ca) original, do que d- ou fe
ArqUimedes Dantas, 22. Iaragué do Sul, 23 fi=le de-
11.46. 22.11.46. Coladas zembro de 1946

' �
duas estampilhas estaduais O Éscrivã 'ío
no· valor de Cr$ 3,00, NEY FRAN�CO

I[
3'
I

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS -

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS -

- APARELHAMENTO MODERNO·

HABEIS PROFISSIONAIS --

- PREÇOS MODICOS.

----,---

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefone, 40

-Jaraguá do Sul -

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiaruanto
Dr. Arl!nin�o Tavares

Professor Catedratico de Biologia doi loslittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe <los serviços clinicos e clrurglcos da esoectottdcde no

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

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

formado pela faculdade de Medicina da

IUniversidade do Rio de Janeiro
B L U Iv! E NAU I STA. C ..\T.I\.RINA

I
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�®í@@!@@!@®Y@)@!@@í@@!@)@r@)®r®@'f@)®Y@)@Y@)@� residente neste ,distrito, =/1/1
=

{@ TAB' · R ldã R írí d @J á estrada Itapocú, sendo = /1/1=� ossef SDlaf renquíte, OUqUI aOf e es ria os filho de Augusto Bork e .':::: ::::'. .
..::: :::"

(@ 'll'ODU JUlI M01LolE�'ll'_U1§ �O ßPßRflH� Rf8PIRßIÓHIO � deEt�.iZ:r!fI���a.o solteira IIp '11 A� VealID1 IKédlr§tcrrn rfK II
� Encontram alivIo Imediato com o uso do �

lav�adora domicIlI�da e ii :: ii ii
I 1 .. residente neste dístríto, ii !l PROPR1LETARIO 11 A li

,

n C O m p a p a v e em Itapocuzinho. filha iiO ii .

-

ii ii� P ,-I I d H
·

P I I � de Francisco Bisoni e de !! !! Rua Marechal Deodoro, N. 158!l !l
t@ � ora I!, ngleß � ß �nl� @ Thereza Miniglni Bisoni. II li -- II R II
@) O PEITORALMlAI§ UONDEUIDO �O BRA§IL @)

E yara que chegue ao co� ii S ii 'ii S i1
lt@@&9)@}..@@l@@.;®@}.@@.M®@.;@@;@@}.@@.i®@l®@}.@@.1i nhecimento de todos, mandei ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- li ii

• • • • • • • • • • • • J:l passar o presente edital que ii H SITO DE LUBRIFICAN,TES, H ��
será publicado pela impren- !l

T
!! ii T ii

sa e em cartório onde será ii ii COMBUSTIVEL E ACES- ii ii
P A R A F E R I DAS I afixado durante 15 dias, Si !! n SORIOS, LUBRI- !! E ii
E C Z r: M A � alguem souber de algum im- ii ii FlCAÇÃO CARGA DE ii ii

- <J I pedimento acuse-o para os g

O
H !!

N
H

I N F L AM /'_ ç Ö E S, íins legaes. li 11 BATERIAS E CONCERTOS DE 11 1i
ARTUR MÜLLER OticiaI ii ii PNEUS. ii ii

C C C [ I R A S I t.��:::::::::::::�) �t::::::::::::�}

NUNCR EXISTIU IGURL
:,

��;���;. ���;Il I!RC�EI!M�LOO I V�:.:;od:a!::::iS I
�lmmOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOO�OOOOOOOOOO ' Q Oferecemos aos melhores � Jaraguá do Sul - Rua Domingos Jl. da Nova tê'� Adolt Herrn Seh Itze 00 O preços da praça � Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�
00 . U

� ENGENHv RAU L�DA. I
se Vidros. Molduras, pare Quadros qualquer

I� MARCENARIA EM GERAL � Artur Müller, Oticial do tipo. - CAIXOES FUNERARIOS2::6:S -- 2::6:S R egistro Civil do 10 Distrito • Em estoque e sob encomendas.� Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da 00 da Comarca J araguá do Sul.

-,
Enfeites para Caixões funerários.

� ·CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00 Estado de Santa Catarina É facil fazer boa diges-
00 Mantem um

..
estoque �ermanente de todos (JS tipos 00 Brasil. tão, quando se use o o:::::::;::..:::::;:::.:::::::::=:o::::::::::= .. :::::;;:::. :::::::=OO:::::>c::::::::..::::�,.c:'::::I=:::::ac:::::::::-

00 de MObthaS, especialmente para escritorio. 00 Faz saber q�e c��parfc'ce- BITTER AGUIA O 'Kü hn & Ren9el O00 INSTALAÇÕES CO:V1PLETAS DE: 00
ram no cartono .exlbmdo o�

O O�
,

Dormitarias, Salas de J antar � dt�cumJentos hexbl�l.!'dos pela lei I u-, E R R A -R I A2::6:S C '

E" M" � a Im e se a I itarern para I
1:'

� opas, .scrltorr.is, ovei- rusticos e outros. � {\ '\2::6:S
MOVEI"; AVULSOS COMO. 2::6:S casal-s� "MEDICAÇÃO AUXILIAR V Fabrica de Ferramentas Agricolas. \i� Cadeiras " � EdTithaolmn'a2143E�eg 50-12e 1E91�6

NO TR�J..�l1��TO DA O Segas Rotativas para Arados., O2::6:S Poltronas tixas e giratorias 2::6:S Z I ner. .

1- ,

.

O
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183.00 Mesinhas de centro e para radio 00 sabeta Gatscher Eíchín- JARAGUÁ DO SUL O00 E entre muitos outros. a 00 �r :;::::::::.=:::.:::=,,:::::::::=� • .,�.::::::..::::::::=c::::::::=�c::=::..::::::::=c::=::..:::::::=o

� Caixa Registradora marca "RECORD" 00 ....�le, hun�a.r?, lavrado�, t UMA DOIrNÇA ._vlAlIIIA
� Afamada pela sua eticiencia, substitu 00 VlUVO, domIcllI.ado. e resi- MUITO "RltaON !'AftA A "A-

2::6:S d t MiLIA I: "ARA A RAÇA. COMO

� indo as Caixas Registradoras de �
en e �este dístríto, em UM 110M AUXILIAR NO TRJr.TA-

2::6:S elevado custo.-------__ 2::6:S Ja;ragua- .

Alto, filho de MII<NTOD�:;"':0. fI1..A.a..;� Toda a )Iercadoria á pronta Enlrega 00 �lgu�l EIgner e de Ma-
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00 ria EIgner... .' [Ut:illllllt:[Il�IUIH!I·� Jaraguá do Sul - St C t

" � Ela braslleIr.a,..vlUva, --- ---- -- -_._--

2::6:S a. a a rrno 2::6:S lavradora, domicíllada e A 5("lua .. A"RESENTA aoD
���������®���������� INÚM...,u POIOMA•. TAl. C:OMO.2::6:S2::6:S�2::6:S2::6:S2::6:S�2::6:S2::6:S2::6:S1§l2::6:S2::6:S�2::6:S�2::6:S2::6:S��� res idente neste distrito, _UMATI....

em Jaraguá- Alto, filha nCRóFtJI..U

J P I . .
de Miguel Gatscher e deoão ico i AntOniO Tomazi Elsabeth Gatscher. 'Ie Senhora e Senhora

'Participam o noivado de seus filhos Editaln'2144de50-1::!-1946
LEONORA E SAUL Arno Bork e Erna Bi-

r·�·_·����,CALCADOS' .

a

I IRGO I
t .

�ã� �� m�I��r��
<

� oi
I mai�o���
, FRODUTO DF\ '

Tome, saúde, usando,

I IT � '11-
o � rr TI .�

.

Icomo aperitivo, o gran- @r@) ,®y@) @'f@) @5Y@ ll1lM1ill§ll..rna Me �aJl(CaM(())§
•

de estomacal '

G Iill IT §a A
-

Cure seus males e poupe tn\§ (" rmâ] tn\�
•

.__B_TT_T_E_R_A_G_U_IA,_1l seu bom dinheiro com- \UI � (Q!.\Ulu) o o

I.
-

f
pran.do naN �! _

JAR���ÁST��11SUL I�f!1 pn���b��� d� ��B��J�a� HO�!Ta��.d
completo, aro 19, no die

a que dispõe de maior ------------------

23 nesta ld d t
sortimento na praça e ofe-

.. ..
,. CI a e, per en- f

� .. ..

cente ao ônr. Artur Reif,
rece seus ar �gos a �i CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA DO ii

quem ?�r informações R MPrleçDosdvan3t.�J�s��AGU4!l DRe SADALLA AMIN H
, sera gratifIcado. ua a. eo oro, .

• 11 li
2x1 �� @Á@ @!@ ;i CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNIC? NOS ii

-

11 ESTAD!=,S DE SANTA CATARINA E PARANA ii
ii «RUA GERONYMO COELHO, 42» (ANTIGO HOTEL WEIS ii
H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde .. ··ft\_�r;.t mllrr .�;':- ."� I�i
::

-" •• tv.' �\ I ::' ...

11 • .JCt;d 'ville -
. H

Suspensórios
Sedas

-

----------r� __----------------------

:::::::::::::::::::::::: :::::�.J:::: ::::::::::::::::::�::::: :::::::�:::: :::::::::::: ::: :::::::::.:: :::::::::::: ::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA.
_"

ADVOGADO
5';-uritorio: Mal. DecdoI'o da Fonseca, 210 - Tel. 34

,

ReRidencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::�:.::: ::::::::::::

(()) §ab2t.o (M�rca Registrada)

Virgem Especialid�de
dl� CITA0 WETZEt ITNIDlU§TlITAl = jOTI1l1lvfilie

•

(.�\\ÄO VIRG�
.7 �DA�<';�
(�WETZEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

recomenda·se para hospitaes, colegios etc., pela sua qualidade esinfetante.
-------- 1.1 _ ..

EIö"INHAII

.....TuL..UI

ÚLC.....

,..RIDAII

soni
Ele, brasiléiro solteiro

operario, domiciliado e
OONHEICl_ HÁ .. ANoa �

Y_DE__ EM TODA "AIOTI:_

SAUL e LEONORA
apresentam-se noivos

OI ELIXIR DE NOGUEIRA It

Iaregué do Sul, 25-12-1946.

ONDE
__COMPRAREI MAIS BARATQ__

faz�::::os �
Perfumes • Etc., etc .

Pois isso V. S. sempre ,consegue
na Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGUA. DO UL Rua C�J. Em ilio JODl'dßu, 62

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


