
__ --l--!la de tri o, nega ·s� a
--.l.�'-tP8'g-;y.-ä,ös comercran

tes que não o acompan
haram na aventura elei
toral.
Ameaça a todo mun

do, chegando mesmo a
dizer que "o povo de

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 Jaraguá ainda não apa-�������!''!!!!'''''''!'!'''!!'''''!!'!!!'''''!'!'''!!''''!''!!!!''!'''!'!'''!!'''���!������������'''!'!'''!!'''!!!'''''''!������'''!'!'''!!''''''!'!'''!!''''''!'!'''!!''''''!'!'''!!''''''!'!'''!!'''''''!'''''!'!'''!'!'''!!''''''!'!'''!!''''''!'!'''!!''''''!'!'''!!'''��!'''!!''''''''!''''�� nhou que chega".
ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL Domingo, 26 de Janeiro de 1947 Sta. Oatarina - N. 1410 Continue assim; nas e-

leições municipais, a res
D AI B t Ih posta a ele e aos quer. varo a a a lhe servem de muletasTendo recebido noti-, será ainda mais elocia de se achar grav�- quente.mente enfE'rI?-0 o se� _dl-I Esperem e verão! O
gno proge�l.ltor, viajou povo não esquece e dapara a Bahia o sr.. pr. rá a respetiva respostaAlv�ro -!3atalha, chmc,? a essas perseguições.aqui resldent.e e _presl- Enquanto isso nos esdente do díretorlo da tamos levando os fatosV. D. N.

:01.0 conhecimento dos
snrs. Presidente da Re
publica e Interventor
Federal.

•

o Protesto do Povo

Pe. H.

Em 9 Estados a U.1 >.N. está vencendo
as eleições! Em São Paulo e Rio Grande
do Sul, tambem vence o candidato oposicionista.

Em Jaraguá do Sul, espelho que reflete
um eleitorado livre e independente ú P S.D.
não venceu em nenhuma seção. E o P R.P.
também encontrou seu repudio popular por
causa de alguns chefes.

A eleição de 19 garantiu a eleição mu
nicipal deste ano, POiR uniu o povo Jar a-

A derrote do partido majoritorio foi eloquente.guaenee em torno de um ideal contra a ocu- Não venceu em nenhuma seção, foi pois repudiadopação policial e os que mentem a esse po- em toda a linha, ele e os do P.R.P. que depois devo bom e trabalhador. Que essa lição seja darem sua solidariedade ao sr. Bornhausen se ban- -----------------aproveitada e faça voltar ao seio desse dearam a ultime hora, Ao povo não se enga na. O EXPORTAÇo-ESpovo, os que dele se transviaram por qual- eleitor do interior não é carneiro, como muitos penobícãoou ! savarn. Hoje ele já vora concientemente, sern medoque am ição ou mteresse subalterno. de qualquer intervenção, pois sabe que o voto é DESOCO R RO� a Oapital Federal a U.D.N. esta der· �ecreto e tem uma Constituição que garant� �. sua .rotando o comunismo vencendo assim o liberdade, o seu lar, os seus bens e a sua fernllia. Amaior reduto bolcheviR'ta! Os n ici ios em I nossa �audução democratica ao eleitorado livre de,

_

run P Jaragua do Sul!que a U. D.N. venceu deverao lhes ser en'l E, todos á posto e firmes, pare a completatregues. libertação nas eleições munrcipalsl

Washington (8 I H)- A- o oblettvo de exportação,proxlrnadarnenré . 865.0\ O para dezembro, fora estio
toneladas métricas de ce- pulado em 811.8)0 ronela
reais, de propriedade do das métricas de cereais.
Govêrno dos EE. UU.. O sr. Monroe lohnson,Telegrama do Can representando 89,5 cargas Diretor do Departamento.

-

de navio, partiram de por- dos transportes de Defezadidato do Povo tos nortes americanos em deu uma indicação do queAcompanhado do rev, O rev. P. Piazera, na
Dezembro, e 84.150 torre- significava o conseguido

Padre Clemente Dingler, impossibilidade de pes-
. . .-.----- .

_ ladas métricas estavam em dezembro, em matéria
novo reitor do Semina- soalmente despedirse O díretorlo

mumCIpal1 como as mamfestaçao sendo embarcadas em 11 Je exportação de generas
rio Sagrado Coração, de dos amigos e conhecidos da V.D,N. recebeu o se- de apoio recebidas. Seja navios. ao encerrar do re- de socorro tendo-se emCorupá, veio trazer-nos o o faz por intermedio des- guinte ��legrama:" Itajai, qU8;1 fôr o .resultado 0.0 ferido mês, segundo de- vista as 'condições do
o seu abraço de despe- ta folha. oferecendo seus 22 Teri'fllnada a grande pleito se�el se�pre o clarou hole. 2 de- Janeiro, transporte ferroviário inter'
dida o rev. Padre Hon 0- prestímos na jà citada jornada civica que foi a compa.nbel�o dedl.c�do e

. o sr. Granville Conway, I no até os porres. A' des-
rato Píazera. ,-"-" H." eídade-sulína. nossa -eampanha agrade- IJ ·àmlgo mc�mdlClOflal� Icoordenador dos �1"Ogra� I·· p'ell?

cia msullcrencra �u-

•

O virtuoso sacerdote Como já dissemos, as- ço de coração todo o es .. Abraços (a) Iríneu Born
mas de exportação de rnenca de trens e ausen-

vai dedicar-se a uma sumiu a reitoria do Se- forço desenvolvido bem h_ausen. emergencia' ela de reparos em carros
outra e nobre missão, a mínarío o rev. Padre

O ex-Administrador da ferrcviários, 27:.447 cargas
de diretor do ginasio de Clemente Dingler, que ja LOCa is realizada a grande festa

Navegação de Guerra ou 96 pOT cento do cere-
T b .

em beneficio desse esta-
u arão, que ali inicia ha anos vinha ali exer-

tornou públicas aquelas ai programado para expor- -

.

id belecimento.sua atíví ades e que per- cendo sua atividade como Visitas. Esteve em Jara- clfrias, após uma reunião ração, em Novembro e
tence a Congregação professor e que pela sua guá em visita a seu pai

Como de costume, ha- de represnrenres de todos Dezembro, estavam já nos
do Sagrado Coração cultura e virtudes serà Alexandre Boríní, o sr.

verá leilão de prendas,
os orgãos governamen- portos, pare embarque,d

Sacerdote todo dedica- um digno continuador da Wenceslau Borini, gran- ��b���t:J�· um exce- tais a que estão afetas as por volta do Natal. Alem
.

Q a alta missão relígío- obra de seu antecessor. de industrial em Rio do exportação. Recordou que disso, já se encontram nos
sa e educativa, teve o lente restaurante.

porres de embarque quan-
rev Padre Plazera a opor- Sul. foram escolhidos os

tidedes suficiente pera car-
tunidade de grangear a O R I d

Vindo de Tangarà, on- seguintes noveneiros :

regar 15 navios, aproxima-
ntros e·sn ta os de é propríetario de u DI'a 2::t Faustino Rubi

a estima do povo do
o, -

H W g damente, para dar presse-
municipio do qual é filho, Das apurações feitas ma farmacia, visitou-nos ni, Mario Nicolini, Paulo' ermann ee e

guimento ao programa
o sr.Manoel Karam Filho .... l

.

h J a- Jose' Coe
tendo sido durante sua em Jaraguá até ontem v aSWlC, o o -

faleceu em Blumenau, de exportação, pare [anel-direção ampliado o gran- ao meio dia, o snr. Irí- que, com sua exma. íam í- lho, Dante ôchíocherr e esta semana, o sr. Her-de estabelecimento de nen Bornhausen ganha
lia visita seu sogro sr. Julio Maffezzolli.

mann Weege, do alto
roopreparação de sacerdo- em Serra Alta por 465 Henrique Piazeira. Dia 24. José Carlos comercio daquele muni-tes que dirigiu e heje votos e perde em Mafra São Sebastião. Hoje, no Gerent, Silvio Pradi, João cipio.conta com 140 alunos. por 241. Salão Cristo Rei, serà Zacko, João Stein, Ben- Era chefe da firma quejamin Stein e Paulo Papp. traz o seu nome e decen-Dia 25. Silvestre -ôtral- de de uma das mais trakowski. Vitorio Lazaris, dicionais familias daquela ,_Antonio Graf,' Antonio ..

cOlpuna.Bockar, Nicolau freiber- A fam'lia enlutada eger e Alban? Kanzler. muito especialmente aosDara festeIros foram. es- seus irmãosWilhelm Weecolhidos os srs. Dr. Al-/ ge e donö Berta Weegevaro Batalha, Ne� fra!l- Marquardt, esposa do sr.co, Arnoldo �chmltt, J.oao Walter Marquardt os nosfranzner, MatIas MartInS.
sos sentidos pezames.

As eleições de domingo ultimo foram bem o
reflexo da opinião popular e o seu protesto centra
um governo que lhes quer axfixiar a vontade e o di
reito de livremente exercer o dever civico e usar a
liberdade outorgada pela Constituição.

De nada adiantaram a montagem da maquinaeleitoral do governo, as ameaças, as promessas, as
infamias e intrigas feitas, pois o povo veio de cora
ção apoiar os homens que nesta terra representam
a defeza legitima do seu Interesse e da sua sobera
nia, confirmando assim o artigo que publicamos" Mei
a volta volver, marche"e que tão grande repercussãoteve. IHWitl1 aeU�A

se encarrega de cuidar
do seu estomago.

ESTRILANDO
O snr. Prefeito Muni

cipal, derrotado Iragoro
samente nas eleições do
dia 19, está estrilando.
Recebendo uma parti-

Piazera

ßderbal

. .

::::�i·········
..

·�.�::::
ERVILHASResultados \de Jaraguá do Sul

Souza
29
35
38
40

!� Ultima Hora
21 E t· Tenha um estomago Domingos Demarchii
2421 spor lVa forte, usando

Com a idade de 79,BITTER AGUIA f I d· 1539 Transferida a roo anos a eceu la o sr,
50 dada de" Domingo Domingos Demarchi, re-.

----.---.--- sidente em Rio Molha.�6 para o dia 2 proximo: cial do Tribunal Eleito- O extinto, ho'mem cul-·5� I A colocação:
I
ral dava a Aderbai Ra- to, exerceu por muitos.

50 1. Seleto O pp; 2. mos da Silva. uma vau- anos o cargo de pr-ofes-14 Baependi 2 pp; 3. lu· tagem de 850 votos, con- sor, pois era pacharel
12 O' D Pd' A forme telofonema rece- em letras, tendo colabQ-�a.r . e 10 e ca· bido. rado nesta folha.2� rãI 5 pp. --.-------- Pessoa grandementeNo país estimada, deixa ele viu-�� Santa Catarina A U. D. N. ganha em va dona Amalia Pedri
26 O snr. Irineu Bornhau- Minas Gerais, Distrito Demarchi e 11 filhos, 44
28 sen já ganhou nos se- Federal, Baía, Pernam- netos e 2 bisnetos.
21 guintes municipios cuja buco, Piauí, Paraíba, Rio O seu enterramento foi
19 apuração terminou: Grande do Norte, Cearà feito no cemiterio de Bar-
17 Joinville, Jaraguá, São e Goiaz. ra do Rio Cerro, com''''''=''':''':'''---�;';''---'''''';;'''---''''!!!7';';''81 Francisco, Caçador, Ro- O Partido Progressista grande acompanh��ento.deio, Ibirama, Timbó, ganha em São Paulo e A enlutada familla nos-

Como vemos no quadro acima o P. S. D. não venceu em nenhuma Joaçaba e Canoinhas. o Trabalhista no Rio I sos pezames.seção.
O ultimo resulta.do ofi- Grande do Sul.

•

Seção
la. Sede
2a. »

3a. »

4a. »

5a. })

6a. })

7a. »

8a. »

9a. Rio Cerro
10a. })

Ha. »

12a. »

13a. R. dà Luz
14a. »

15a. Gariilaldi
16a. »

17a. Itapocusinho
18a. »

19a. N. Ramos
20a. »

21a. Corupá
22a. »

25a. »

24a. »

25a. »

26a. »

27a. »

TOTAL

Irineu
104
108
103
111
99
89
85
55
128
120
132
119
155
147
105
82
111
98
144
151
104
113
106
115
109
94

128

do Rio Grande,
artigo de ótima quali-.

dade.

Oferece,
Engenho RAU Ltda.,

71
64
52
56
75
56
52
44
48
37
.41
50
22
32
41
45
37
50
7U
74
61
71
72
52
86
77
55

3.009 1.495

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JJ
p � �] m, Adolt Herm. Schultze m

aragua ao U'>1illll 100 MARCENARIA EM GERAL 00
Reqlterimentos Despachados � Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da �
'.

' I� CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
D:a.19.12.46.

. ,'00 Mantem um
..

estoque rermanente de todos (�s tipos 00
1411- Ernesto Lessmann-bras. requer alva- 00 de MOblhas, especialmente para escntorio. 00

rá de Habita-se para alugar seu prédio, sito a rua 00 INSTALAÇÕES COMPLETAS DE:
.

00
Marechal Deodoro da Fonseca. Como requer. 00 Dormitarias Salas de Tantar 00

1416--:João da Silva Neves-bras, re�uer alva-- � . Cópas, Escritori as, '�oveis rusticos e outros. �

rä d� HabIte-�e, para alugar sua casa sita a rua �
MOVEIS AVULSOS COMO.

�

Presidente Epítacío pessoa. Idem. 00 ' .

. 00 • ! ._....._. _

,

1422- Ernesto Zcerníewícz-bras. requer al- 00 Cad:lras .
.. 00 W M � I

varà de Habite-se, para alugar sita a estrada Ita- � Pultro�as fixas e glratonas. � Dr. al.leml"ro azurec en
pacú Hansa. Idem.

� Mesinhas de c.entro e para radio zes U
1433-·- Germano Pavanelo-bras. requer alva- 00 E ell�re mUlt.os outros. a" "

00
rá de Habite-se, para alugar seu rancho de ma- 00 Caixa Registradora ma�c� �ECORD_ 00 e.5. 1)1 S.'D�
deira. nos fundos de sua casa, sito a rua Marechal ; Af�mada pela .sua eÍlCl�ncla, substitu 00 Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

Deodoro da
. F.onseca. Idem.

,

indo as Caixas R_egistradoras_' de �
1435- LIlI Kopmann-bras. requer alvara de � elevad.o custo.- - � Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças

zes T d ltl r d á t E t � - Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-surtas

Habíte-se par.a �ua casa, sito a Coronel Procopio �
o a a e ea orla prea a n rega7� � _ Indutotermia _ 8isturi-eletrico _ Electro-cauterizaçäo

Gomes de Olíveíra, Idem. � RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, o
" zss

� � - Raios Intra.vermelhos e azuis.

1469-Leopoldo Reiner-bras. requer alvará de I zes Jaraguá
do Sul Sta. Catarina� .. 1 _

Habite-se, para alugar sua casa sita a rua Rio OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOO _

Branco. Idem.
'

1467- Alvino Heldorn-bras. requer alvará de

Habíte-se, para alugar sua casa, sito a rua Mare
chal Floriano Peixoto.

1471- Procopio Pereira Lima Junior-bras.

requer alvará de Habíte-se, para alugar a casa

sito a rua Domingos R. da Nova. Idem.
1518- Mario Nícoliní-bras. requer alvará de

Habite- se, para alugar sua casa sito CeI. Procopio
Gomes de Oliveira, Idem.

1527 - Luis Jark-bras. requer alvará de Ha
bíte-se para alugar suas casas n. 1131,e 1135, sito
a rua Marechal Deodoro da Fonseca. Idem.

1529 - Otto Fiedler-bras, requer alvará de
Habite-se para alugar sua casa sito a rua Presí
ciente Epitacio Pessôa, Idem.

1766 Henrique MaUezzolli-bras. requer can

celamento dos impostos sobre engenho de açúcar,

por não querer mais explorar este ramo. Idem.
1757 - Augusto Persunhun-bras, requer mais ']excutar pintura externa de sua casa, a rua Presi

dente Epítacío Pessôa. Idem.
1755-. João Bollock-bras. requer tranf imp.

terreno com a area de 723, 25 mts2. vendido a

José Mendes, sito a rua Presidente Epitacio Pessôa.
Idem.

1754- August Heinrich Lessmann-bras .requer IIIP " ..

traní. imp. terreno com a area de 374.500 mts.2. r JARAGUA L d
....

sit� a estradB: Morro Jaraguá, adquirido. de Apolo-] Posto, ,t 8.

153u- ma W. Rengel da Silva e FIlho. Idem.
i530- Paulo Plastwich-bras. requer licença

para sublocar duas salas de sua casa sito a rua Seção de Lavagem e Lubrificação
Marechal Deodoro da Fonseca' como requer. _ Deposito de Lubrificantes - Com-

1533- Ricardo Harnack-bras requer Vistoria bustiveis _ Acessoríos - Carga
e alvará de Habite se para sua casa recem-cons- de baterias _ Concerto de Pneus __

.Muíras familias pedem
truida a rua Mal. Floriano Peíxeto, Idem. Gezollna e Querozene em litros e obsequio aos senhores bar

1753- Paulina Luis do Nascimento-bras. re- em caixas. gunceiros de todas as no [,

quer baixa imp. de uma bicicleta por achar-se a res, largar de fazer folia

mesma inutitizada, Idem. Atende dia e noite, á qualquer hora. perto das casas de farní-
,

1564 - Otto Oswaldo Rlugbras. requer Visto- lia, porque lugar de folia

ria e alvará de Habite-sé para sua casa recem- Telefone n. 40. é em outro ambiente.

construida a rua l'4al. Deodoro da Fonseca I�________________ � 'Principalmente certos

fundos, Idem.. moços que querem ser

,16001- Dante Chíochet-bras, requer alvarà
•

1
"Grandes coisas".

de Habíte-se para alugar um quarto terreno de fi
Francisco de Paula

seu predio' sito a Av. Getulio Vargas, Idem. Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, aruanta 5x1

1642 .Carlos Hass=bras. requer alvará de _,
_

Habite-se para alugar uma sala de sua casa n. 933, DA"
-

T dsita a rua Mal. Deodoro da Fonseca' nesta cidade.
r_ r....nlo avares Ven e- se

Como requer.
Professor Catedratico de Biologia do lostittuto de Educação de Florianópolis
Ex-Chefe dos serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

1986- Germano Schutze-bras. requer Visto- Hospital de Caridade de Fiorianópolls,

e Habite-se para sua casa recem-construida a rua Assistente do professor David Sansan. no Rio de Janeiro.

Abdon Batista. Idem.
Ex-interno por. concur$O, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

1689- Erich Kühn-bt'as. requer transt imp.
de um carro de lavoura, adquirido de Afonso Klein.

Idem.
1696- Heidorn-bras. requer licença para sub-

locar a casa, n. 95, a rua Mal. Floriano Peixoto.

Idem.
1697- Artur Reif-bras. requer baixa imp. de

um automovel vendidol a João Cordeiro, Idem.
.

1699- Afonso Palma-bras. requer baixa imp.
de uma bicicleta, vendido a Egon ScheibeI. Idem.

1700- Otto Kuchenbecker-bras. requer baixa

imp. de uma bicicleta vendido a Yara Hansch.
Idem.

1711- Freymundo Freygang-bras requer li

cença faser uma modificação no projeto-de cons

trção ja aprovado-sendo no logar onde existe uma

janela grande. abrir uma porta e duas janelas es

treitas. Idem.

Dr. Ren.ato W"altgp
M É o I C o

::

,

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA

11 Com cursos de aperfeiçoamento no !!
Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. H

Doenças de Senhoras - Partos - Clínica H
Geral de Adultos e Crianças. !!

Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
TELEfONE N. 3

.

!!

Jaragná do Snl - Sta. Catarina --ii

H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,

ii moderna e primorosamente instalada do

�i DR. ·SADALLA AMIN
ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

j ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia")}

1,:',1:: HORARIO: 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4

_ .Joinville -

---�----------�

®y® ®Y@) @t@ ®Y®
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

farmacia Nova
de ROBERTO M. HORST

a q ue dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á

preços vantajosos.

I Rua Mal. Deodoro, 3D - JARAGUA
Um terreno com a area r.:i\.!'18\ .é)!.18\ r.:i\!.ta\ �,:

de 160.000 mts.2 sito a ��� \EI��

estrada Tres Rios do Sul,
por preço de ocasião.

Informações nesta Re

dação.

Oficina Mecanica
. Geral

::::.:.: ...:::::

Assucar

B ranco
CRISTAL

dispomos pare pron-
ta entréga.

fnDRß�O RHU ltdo
::::�.! «

Atenção!

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

It UMA D<>CNÇA ."Avllll"'''''''
'

hlUtTO NYtuiJOM "ARA A flA

MiLIA I[ po .... JltA A RAÇA. COMO

UM I\OM A.UXIUAft NO TRATA

......TO Data.a: Ci ..ANDa: P1..AGIlLC

usa: o

A S("'U. .. "p..na:NT" so.

'NÚ"""AG ..0...."•• TAla co..o.

_u""T1a_

nc"ól"ULAII

nP'INHM

I"I.-rULAJI

ÚLCa:...
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'PART""

MANCHAB

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS

.. ELIXIR DE NOGUEmA"!
COHHIlC_OO HÁ Gil ANOS � i

�DI!-���_�_:_:�=:._j

SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO BITTER AGUIA

é a vida do seu es-

tomago.

Prefeitu ra M lJ
nicipal de

1 Jaraguádo.Sul
-----------------------

IE�llt(dl�

PEÇAS E ACESSORIOS

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durdnte o mês

de Janeiro, arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura

Municipal de Jaraguá do

Sul e na Intendencia de

Corupá, o Imposto LICEN
ÇA (Automoveis, bicicle

tas, motocicletas e carro

ças).
Não satisfazendo o pa

gamento no referido mês,
ficará o contribuinte sujei
to á multa de 20% sobre
o imposto no primeiro
mês, sendo então feita a

cobrança judicialmente.
Tesouraria da Prefeitu

ra Municipal, de Jaraguá
do Sul, 4 de Janeiro de
1'947.

APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS �------------------

F. VOSGERAU
Tesoureiro

PREÇOS MODICOS.

R. Mal. DeodDro da Fonseca; 158
Telefone, 4D

-.Jaraguá \.jo Su I -

Rua Marechal Deodoro - JAftAGuA DO SUL

I
formado pelá Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Secretaria da' Prefeitura Mun:cipal de Jaraguá
do Sul. 19 de dezembro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

�@!@®Y@)®!@)®Y@)®!@)@jY@)@!@.@!@®!@)®!@)�@Y@)@@
I Tossef Asmaf Bronquitef RouquidãOf e Resfriados

�
(@ TODAS AS MOLE§TIA§ DO ßPHHflHO HfSPIRHIÓHIO @
� Encontram alivio imediato com {.. uso do Ç®
(@ Inco'lDparavel ,@

� Pl!ilOföl dI! ftogien PI!IDt�nll! �
@) O PEITORALM�I§�ONHE�IDO NO BBA\§IL @)
rt@@&9)@j@@j@@j@@j@@.i®�@j@@j@@l®@l®@).@@ftl

CO.TRA CASPA,

GUEDA DOS· CA

BElOS E gU�AIS
Casa de ��oveis

T>6�iéO..:�:f.lJf��·
1'011. E�CEL'�C!A
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ESPORTES Imposto Sin�ical
Encarrega-se do

=========================================================== preenchimento e pa
gamento das guias o

escritorio de
Por A.a.M.

Prosseguirá domingo o campeonato Quadrangular. Os dois Ii
ders e os dois rabeiras em ação. Baependí .

e Seleto em Jaraguá. FRAlWClSC� F. FISCHER
D. Pedro e Acarai em Oorupá..

. \ Avenida Getulio Vargas
Apos o descanso para as eleições, prosseguirá

domingo o campeonato Quadrangular, tendo em a

ção os dois lideres que em luta das mais sensacio
nais, deverão disputar o primeiro posto da tabela. O
prelio poderá decidir o campeonato, pois tanto uma
vitoria do Seleto como do Baependi, poderá indicar
o futuro campeão.

•

O resultado do turno foi: Seleto 2 X Baependi O.
-x-

D. Pedro X Acarai
Em Corupa estarão' em ação os dois ultimos

colocados da rabeia. Acareí e D. Pedro, lutarão pa-
ra uma reabilitação,pois ambos sofreram uma derro
ta, na ultima rodada. Ambos sofreram uma derrota, 2
e pela mesma contagem, 3x1. O local deste prelio
será a praça de esportes do D. Pedro. O resultado
do rurno foi um empate de 4 tentos.

-x-

A Fila do Campeonato
1 ° lugar: Seleto -duas vitorias e uma derrota.

2pp e 4pg. 6 goals pro e 3 centre, saldo.: 3 goals.
10 lugar: Baependi-duas vitorias e urna derro

ta, 2pp 'e 4pg. 5 goals pro e 3 contra. Saldo 2 goals.
2° lugar: D. Pedro - urna vitoria, um em

pate, uma derrota, 3pp e 3 pg. 7 goals pro e 8 con
rre defecit: 1 goal.

.

5° lugar: Acaral=-um empate e duas derrota, õpp
e lpg. 5goals pro e 9 contra, deficit de 4 goals.

x-

ATAQUES MAIS POSITIVOS,
D. Pedro com 7 goals.
Seleto com 6 goals.
Baependl com fi goals.
Acarai com 5 goals.

-x-

DEFESAS MENOS VASADAS:
l·.Seleto e Baependí com 3 goals.
2·.:D. Pedro com 8 gQals.
_3·.:Acarai com 9 gC?é!I�.

.

-x-

Para de mais noras estamos esperando' dados
do Seleto e do D. Pedro.

-x-

Desfalcados Baependi
e Acarai

Com a ida de Mabe e Ballock pare o Rio pois
ernbos ingressaram nas fileiras do exercito Nacional
Jois quadros locais vírarn-se desfalcados de' dois
grandes elementos, são eles Maba do Acarai e Bal
lock do Baependi, apesar de tardlarnenta, desejamos
aos dois cracs locais felicidades no Rio

�-----------------
Dr•Arquimedes Dantas I

a•••fiA••
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

CI

tli!i�"';;�·:::::::::::l:3:.;1.f::·::·::·::'::·::·::::�::::::::ggggi!ii!!
jl,::.I::1 ��!]�� It�:;>pular �tre�����I� 11:.!i.!:AGENCIAS INSTAL A.DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, f

Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

t::
::

.. ..

..
..

.. ..

�H
ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS H

D.epositos com juros- ti dispos!ção-(sêm lírnire) retirada livre 2%
a disposição conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00 fll}com retiradas semanais sem aviso até Cr$ 20.000,00 • . .. 5% f )

:,:.l Dep. Inicial Cr$50.000,00 cjretlradas sem. sjaviso e-s 20.000,00 . 4% f;:.:,1::�l Depositos com aViSO-Reto diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas f lrnjevíso prévio de 30 días 4'/.; 60 díaa 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dies 6'/.

!"Dep. a prazo fiXO-Dor 6 meses 51/2'/.; Por 12 meses 6';.Deverá ser dado o aviso previo de 2 meses para retirada.
.. Dep. POPUlareS-(Iimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com rerí-
..

radas semanais sem eviso até Cr$ 1.000,00 5-;'
.

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

::
retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sem aviso .... 51/2'/.

:: Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ..

�l retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. 1� Vende-se u!ll terremo,

"'1
Faz todas as operações bancarl�s, corno sejam: cobranças, descontos,

I"
U ohmo paraH passes, depositas em contas correntes, depositas de valores, etc. ate. H plantação, com 20 mor-

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

::1 gos, sito em Jaraguá
:: Serviço atencioso e rápido :: Esquerdo.::.• ........_....., , :: Mais informações com.;,ii ••••••••���,....".....,.."....",......,.....,...."..�,....,.....,...,....,.....,...�,_,...,.,....,."...,...,....,.'••••:!i;�������������!!!i!i FRANCISCO KLEIN

Sociedade Esportiva
Dançante Vierense

Em' reunião, realizada em 5 de Janeiro em

curso.Tícou eleita pare díriltr os destinos do Clube
no período de- 1947, os- eegulnres membros:

Presidente de honra - Adolfo Bolduan;
Presidente - Arthur Mohr;
Vice-Presidente - Rudolfo Uorrnbusch;
10 Secretario - Adalberto Mueller;
2°Secretario -. Francisco Garcia;
10 Tesoureiro - Max Kohn;
20 Tesoureiro - Reinoldo Bartei;
Orador Social - Emilio Silva:
Diretor Social - Alvino Mueller;
Capitão Esportivo - Walter Bartei;

-x-

Avisa aos seus associados e ínreressados que,
por dicisão da nove diretoria, somente são aceito
propostas em dies üteís e � dias antes dos bailes
sociais. '

Avisa ainda, que a sociedade conta, atualmente Icom um seldo em Caixa no valer o-s. 4.240,00. .

ADALBERTO MUELLER['10 Secretario
Época de matrícula para todos os cursos: de 15 a 28
de Fevereiro. - Reinício de aulas em 1'. de Março.

PAG.3

SOCIEDADE RECREATIVA
Tres Rios do Norte

Assembleia Geral Ordiriarla
CONVOCAÇÃO

De ordem do ônr. Presidente, e, de acordo com
o que preceituam os Estaruros desta Sociedade, ve
nho por intermedio deste, convocar todos os socios
pera a assembleia geral ordinaria, a realizar-se dia
26 do corrente as 15 horas, em sua séde social, pe
ra tratar do seguinte:

í: - Prestação de contas da diretoria,
2' - Eleição da Nova Diretoria,
3' - Diversos.

O ANJO PROTETOR DE SE,US FILHOS É A I
lOMBRIGUEIRA MINANCOBA .

Vermitugo suave e de pronto
eleito Dispensa, purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUEl<. IDADE, CONFOR
ME o n. I, 2, , e 4

. Proteja a saúde de seus filhos f a sua própria]
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

i emedios

Compre f oje mesmo nma LOMBRIGUEIRA
MININCORA para o St'U tilhinho.

E um produto dos Laborat�rios Minancora
- ]OINVILLE

AGRADECIMENTO
��. t�-
Profundamente consternados comunica

mos aos nossos parentes, amigos e conheci
dos, o falecimento de nosso estimado esposo
pai e avo,

Domingos Demarchi
que o bom Deus chamou d si no dia 15 de
janeiro, com a idade de 79 anos.

Agradecemos de coração a todos que
acompanharam seus ultimes momentos e o

enterro, os que enviaram coroas e flores e

acompanharam os restos mortais a sua ultime
morada.

Vva. Amalia Demarchi e Filhos

Comércio e Industria

Germ-ano Stein S. A.
.JJO.lNVILLE

Olereceftl :

Canos Galvavizados, 1/2 até 2 polegadas -

Chapas de Zinco - Chapas Galvanizadas -

, Chapas Pretas - Chapas de Ferro Polidas
- Serras Nacionais e Extrangeiras, pera

todos os fi ns - Cadinhos parft Fundi-

ção - Lixa "Americana" -

Rolamentos - Serras rara Oficinas

Mecanicas - Carbureto Canadense 'di-

versas granulações" - Relogio para

Guardião - Relogío Ponto - Dinamos e Moto-
,_. '_w _..., _

res - Eixos de Transmissão - Cossinetes -

Machos - Desnatadeiras "Suecas" 45-50-65-150 Urs_

EditalBITTER AGUIA

COLÉGIO "BOM JESUS"
JOI NVI LLE - Sta. Catarina

.

Esse grande educandário mantem curso se

cundário completo, com os dois ciclos: - Gina
sial e e Colegial (Classico é Cientifico).

ESOOLA TÉONIOA. DE OOMÉROIO
(Reconhecida)

EXTERNATO

Edital de Convocação

Banco Mercantil �e Santa Catarina SIA.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUiÇÃO

-------

São convidados os subscritores do capital do
"BANCO MERCANTIL DE SANTA CATARINA S/A",
a se reunirem, em Assembleia Geral, no edificio do
"Teatro Carlos Gomes" à rua 15 de novembro, nés
ta cidade de Blumenau, ás 1 Ö (dez) horas, do dia
28 de fevereiro, do corrente ano, a-fim-de delibera
rem sôbre a seguinte ordem do díe :

1'.)- Constituição da Sociedade;
2'.)- Eleição da Diretoria;
3'.)- Eleição dos Membros dos Conselhos de Ad

ministração e Fiscal;
4'.)- Outros assuntos de Interesse da Sociedade.

Blumenau, 3 de janeiro de 1947

Banco Mercantil de Santa Catarina S/A.
OSWALDO MOELLMANN

&
AMÉRICO STAMM

Fundadorês
--------

IDEAL
A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Assúcar de Baunilha, Sal Refinado (para eosinha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: .�1'!lt18e MIIIBt
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

é um possanre estoma
cal, feito de raizes me

dicinais.
Imposto sobre Tabacos e De
rivados e sobre Bebidas Alcoo

licas.

De ordem do snr. Co
letor. torno publico que
no corrente mez de Janei
ro arrecada-se nesta Co
letoria, o imposto acima,
referen te ao 1-. semestre
do vigente exercício.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
garnen tos no preso mar

cado, poderão satisfaze-lo
no proximo mez de Feverei
ro com a multa de 20%.
Terminados os supracl

tados presos serão extra
idas as certidões de divi
das para a cobrança exe

cutiva.
Coletoria Estadual de

Iaragué do Sul 2 de Ja
neiro de 1947

Heleodoro Borges
escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO INDUSTRIAECOMERCIODESANTACATARINA SIA.
- MATRIZ EM ITAJAt-

Capital lnregrelizédo "

Cr$ 15.000.000,00

(Dependendo de aprovação da Diretoria das Rendas Internas o aumento de Cr$ 6.000.000,00 para Cr$ 15.000.000,00)

Fundo de Reserva Lega I e Outras Reservas Cr$ 12.000.000,00

Total do não exigível Cr$ 27.000.000,00

BALANÇO GERAL EM Xl DE DEZEMBRO DE 1946.

Endereço Telegrafico: Iili I N C O "
================================================

_______________________________________
�M��O��V�I M E N

__

T
__

O
__

A t ivoll _,
;..P....;;;a...;s;;...;;;s;...;..i..;.v_o;;;;_ _

A - Disponivel e-s e-s e-s F - Não Exigivel e-s

Caixa Capital 6.000.000,00
Em moeda corrente 32.663.269.70 Aumento de capital' 9.000.000,00

Em depósito no Banco do Brasil: Fundo de reserva legai
Rio de Janeiro 5.877.387,30 Fundes de reserva

Iolnvílle 2.611.575,00 Fundo pj depreciação de móveis e utensílios
Curitiba 2.483.345,20 Juros e descontos a vencer que passern

Florianopolis 2.236.970,50 pera o semestre seguinte. e provisão de
Tubarão 703.789,80 fundos sobre c/Prazo Fíxo e c/Aviso
União da Vitoria 502.520,60 G _ Depósitos

.

Mafra 120.828,00 á ,isto e a curto prazo
Blumenau 25.902,40 14.562.318,80 de Poderes Públicos
Em dep. n/ Bco. d. Brasil ã ordem da 6.192.188,20 53.419.776,70 de Autarquias

ôup. da Moeda e do Crédito em C/C Sem Limite

8 - Realizável II" em C/C Limltadas
Títulos e valores mobiliários: em C/C Populares
Apólices e obrigações Federais: em CIC Sem Juros
Em deposito no Bauco do Brasil S.A. á em C/C de Aviso

ordem da ôup, da Moeda e d. Crédito 4.914.300,00 a prazo
Em carteira . 275547,00 de Poderes Públicos

Apöllces Estaduais 183.534,00 de 'diversos:
Apolices 'Municipais 79.000,00 a prazo fixo

Ações e Debentures 322.658,40 5.775.039,40 de avise prévio
Lelrak do Tesouro Nacional

.- ---

627.000,00 , Outras R.esponsabilidades
Empréstimos em C/Corrente 109.226.857,40 Agencias nos Pais

Empresrirnos Hipotecarios 871.113,30 Correspondentes no País
Títulos Descontados 166.293.421,30 Ordens de pag.e outros créditos

Agencias no País 268.163.5�4,60 ,. Dividendos:
Correspondentes no País 12.918.313,50 Saldo não procurado
Outros créditos 1.343.800,00558.817.030,10 Dividendo nr. 21

lrnõveis 2.573797,70 I - Contas de Compensação
Outros valores 468.581.00 568.261.448,00 Efeitos a cobrar d. c/própria e d. terceiros

C - Imobilizado Títulos em caução e em depösíros
Edificios de uso do Banco 8.429.267,70 Valores hipotecários
Moveis e UtensiJios �.080.302,70
Material de expediente

-

34,00
Instalações 34,00

E - Contas de Compensação -

Efeitos a cobrar:
De conta prõprta, do Interior
De conta de terceiros, Interior
De conta de 'terceiros, do Exterior

Valores Caucionados
Valores Depostredos
Valores em cobrança no Banco do Brasil
Hipotécas

e-s

15.000.000,00
1.050.000,00
10.950.000,00

110.18�,60

e-s

4.219.152,20 31.329.336,80

Rõõ.915,90
4.217.836,50

101".271.815,80
1.994.605,70

35.068.819,60
10.872.807,20
5.226.241,90 159.486.042,60

171.631,10

63.487.477,80
40.271.075,30 103.927.184,20

263.413�226,80
292.012.486,10
29.623.046,40
15.054.960,00

64.807,20
693.000,00 337.448.299,7� 600.861,526,50

10.509.638,40

302.160.418,60
368.208.813,70

1.021.442,00 671.390.674,50

49:046.653,00
249.713.387,30

69.688,20298.829.728,50'
163.142.900,00
205.065913,70
3.330.690,10
1.021.442,00 671.390.674,30

I'1.303,581.537,60

Demonstração da conta de Lucros e Perdas -

1.303.581.537,60

Balanço geral em, 31 de Dezembro de 1946.

DÉBITO

Despesas Gerais (Incluldos os Honorários e

Bonificações aos Funcionários
Impostos .

Inst. de Aposenr. 3 Pensões dos Bancários
Gratificação aos Funcionários
Juros pagos a terceiros

Creditado as seguintes Clontas, por Balan�o:
a Dividendo nr. 21 s. Cr$ 6.000.000,OOã de 12'/. aja.
a Juros de 12'/. a/a. s/aumenro de capital de
e-s 9.000.000,00. 333.000,00
a Fundo de Reserva Legal 300.000,00
a Fundo de Amortização e Duvidosos 3.700.000,00
a Carteira de Asstsrencta aos funcionários 50.000,00
a Gratificação Diretoria 650.000,00
a Fundo p, depreciação de moveis e utenslllos 110.184,60
JUROSE DESCONTOS A VENCER; que passam p. o se-

mestre seg., e prov, de fundos s/C/Prazo Fixo e C/Aviso

Saldo dos Juros e Descontos não dísrríbuldos no se-

6.550.941,40 mestre anterior
490.68?,90 Agio saques, Agio de Passes, Descontos e outras REmdas

246.171,10 Juros, Comissões e titulos diversos
1.669.494,70

'

7.416:350,40

CRÊDITO

1.776.696,00
10.870.248,10
13.449.033,20

360.000,00

5.503.184,60

4.219.152,20
26.095.977,50

ITAJAf, 9 DE JANErRO DE 1947.

26.095.977,30

Genésio M. Lins
Diretor-Superintendente

Dr. .Rod.oLf'o Renaux :Bauer
Diretor-Gerente

Mário Miranda Lins {Herc iI 10 Deeke Direteres-Adjuntos

Bonifacio Schmi��,
O��o Renaux

Irineu Bornhausen
An�onio Ramos

Diretores

Erico Scheeffer

Chefe da contabilidade Geral

Dipl. Reg. na DEC nr. 22738

Serafim F. Pereira - ContadorDr.

Parecer do Conselho Fiscal

O CONSELHO FISCAL DO BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE SANTA CA

'rARINA., desincumbindo-se de sua tarefa legal, e tendo examinado todos os livros e do

cumentos, recomenda a aprovação do inventàrio, balanço e contas da DIRETORIA, con

cernentes ao segundo semestre do ano de 1946. em virtude de haver enc.ontrado tudo na

mais perfeita ordem.
ITAJAf, 9 DE JANEIRO DE 1946.

Ass.) Fri�z Maximiliano Schneider
Arno Bauer
Dr. José Menescal do Mon�e
Nes�or E. de Souza Schiefler

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital N. 2.167 de 20-1-47
Alvino Corrêa de Me

nezes e Irene Ziemann
Ele, brasileiro, solteiro, SERRALHEIROS _ MEOANI(1,OS -- TORoperarío. domiciliado e

residente nesta cidade, NEIROS - OALDEIREIROS - FUNDIDO
sendo filho de Dorval
Corrêa de Menezes e de RES e MAROINEIROS MODELADORES_
Maria Schwartz.
Ela brasileira, solteira, Paga-se bem.

domestica; domiciliada e

s residente nesta cidade, Excusado apresentar-se quem não for,
sende filha de Alfredo competente no seu oficio.
Ziemann e de Thereza

,

Ziemann. Emprêsa Melalurgica Nacional

cardo Krüger e de Anna' sendo filha de Henrique
ôteinert Krüger. João ôebold e de Lavina
Ela, brasileira, lavrado- dos Santos ôebold,

ra, domici Ilada e restden
te neste distrito. no Rio Edital n. 2.164 de 18-1-1947.
da Luz, filha de Augusto Jorge Ersching elidia
Krüger e de Emília Just-I ôchrnlrt
marin Krüger. I Ele brasileiro, solteiro, Edital N. 2.169 de 21-1-47alfaiate. domiciliado e re- Escritorío : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 -:- Tel. 34
Ed' I 21 O d 5 47 Bruno Vogel e TheclaIra n. 6, e 1 -1- . ��ef�l� n�sta ci?ade, s�n- Lessmann. Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
Werner Radtke e Wan-. o e Jose Ersching Ele brasileiro solteiro .

da Kühn. d C
.

R ' , ,
.

EI b eErsceh'n erertna uysam torneiro, domiciliado e
e, rasllelro, solteiro,

E
I g.

. . . rastdeute nesta cidade,

r..a....a�--'I!o.....
. e '2n

f'b�'operario, domiciliado e re- I�, .brasIlelra, �?ltelra, sendo filho de Guilherme
'1I7.t"""���'lIi7.f'"""�" Q.?C.:"'"\S'�

,

Edital N. 2154, de 13-1- sidente ne cidade de [oin- domestica, domiciliada e C F Vogel e d Th CALCADOS1947. ville, filho de Germano residente neste distrito, á phil� F k .� Vecol- {\

Copia de Edital Rece Radtke e de Martha Radt- Estrada Iaragué, sendo ra? .OWI o�e a
(

• bido do Oficial do Re· ke. filha de Armoldo Schmitt �Ia ,b�!lSIle�ra, . �f·ltelra, ti. I R G Ogistro Civil de Vila do Ela, brasileira, solteira, e de Ottilia Prim ôchmítt o�es ica, omici �ada e IP •

It
' doméstica, domiciliada e.

rrn . resídente nesta cidade, di.
.

aloo:ou. Tiburcio Rocha residente nesre distrito, Edital n.2.165 de 20.1-1947
sendo filha de Ernesto IP

e Anesita Fernandes em Rio C�rro, filha de Victoldo Kloweskí � ����f.alln e de Bertha

IEle, brasileiro solteiro Gustavo Kügn c de Anna Emma ôchlocher ôbarde-
..

operario, domi�iliado e Kühn. latti .

•

residente neste distrito, a Ele, brasileiro, solteiro, Edital n. 2.1.19 de 21-1-47. 4'L
Estrada Jaraguá-Esquer- Edital n. 2161, de 15-1:47. lavrador, domiciliado e A.lvaro Stmghen e Olga IP
do, filho de Euclides da Hilario Prestini e San- residente neste distrito em Erzmger.

. . .

IRocha e de Maria Auta tina Preü, Garíbalde, sendo filho de Ele. brasilelf.o,. �oltelro
da Rocha. Ele, brasileiro. solreiro, André Klowaski e de Te- oest?fador, domícilíado e

Ela, brasileira, solteira, lav�ador, domiciliado e resa Horvatte Klowaskl. reslden�e nesta cid.ade
lavradora, domiciliada e residente neste distrito, Ela, brasileira, solteira, se?do Iílho de FrB:nClsco FRODUTO DA
residente na Vila de Ita- em ltapocusinho, filho de lavradora, domiciliado e Stm�hen,'

e

de,
Juba Mat.

'I
I \

pocu, filha de Francisco Bortoto Prestini e de Do- residente rieste distriio thedí Stm�h�n. .

•

Trll1l�l1l1 (C''11-WRo� Al,pl trdJ) � !"c1]) AI t1I\�
José Fernandes e de Li- meníca Buccio Drestini. em Vila Nova, sendo filha El� �rasIleira. �?lteIra •

Jl MW..J)Il..11 <W. �� lL@l.l�@�\UI�
na Maria Fernandes. Ela, brasileira solteira, de Carlos ôberdelattl e do�estIca, domicIII.ad8; e rr t1I\§ r> n.u TrwmáJ1 t1I\§' � ao �o

.
lavradora, domiciliada e de Hedwiges ôchlochet. residente neste ,dIstrItO'. \1Jr\UI �Jill JlJi @\UI � Ei

EdItal N, 2155 de 13-}-47 r residente nesre distrito em a Estrada Jaragua Es CAIXA POSTAL, 11

Eh8;r.dt M!l!hias e Thekla Itapocusin�o, filha de 'Lo- Edital n,2.t66, de 20-1-1947 querdo, sendo. filha de

�
JARAGUÁ DO SUL

�Emília OtII�a �amke /
renço Preri e de Llrsollna José Izidoro Copi e AI�xandr� Erzmger e de SANTA CATARINA

Ele, brasíleíro, solteiro, Saldanha. Maria Iracema Mueller Frída Erzmger.
lavrador, domiciliado e Ele, brasileiro, solteiro �_;i2'L::srssfa.��
resid�nte neste �istrito, Edir�I�. 2.162 �e 18-1-47. comerciante, domiciliado E ):>ara que chegue ao

CO-Iem RIO Cerro, fIlho de- Copia do Editai de Pro- e residente nesta cidade nheclmento de todos, mandei ' .--------
Oscar Mathias e de Lui· clamas, recebida do, Ofi- sendo filho de Henriqu� passar o presente edital que
za Bruch Mathias. ci ai do Registro Civil de Copi e de Guilhermina será publicado pela impren-
Ela, brasileira, solteira, Blumenau. Zimmermann. sa e em cartório onde será

lav�adora, domiciliada e João Zaguini e Anna Ela, brasileira, solteira atixado dU! anlt! 15 dias. Si
resIdente neste distrito, Maria Buerger. bancária, domiciliada e alguem souber de algum im-
no Rio. da Luz, filha de EI,:' . brasileiro,. �olteiro, I residente nesta cidade �eciimento acuse-o para os

FrederIco Kamke e de bancarlo, domlcll!ado e sendo filha de João Octa- tins legaes.
Bertha Kickoefel. residente nesta cidade, viano Mueller e de Magda. ARTUR MÜLLER,oticiaI

sendo f!Iho de Serafln ,lena Demarchi.
'

Edital n. 2159, de 15-1-47. Zaguini e de Joanna Za- �1iii������������������

KrJEü�lae�'bKrÜgle�
e Frieda

dgU���, brasileira, solteira, l.::::IIIL::.. ..:JIIE:...:.,e, rasi eiro, solteiro, oméstica, domiciliada e"
.. à TI I 111 11-

.. .

������or�e��emi�:���t� e �e� ���ig�n:�h�emde B��:��� II p II Bill V21lD1 �211r§ �eIl11 liK !
Rio da Luz. filho de' Ri- Buerger e de Agnes Buer- :: :: :I :

�-d-e-b-o-rr-a-c-ha--e-d-e
ger. iiO ii RU:-=::::�!�!0158 II Ai

�:::�:��m����sop�;�:f: :�i��::!:�:r:: ::::::� :11: si: ..1. SECÇAO DE LAVAGEM, DEio-l:1: �l:'.�.!de futebol. V. S. encontra- funileiro, domiciliado e re- SITO DE LUBRIFICANTES

defro�:�� ni��LBUhr. �I��?e������r.�ks�n�� iiT !! C��!��;IV�u��;:s-
'

ii T i

�:r�4;:i�;��:if�Jr;� ��i BAT����A�NCE�����Tg� DE tªl

A mais importerite Companhia de Capitalização da America do SHi

Am.ortizações de Dezembro de 1946No sorteIo de amortização realizado em 30 da dezembro foram t d
.

a. seguinte. combinações: ' sor ea as

Edital N. 2.168 de 21-1-47
Irineu Rengel e Anna

Bortolini.
Ele, brasileiro, solteiro, Ilavrador, domlcilíado e

residente neste distrito
em Rio Cêrro, sendo fi
lho de :Martim Rengel e
de Apolonia Rengel.
Ela. brasileira. solteira,

domestica, domiciliada e
-

residente neste distrito
a estrada Jaraguä-Es
querdo, sendo filha de
Henrique Bortolini. e Ro
sa Bresan Bortolini.

I E D

C B I

AUE

T S H

v X B

O U F

!odo� os titulos em vi�'or, portadores de uma das combinações supra, serão'
lI1�edlatamente amortizados pelo capital garantido a que têm direito.
SEDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-EsquinaQuitanda (Edificio Sulac.p)Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Nésta cidade a SUL AMERICA CAPITALlSAÇÃO S/A., acaba de con

templar o titulo de Cr$ 10.000,00 de combinação AUE.
Seja voce um' dos proximos fellsardos, adquerindo ainda esre mez o. seu

titulo de economia.
Economise com vantagem dentro dos melhores planos que lhe oferece a

maior Cia. de Cepltalíseçêo do Brasil.

Informações com o .sr. G. RODOLFO FISCHER

Artur Müller, Oticial do
Registro Civil do [0 Distrito
da Comarca faraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil..
.

Faz saber que comparece
ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim Je se habilitarem para

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

Terreno para
Chacara

Compra-se chão de al
guns morgos, próximo a

cidade, de preferencia com

agua corrente. Tratar nes

I: redação, antes meio-dia.

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
I N f L AMP, ç Ö ES,

ICCCCIRAS,
!FRIEIRAS,
(JSPINHAS,' ETC.

Telhas Francezas·
procure v.' Raduenz no

, escritório RAU.
2x1 NUNCR EXISTIU IGURL

PROCURAM-SE

3xl Joinville - Santa Oatarina

-

A VIS O
Posto Jaraguá Ltda.

Comunica aos seus distintos, freguezés,
que no corrente mês de Janeiro.
não efetua serviços de concertos
de pneus e cargas de baterias.

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

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

öã� �� m�I��r�� b
mai� �arat� �

._ ... _.

Kühn & Rengel

Fabrica de ferramentas agricolas.
Principalmente Machados. Enchadas Foi-

ces etc.

---------------.------�------

OND·E
_____COMPRAREI MAIS BARATO 1

Fazendas " Suspensórios
Chapéos �� Sedas

Perfumes • Etc., etc.

Pois isso V. S. sempre consegue
8a Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGu1 DO'UL Rua C�I. Emilio Joordllo, 62

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

Dr. Alvaro Batalfia - MÉDj[CCO
CIRURGJA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERJ'SAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
-- Eletricidade Médica-

Indutotermia, ßisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
Diretor iUédico do Hospital "São José"

- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

���� ������!;�;;;;;;;;;;; ;��;��;;;;;�i;;;;;;; ;;;; �� �g;;;;;;;g; :,� �;����g;; ;�;�;; ;;;;;;�;;��;;; g;�;; � �;�;; ;;g;�ª�;;;

E
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CASA

LolharS.onnenhohl
"------

RADIOS «ultime novidade com absoluta garantia»
o

RADIOLAS «Patlard - ôuíça»

VITROLAS
o

«Columbíe - ôuíçe»
o
BIOIOLETAS
o

«Suecas»
o

BATEDEIRAS
o

MOTORES eletrc. «nacionais e ingleses»
o

OOFRES «Fiél - de fama mundial»
.

- o_-
MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

o
FOLHAS diSERRAS «pera quadros e círcularea- suecas»

DESNATADEIRAS

« Inglesas»

« Suecas»

FAZENDAS em geral
o

TERNOS para homens e rapazes
o

OASAOOS e OAPAS p. Senhoras «ertlgos flnlsslrnosx
o

de Garbardlne «p. Senhoras e Cavalheiros»
o
BLUSAS <para o verão»

OAPAS

OHAPÉOS
o

«das melhores marcas das Américas»

E MUITOS OUTROS ARTIGOS

Comprar na CASA LOTHAR SONNENHOHL, é

,A PRAÇA
Pede-se aos senhores credores e devedo

res da

Washington (SIH- Uma
inusitada fábrica flutuante
para a exploração de re- darnente atum, camarão
servas piscatórias està e outros habitantes do
sendo apresentada, na mar. O "Dacific Explorer
costa ocidental dos Esta- está equipado com radar
dos Unidos, pare a sua pera navegação e levará
primeira viagem. Trata-se a bordo um avião anfibio
do "Pacific Explorer", de que será utilizado na 10-
8.000 toneladas, que dis- calização de peixes velo
põe de equipamento pera zes. O navio manterá llga-
localizar, pescar, enlatar e ção com 12 barcaças que

!!II---------congelar os peixes, nora- o acompanharão através A r
.

I Lri
Ir""""""''''''''....I55555,.....''''''''''''...._.....'''''''m

/I � � m� r� Ia ua.
I� Febres (S��;:'IU�i�l!�aS, �I
�;i 1- '-' lJ � Maleitas, Tremedeira mm - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM -

iii
����c�o�m�p�rn�r�m�ru���b�a;�;at�o�e��p�o���a�r�d�'���h�ru���q'����m "�apsulas· Antisezonicas m
� II Minancora". IIIIII

,

Em Todas as Boas Farrnacias IIIIII E um produto dos Laboratorios MINANCORA iii

'LII=II=!!l!I��:!:��II=II�il..9!lIf.!!:.!� a II!lll!!!ill!l!l!!llJ'
"Casa Brasil"

,

de GUARÁ-MIRIM, pera dentro de 30 dlas des
ta data legalíserern sua situação 'perante a mes

ma firma.

. Guará-Mirim, 22 de Janeiro de 1947.
3x1 Vva. Albino Licnerski

Acaba de chegar nova
remessa de

Canetas Parker 51
TlP. AVENIDA

a

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATARINASjA. ri
.

Fundado em 23 -de fevereiro de 1935
.

ii ---------.".

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS CR$ 4.000.000,00

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua Cel. Emilio Iourdan, 115

End. Telegrafico ClINCO"
Caixa Postal, 10 - Telefone, 75

MATR:lZ:: I TA JA í

!:::::::::•••�:::::::::Faz Iodas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
.

empreslimos. financiamentos mediante caução de titulo!, comer�iais.
passes,oetc.. aceitando documentos e valores em eustodíc, medlante

taxasmodicas.

abona em C /Correntes os seguintes juros:
A DispOSição, sem aviso, com retiradas' livres ::

pare qualquer importancia 2° I o
Com Aviso de 50 dies e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00
'

5°io
Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,{)O

, dep, iniciais a partir de Cr$ 20,00
e subsequentes a p. de Çr$ 5,00 4%

Com Aviso de 100 dias 5%
Prazo Fixo de 6 meses 5%
Com Aviso de 120 dies 5 1/2%
Prazo Fixo de 12 meses 6%

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A economia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.
. HORARIO: Das 9,30 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas !l

Aos sábados das 9 às 11 horas I i i

a:::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::1:1

DEPERDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibírarna
Indaial

.

Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

�tRMENTo
�tOEIROs

"MEDICAÇÃOAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILIS"

Fh-ACOS E ANa;:MIC08 I

T_I

INavio Com
pletepara a

Industria da
III· Pesca.

da radio ·telefonia, e todas
as unidades disporão de
instalações de refrigeração
sendo o espaço refrigere
do do primeiro suficiente
pare 3.420 toneladas mé
tricas.

Escrituração Mercan
til· Contabilidade -

Registo de Firmas-
Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall-

\sações - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

(r:::::::::::::::::::::::::::::�:::::':
::::::::::::

:::=r!
H Correio �o Povo 11

II Rua MI. Deodoro N. 136 ii
1:.1:. Te;��A��À' �.�o�0�g ii

Santa Catarina
ii

ASSINATURA ANUAL
e-s 35,00
,

DIR. RESPONSAVEL

I R T U R M Ü L LER

GERENTE

Paulino Pedri

:..�:::: :::::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: ����::=::::: ::::.::

Bons Amigos
Ofertam bens presentes.
Bons e uteis presentes

são: Livros; Canetas
Tinteiro; Albuns pera Io
rogrefia ; etc.

Adquirem-se na

Tipografia Avenida

III

,,�\){\O VIRG�
..J �OA�t:.'7
O�Wnzn INDUSTRIAL
JOINVlllE

(Ü) §2lbJ�((])

Virgem Especialidade
(Marca Registrada)

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez .

............................1 ..
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