
A nossa colega "A No
ticia", mesmo com a

direção de um cidadão dig
no sob todos os pontos
de viste, não perdeu o

velho costume de somen
te ver o argueiro nosCAIXA POSTAL, '19
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do com o comunismo,
vem agora atacando os
bcletins em lingua es-

trangeira. \

Somos nacionalistas
desde que aparecemos na

arena iornallstice caterl
nense, isto é, desde 1919,
Não somos porem, ja

cobinos.Na' exportação a posi- veis, rnals ecenruademen- Lamentamos que, imi-ção do café fortaleceu-se te, os couros vacuns sal- rendo, ou melhor, que ospois foram embarcados gados e outros couros e demals partidos usassem10.629.464 sacas, no velor peles em bruto. Houve um
os metodos pessedistesde 4.058.160.000. A dife- aumento de 14.916 tonela-
numa defeza propria, purençe pare rnais sôbre o das ne exportação de fu- blicando os boletins, mas,mesmo período do ano mo, pois que atingiu . .

quem não tiver culpa, queanterior atingiu 1.574090 32.955 toneladas no valer atire a primeira pedra.sacas, tendo o valor mé- de Cr$309.108.000.000. Fo- Em materte de
:

desnadio por sacas se elevado ram exportadas 65.588. cíonellseção, se aquelea Cr$ 285.27 pare .. toneladas de cacau em colega quizer ouvir umCrê 579,90. Por sua vez, amêndoas no valor de facto de arrepiar cabelos,o algodão em rorna, pera Cr$ 269.124.000, o que re- praticado pelos seus cor-_ o qual ainda no ano pas- presenta mais de '. . . I" •Declar�çao_ de �otsdaD?, sedo os antigos mercados Ci:8 122.286.000 do que no
re igtonanos, que apareçao Brasil n�o. fOI CO�VI- se achavam fechados por mesmo pendo do ano an- poÓ:q��letins foram im

dado a. participar da C_?n. j circunstâncias da guerra, terior. O valor médio da
pressas pelo PSD., PRD.ferenCl� de Reparaçoes alcançou ótima colocação, tonelada subiu de . . . e UDNt�elhParls, na quadl se par- : atingindo a .exportação Cr$ 2 584,40 pare . .. Não queira agora ela

----- I ou o acervo a zona -2':t':t,781 toneladas, no ve- 410':t 25 A t tt d Al h d
oa u, . urnen ou, arn-

ver defeitos somente nos
A embaixada do Bra- rá ao Conselho de Ad- f.es � a eman ai :s- lor de Cr$1. 786. 462. QOO. bérn, a exportação das adverserios.sil em Londres entregou [untos dos Ministros das ma o a_o p,a,garnen o as Verificou-se umprogresso carnes em conserva e fri-reparaçoes Seja sincera e pode ser

ao Conselho de Ministros Relações Exteriores cor- . de 157.930 toneladas, ao goriflcadas de 25.644 para que de outra ves, o per-
naquela capital a nota rigir esses erros do pas- A Justiç;hmitar con-

mesmo ternpo que o valor 40.155, h:>neladas, .valendo tido que ela defende, nãoque contem os pontos de sado e prover aos rea- , médio por tonelada subiu esta últlma quantidade . 'seja derrotado em toda a
vista do nosso governo justarnentos economicos denou os ,espiões nazis- de Cr'6.059 pera Cr$7.64�. Cr$ 265.644.000.

. ' zona de sua circulação.
nas questões ali em de- necessarios para que a tas Georg Friedrich Não obstante a proibição Os frutos oleaginososbate. Republica Austriaca pos- Blass, KarlOtto Gohn a sôbre os tecidos de algo- estão em declínio quandoEssa nota, em resumo sa ressurgir para a vida 50 anos de prisão e AI- dão, adotada em Março ao volume, embora apre,trata do seguinte: internacional com pos-

bert Thíele, Líssí-Amba do corrente ano, as ma-: sentem progresso quando"Independencia da Aus- sibilidades de trabalhar ger e Walter L. Augus- nuíarures de algodão, en- ao valer. A exportaçãotria, futuro estatuto da e prosperar. tin a 20 anos, por terem tre as quais os tecidos desceu de 144.118 peraAlemanha e defesa dos No que diz respeito á exercido suas atividades
representantes a'nda cêrce 93.776 toneladas. Entre-nossos interesses na Alemanha o governo bra- no Brasil. de 95%, colocaram-se em tanto, o seu valor atingiuquestão das reparações. sileiro julga Indíspense- N R,-xhxxx- .

I terceiro lugar' na ordem Cr$ 256.477.000. Destaca' L
.Em relação a Austria, vel destruir-se a unida- .0 10,. ouve VIO e�-, de inportencia. tendo sido rarn-se entre êles, as ba- O Ca ISrefere-se dtf i:Mcio' as' de do "Reich" instru- to íncendío n_o, conhecí- embarcados ! 3.71'6 ronele- gas de rnénona; rra procondições que lhe foram mento de ação do pan- do �stabele�lmento. d�: das, no valor de. porção de 45% e as cesimpostas pelo tratado de germanismo Salienta a nominado ". � Capital , Cr$ 699977.00 menos to- renhas do Pará com casVersalhes e condenan- seguir, a nota brasileira, sendo o preJUl�o _

calou- devia Cr$ 211.206.000 do ca na de 55%. .rdo-as, acentua que cabe- que merecerá todo a- lado em 12 milhões de
que em igual perído de foi sensível a queda doplauso qualquer medida cruzeiros.
1945. bebacú, somando apenasque vise a autonomia dos Havia o seguro do es- As madeíres, que Ia em 11.912 toneladas. Por ou-países englobados no tabelecimento de 29 mí- Agôsto de 1945 ocuparam tro lado, cresceu sensível,"Reich". Refere-se ás lhões de cruzeiros.
o quarto lugar, mantive- mente a exportação deprovidencias já assenta-

O TRIGO ram li posição sólidamen- arroz: de :27.677 toneladasdas em Ialta e Potsdam te, pois ä exportação vas- no valôr de Cr$ 61.223 000sobre o desarmamento sou de 189.118 para 357.550 passou para 85.282 tone-da Alemanha para a se- Essa questão do trigo toneladas e de • . . . ! ladas, no valôr de . . .gurança do mundo con- já está passando' as raias Cr'254.225.000 �ara . . Cr$ 215.607.000.tra novas agressões, do tolera "ei para se tor- Cr$467.600.000. É intere-
'

concluindo por afirmar nar irritante e até digna sante observar que o pin- ,A borracha aumentouque o governo brasileiro de uma medida mais ener- ho representou aí nada em quantidade, poreémlhes dará seu apoio, sem· gica da administração pú. menos de 88,%. caiu em valor: foram expre que de sua aplica- blica, se esta não quizer A exportação de cêras portadas, 14.410 toneladasção não resulte em prejui perder o pequeno saldo vegeta'is, na qual a parti - valendo Cr$ 210,560.000,zos para os suprimentos que ainda lhe resta no cipação da cêra de carna- contra 12.288 toneladasindispensaveis a econo- r�speito popular. úba é de 87,%, atingiu, por valendo Cr$ 225.572.000.mia normal do E stado O moinho de Joinville, seu turno, 9. 566 tonelada É interessante observaralemão. como tivemos ocasião de no valor de Cr$416.690.000. que, não houve exportaçãoNo que .respeita aos constatar, está abarrotado As peles e couros apre· de borracha fina crepe.interesses imediatos do de trigo, estando a se sentZlm um aumento notá- Os doze produtos aci-Brasil na elaboração do fazer um desembarque em vel: de 10.775 tQneladas ma analisados representafuturo tratado. de paz São Francisco e já haver passaram o 22.605 tonela- ram nada menos de 80%com a Alemanha, a nota nova remessa em viagem. das e Cr'�01.032,OOO para do valôr total da exportafrisa que, não obstante O trigo é ali vendido a Cr$ 381 950.000. Por êste ção de Janeiro a Agôstoo texto expresso na ali- Cr$ 207,00 o saco e aqui progres'So �ão responsá de 1949.nea 3, capitulo IV, da chega-se a pagar Cr$
15,00 por quilograma.

D M d EExiste mais. O moinho, es. ',e ei·1 leicõesApurações terminadas somente,entrega o trigo e

FI'·lhOc I n·OS10 faz para qualquer quan- rostidade mediante requisi-- Aderbai ção da Prefeitura .

I' Estados5.117 Ainda ante-ontem o snr. _.'

1.493 Prefeito de Rodeio llii es-
As eleições nos diver-897 tava com 2 caminhões Foi aposentado no car- sos'Estados tambem trou-1.109 para abastecer seu muni- go d� Desembargador o6.869 cípio, exmo. Snr Dr, João da2.141 E o nosso? Silva Medeiros Filho, que6.072 A ele somente tem de- vinha exercendo com5.140 saforos para quem o pro- grande brilho a presi-2.574 cura.

'

dencia do Tribunal de2.802 Mas isso vai mudar. As Apelação. .

1.602 eleições municipais vem Com a saída desse
1.955 aí. ilustre magistrado perde1.594 O povo' é, quem vai a Justiça um dos mais2.668 mais uma ves votar ao conceituados Juizes da1.591 desprezo os seus algozes. alta côrte, não somente2.510 A sua sentença de ex- pela sua cultura juridica2.657 comunhão do seio deste como pelo seu carater.2.105 povo trabalhador e ordei- Para a vaga foi no-316 ro, que merece bem ou- meado o Dr. Hercilio1.160 tro tratamento, já está Medeiros, Juiz na Capi-492 lavrada. tal do Estado.

•

ARTUR MÜLLER - Fundado em 1 9 19Diretor:

Resultado do Estado [Boletim do Conselho
Federal de Cemér

Exlerior
•

CIO

o díretorio da U.D.N. recebeu do sr. Irineu
Bornhausen o seguinte telegrama:

deio, Itajaí, Joinville, Por- deiro regime democratl
to União, Rio do Sul, São co. Assim, qualquer sejaFrancisco e 'I'ímbó. In- resultado urnas mais do
daial empate. Resultado que nunca unidos vígítotal conhecido, até hoje Iantes estaremos estaca
Irineu 55.500 Aderball da prosseguindo na luta
65.000. Embora não nos sem esmorecimentos
sorria vitoria final já nem vacilações até Iír-
contamos respeitavel me consecução nosso
contigente Assembleia objetivo pela grandezaEstadual 'que ali dentro de Santa Catarina. Aten
defenderá principios ci- ciosamente (a)
vílísação cristã e verda- Iríneu Bornhausen."

"FLORIANOPOLIS,
28-18 horas. Envio aos
valorosos companheiros
desse municipio com as
melhores saudações min
ha afirmação de fé de
mocratica nos destinos
Santa Catarina. Até ago
ra fomos vencedores mu

nicipios Blumenau, Ca
çador, Videira, .lbírama,
Jaraguá, Joaçaba, Ro-

Notas e

Noticias

Eleição em Join
ville.

Irineu 5.433
AderbaI 3.117
Carlos Sada 214

Legendas Estaduais
U.D.N. 5.191
D.S.D. 2.264
P.T.B. 832
P.R.P. 228
D·C.B. 107

Senadores
Konder-Placido' 5.319
Bayer 5.298
Galoti 2.899
Correa 2.875

Deputados Federais
Wanderley 5.245
Fiuza Ramos 2.049
Largura 991
Lacerda 259
Votaram 8.193 eleitores,faltando 5.369.

Irineu
5.433
3.009
1.619
1.629
6.354
1.839
1.555
2.603
765

2043
1.751
1472
918

1.273
731

1.994
1.118
1.094
631

1.796
256

...............���

� Fortifique o seu estoma- �
� go, usando diariamen- �
� te dois calix de �
f Bitter Aguia ����....,."""..,�

Joinville
Jaraguá do Sul
Rodeio
São' Francisco
Florianopolis
Araranguà
Lages
Campos Novos ,

Orleães
Palhoça
Porto União
Tijucas
Curitibanos
Creciuma
Urussanga
Canoinhas
Mafra
São Joaquim
Porto Belo
Serra Alta
Campo Alegre

xeram surpresas e se
rias apreensões ao Go
verno central.
Em Rio Grande do Sul,

venceu o snr. WaJter
J(lbim, candidato do PSD.,
mas na Camara Legisla
tiva ficou em minoria.
Santa Catarina a opo

sição colocará 1'4 a 15
deputados, o P.R.P. 1 e

...............����

� Não sofra de indiges� rões, use

� Bitter Aguia
...............����

Aniversarios.
Dia 20 fez anos o nos

so amigo Hilario Bonna,
estabelecido com barbea
ria à Estrada jaragué.
-- Amanhã passa a da

ta natalícla da Srta. Alice
PedrL ",

Tl'igemios - LiDO, Bário e

,t'raneisco.
Completarão dia 2 o

seu 8°. aniversário. os
nossos trigemios jaraguél.
enses, Lino, Mário, Fran
cisco, interessantes filhos
do Snr. Francisco Alberto
Voigt e sua esposa Hed
wig Voigt.

,

Acaba de chegar nova
remessa de

Canetas ·Parke.r 51
TlP. AVENIDA

o P.T.B. 2.
Em São Paulo venceu

o snr. Adernar de Bar
ras, que derrotou os srs.

Hugo Borghi do P.T.B
o snr. Mario Tavarer:, do
P.s.D. e a v.n N.
Em Minas, Pernambu

co, Bahia, Goyaz, Parai
ba, Piauhi, Rio Grande
do Norte, Alagoas e Cea
rá a V.D:N ..

No Paraná, o sr. Lu
pion candidato da V D.N.
e demais coligações.
No Distrito Federal a

V.D.N. fez o Senador,
mas o Partido Comunis
ta está na vanguarda
nas legendas para ve
readores. '

Como se vê, o P.S D.
perdeu os grandes Esta
dos, estando condenado
a morte por falta de a

PO!O popular.
E por isso que o snr.

General Dutra quer cha
mar a si elementos dos
outros partidos democra.
ticos, fazendo com eles
um novo partido.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» PAG.2- 5a. Feira, DIA 30-1-47 -

Illi�iI=mi�El!ii�li=li=!!!!!I!iiji!E!iI!=m!!;!!m=m!!!!!i=illl Sociedade D Pedro II i :!li'..• •
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•Febres (S�:;:íU�i���·S'. D. SOCied.d: D. Pedro
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..

A��f��í;;:·:"]�!li , Maleitas, Tremedeira üi II de Corupé, recebemos :: .- , ..' mlm - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ !II a seguinte comunicação: 11 Do Vale do ItaJal - MatriZ. BLUMENAU
F:l::.,'. III Tenho a grata senste- :: AGENCIAS INSTALl\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava,

l::jm 'Capsulas Antisezonicas ... ção de levar ao conheci- 11 Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul 11
m III mento de V. S., que em ..

11
... Minancora" 1'0

28 de Dezembro p. pas- •• ABONA JUROS �S SEGUINTES TAXAS

::jIII Em Todas II sedo, foi eleito a nova
..

Depositos com juros- d dispos'ção=ísern limite) retirada livre .. 201o::
.:. as Boas Farrnacias iii< Diretoria, que ficou assim í disposição conta espetial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.060,00 !11III É . II consrlruída : Presidente:

5% :: .

•:.
um produto dos Laboratoríos MINANC0RA iii ,�ilii Gesner: (Reeleito); I

com retiradas semanais Sem avíso até Cr$ 20.000,00 • . . . wII '

_ Joinville _ Sta. Catarina- m Vlce-p�esi?en�e: Heoriq.u�· g
Dep. inlcíal Cr$50.000,00 cjretíradas sem. s/aViso e-s 20.000.00 4%

g
!�iI�ii�ii!il_.!lii=il=m:;!5!m=li=!I=ii=ii=ii=::1 de Freitas, 1.

secretarIO'I::
Depositos com 8viso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. P. retiradas ::

Alberto Maffezzolli; 2'. ôe- :: mjaviso prévio de 30 dies 4'1.; 60 dias 5'/.; 90 dlas 51/2'/.; 180 dias 6'/. ..

F I
cretario: Artur Woehl; 1'. :: Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 51/2).; Por 12 meses 6'/.

..

ecu aria Rio Molha S. A. Tesoureiro: Teobaldo ôch- 11 Deverá ser dado o aviso previa de 2 meses para retirada.
neider; 2'. Tesoureiro: AI- :: Dep. populares-(Iimite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti-
vino Seidel; Orador: Dr. :: radas semanais sern evlso até Cr$ 1.000,00 5'/.
Almiro Batalha; Diretor ::

Dep. limitados-(Limite até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com
Esportivo: Antonio ômehe; re-tiradas de 2.000,00 cruzeíros- semanais sern aviso :... 5 1/2'/. ..

Conselho Fiscal: José" •.

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

nícoskl, Oscar Bornhold :: retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/. ..

e Leopoldo Eickhoff.

"1'
Faz todas as operações ba.ncarla.s, corno seJarn: cobranças, descontos,

:: passes, deposltos ern contas correntes, deposltos de valores, etc. etc.

Atenciosamente g MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS ·EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

t::jALBERTO MAFFEZ- ::.:'.::' . ::.'::,'ZOLLI _ 1'. Secretario. Serviço atencioso e rápido
..I.�,.....,.....,..�,...."....,...��....,...,---_.......................,............._""""'·�:I!!:I!

"MEDICAÇÃO ÀUXIUAR :�s�����::.::·::.::.:����������iii!
NO TRATAMENTO DA �@Y@)@!@)@'f@)@í@)®Y®@!@)@i'@)®r@)®'r@@Y@)®Y@®Y®@�SIFIUS" � /

TAB 'I R ídã R
'

i '

d @J
__----._... esse, sma, renqur e, ouqm ao, e es ria os

� TODAS A§ MOLESTIAS DO ilpßRnH� Rf8PIRßIÓRIO �
� Encontram alivio imediato com c..... uso do ®
C@ Incompar8vel @J

; P�ilorill d� nRgieß P�IDI�nl� �
ê> O PElrJrORAlL MAIS CO:N1IlIUECIDO NO BRASIL @
n.®@,;®@).®®.,;@®.,;@@,;@@l@@;.@@).@@i®@l®@@@)..@@)ii

Dr. Ren.ato W'alt9}tll!
MÉDICO

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
iiii Com cursos de aperfeiçoamento no
..

il Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
----------- H Doenças de Senhoras -; Part� - CHnica ,'- .'�t
::�:�l '.::::: ii Geral de Adultos e Crianças. 11

..:;;;;;=======�-

A' s s u C a r
n Consultório e Resídencía: - ao lado da Prefeitura Municipal. 11

Edt·tal il TELEfONE N. 3 li
11 Jaragoá do Sul - Sta. Catarina li

Branco ..

ii
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Imposto sobre Tabacos e De.
:::::::::::::,::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::�;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: rivados e sobre Bebidas Alcoo-

Dr. Alvaro Batalha - MÉDj[�O licas.

De ordem do snr. Co-
E leror, torno publico que lOOlnho RH U Itd!lno corrente mez de [anel- U Uu

ro arrecada-se nesta Co- ::::'i t{::letoria, o imposto acima,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio.
Os Contribuintes que

não satisfazerem seus pa
gamentos no preso mar

cado, poderão satisfaze-lo
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: no proximo mez de Feverel-
................................................................. ' � .

_ ro com a multa de 20%.
li CLlNICA OB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, li Terminados os supracl-

I ii moderna e primorosamente instalada. do ii tados prasos serão extra-

i::i:' DR. SADA'LLA AMIN ..ii.: idas as certidõesde divi-
das para a cobrança exe-

11 CONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS, UNiCO NOS!! cutiva.
ii BSTADOS OB SANTA CATARINA B PARANÁ ii Coletoria Estadual de
ii « Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia")} ii Jaraguá do Sul.2 de Ja-
ii HORARIO : 10·12 e 4·6 da tarde - Hora marcada: 2.4 ii rieiro de 1947

.

li - .Joinville - !! I Heleo�so;r�v��rges

Assembleia Geral Ordinaria

CONVOCAÇÃO'
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem em assembleia geral ordinaria, na séde
social, as 14 horas, no dia 15 de fevereiro proximo.

A slP1u... JúOIIUNENTA .o.
INÚMIItJIUUI POR.U... TAl. -!llG'

ORDEM DO DIA.
1 ° ) - Exame, discussão e aprovação das con

tas da Diretoria, do parecer do Conselho
Fiscal e do Balanço.

20.) - Eleição'do Conselho Fiscal.
3°.) - Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 10 de janeiro de 1947.
Walter Breithaupt
Adolfo Antonio Emmendoerfer

3xl Diretores

t UIIIA � ._vl__
MUITO ..RleOIlA PAItA A PA
MIUA IE PAItA A _ÇA. COMO
UM .0.. AUXIUAR NO TltATA
MDC'Í'e ..a..: eItANDaPI..A.&L.

v.. • ..

PROCURAM-SE
SERRALHEIROS - MEOANICOS -- TOR·
NEIROS - OALDEIREIROS - FUNDIDO,_
RES e MARCINEIROS MODELADORES.

Paga-se bem.

I!8PINHAIt

P1STtLA1t

(A.c1lRM
llCUMAIt

--,

DA",",_

IIIANCHAIt
Excusado apresentar-se quem

competente no seu oficio.

Emprêsa Mela�urgica Nacional

não for
..EUIII DE NOGUEIRA"
CONH8lI_ HÁ •• AN08 �

v__-.. _ T6DA PAIOTa •

3xt Joinville - Santa Oatarina

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

lndutoterrnia, Bist'uri Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos

-RAIOSX-
'

Diretor Médico do Hospital "São José"
- ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA -

IIII II II

Companhia Internacional de Capitalização
Amortização de Dezembro de 1946.

No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPA
NHIA, com a .assistencia do Fiscal Federal, na presença
de portadores de TITULOS e do publico foram as seguin-

tes Combinaçõe& Sorteadas.

M.D.L.
M.R.S.

O.K.X. O.P.L. Z.F.K.
O.C.X..C,C.U. X.X.G.

Todos os portadores de Titulas em vigor são conVidados
pela COMPANHIA para rece.ber os seus prrmios pelo reem

bolço garantido na séde _da Companhia ou por intermedio de
suas Agencias locais. A COMPANHIA INTERNACIONAL
DE CAPITALIZAÇÃO é a unica Companhia de Capitalização
no Brasil que' oferece as vantagens de sorteio progressivo
devolvendo desde o inicio do segundo ano de vigor du titu-

lo as mensalidades pagas junto com o premio.

Agente nesta cidade' - ERICO BRUHNS.
IIII IIII

Machinas de picar carne

diversos tamanhos, marca
"Husquarna' (Sueca) tem

a Venda a afamada
-

CASA REAL
defronte o Cine Buhr.

CRISTAL

dispomos pare pron
ta enrréga. ,Clinico �e OI�os, Ouvidos, nariz, fioruanto

Dr. Arftlínio Tavares
Professor Coledralico de Biologia do Insiittulo de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe Glas serviços clinicas e clrurglcos do espeCialidade no

.

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

Ex,lnterno por. concurso. da Asslstencia Pública do Rio de Janeiro'Atenção!
I

formado pela faculdade de Medicina da
Muitas famiIias peJem Universidade do Rio de Janeiro

obsequio aos senhores be- B L U ME NAU STA. CATARINA
gunceiros de todas as noí-
tes, largar de fazer folia'
perto das casas de ferní-. • Casa de t\loveis Ilia, porque lugar de folia '

é en: o�tro ambiente. Vitõrio Lazzaris
Pr:nclpalmente certos

Ci> Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova

®moços que querem ser.. :-.
. •

"Grandes coisas'.'. MoveiS, Espelhos, Vidros e Vidraças. Corta-
Francisco de Paula se Vidros. Moldura� para Quadros qualquer

I5xl tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas.

............._�
�.----. Enfeites para Caixões funerários.

Faça boa digestão, usan
--

da, ant�s das refeições, �
J RAGU'A'

---�
� um cahx. de. . Posto A Ltda.
� Bitter AgUia
__....�._..____..........._.... Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Imposto Sin�ical Seção de Lávagem e Lubrificação
-:- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessorio� - Carga
de baterias - Concerto de, Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

Encarrega·se do
preenchimento e pa
gamento das guias ö
escritorio de

FRANCISCO F. FISCHER
Avenida Getulio Vargas

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40.
'

�--------,-�

...

COITRA CaSpA.
QUEDA DOS ca

BELOS [ DEMAIS

AfECÇÕES DO

�3URe CABElUDO.
T.Ó�ICO•.,�li\i�AR.
P-OR E.XÇEl.:�(iA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUlÇÁO
São convidados os subscritores do capital do

"BANCOMERCANTIL DE SANTA CATARINA S/A",
a se reunirem, em Assembleia Geral, no edificio do
"Teatro Carlos Gomes" à rua 15 de novembro; nés
td cidade de Blumenau, ás 10 (dez) horas, do dia
28 de fevereiro, do corrente ano, a-fim-de delibera
rem sôbre a seguinte ordem do dia .

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.

Blumeneu. 3 de janeiro de 1947
Banco' Mercantil de Santa Calarina S/A.'

OSWALDOl MOELLMANN AMÉRICO STAMM
<, Fundadores

FECULARIA
RIO MOLHA S/A.
o,�����������������

SENHORES ACIONISTAS

IPrefent1Ulra lW1UlIDlncnpaR dc
Jaraeuä do §1UlR

Reqllerimentos Despachados
Dla.19.12.46.Relatorio da Diretoria 1712 - Alberto Marangoní-bras. requer licençademolir uma casa de madeira exstente em sua pro

priedade, sito a rua Rio Branco. Idem.
Em observancla ao que prescreve os nDSSOS 1713 - Elfi Sohn ßendhack-bras. requer Ileen-

estatutos e a lei das Sociedades Anonimas, subme- ça para estabelecer-se com Oficina mecânica de
temos a apreciação de Vv. ôs. o balanço geral e as

de concertos de bicicletas, concertos e instalação
contas do exercicio que se findou, como tambem o

de encanamentos d,agua. Idem.
respetívo parecer do Conselho Fiscal.' 1114 - Faustino P. Rubini-bras. requer baixa

Pela documentação em questão, que exprimem imp. de um caminhonete, vendido a Atilio Nasetto.
a exata situação de nossa Sociedade e o resultado Idem.
obtido nesse ano, os ôenhores acionistas teem pre-:

1715 - Alvino ôchmeuch-bras. requer rransf.
sentes todos os esclarecimentos pera bem julgarem lrnp, de um carro ·de lavoura, vendido o Ernesto
os atos da Diretoria, a qual, todavia, encontra-se a Lessamenn. Idem.
inteira disposição, pare quaesquer ,outros informes 1116 - Henrique Foster-bras, requer baixa irnp.
que se tornarem necessarios. de um carro de lavoura, por echar-se o mesmo

Jmpresravel, Idem.
1717 - Mario Nlcolinl-bras. requer baixa imp.

Balanço geral, encerrado em 37 õe Dezern- de uma aranha, por achar-se li mesma inutili
zado. Idem.bro ôe 7946. 1718 - Guilherme Gíese-bras. requer transf.
imp. de uma bicicleta, vendida a Geraldo
Balloch. Idem.

1719 -;- Ana Radünz-bras. requer baixa baixa
imp. de um carro de lavoura, vendido li Oscar
Raink, (Blumenau). Idem.

'

17?0 - Euclides V. Garcia-bras. requer licença928.874,80 construir mausoléo na sepultura de Ambrosio e Gí
nesio ôchlochet, inhumado no cemitério municipal3.397,00 sito iI estrada Retorcida. Idem.

1721 - Maria Iagelskí-bres, requer licença cons
truir mausoléo na sepultura de Amelia Murara, jnhu- .mada no cemitério municipal, sito a estrada Retorci-
da. Idem.

,476.158,20 1722 - José Ramos-bras, requer baixa imp. de
sua barbearia, por não desejar rnais continuar com

10.000,00 a mesma. Idem.
1742 - Ricardo Harneck. bras. requer transf.

20.000,00 imp. terreno edificado, vendido a Arnoldo ôchulz,
1.438;430,00 como requer.

1743- João Ballock, bras. requer transf. imp.
terreno edificado,' idem.

1744- Henrique Nicolau Freíberger, bras. re
quer baixa imp. relativo a sapataria, idem.

1745- Herta Gosch, bras. requer transf. imp.de um carro de um anímal, vend. e Germano Mo-
ser, idem. .

1746- Indústria de Calçacfos Goscg Irmãos'
S/A. requer transf. imp. de uma bicicleta, vendo a410.969,00 Adalberto Stein, idem.

1747 - Leonardo Nekel, bras. requer baixa imp.20.00p,00 de uma bíclclere, idem.
1.438.430,00 1748- Vva. Maria BütJgen, bras. requer baixa

imp. de uma bicicleta, idem.
1749- Leopoldo Gnewusch, bras. requer baixa

imp. de um carro de lavoura de um animal, idem.
1150- Ricardo Kleinschmidt, bras. requer baixa

imp. de um carro de lavoura, idem.
1751 - Erico ôleberr, bras. requer baixa imp.de um Trole, vendo a Alfredo Draeger, idem.:
1572 - Zacherlas Tavares, bras. requer licença

p. estabelecer-se c. Alfaiataria a rua Mal. Deodoro
de Fonseca, idem.

.

. Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaraguédo Sul. 19 de dezembro de 1946. IJosé Pereira Lima - Secretario

I

A T I V O
Imobilizado

Bens Imoveís 320.000,00
Bens Moveis 6.756,60
Maquinas e Instalações 523.630,90
Veículos e Semoventes 78.487,30-------'--

Disponivel
Oaixa

Realiz8yel a curlo e longo prazo.
Letras a receber
Mercadorias
Plantações
C/Correntes devedoras

Participações
Ações de SIA.

Conlas de compensação.
Ações caucionadas .

180.430.00
256.577,90
1.000,00
38.150,30

TOTAL

PASSIVO
Hão exigivel

Capital 800.000,00
Fundo de reserva 80.000,00
Fundo de depreciação 127.461,00 1.007.461,00
Exigiyehl cnrtlr e loago prazo - -

-,
.

'

C/Correntes credoras 250.969,00
Dividendo n. 5 160.000,00

Conlas de cQmpensaçio.
Deposito da. Diretoria

::::�ii?::· ::::�ii?::
Comércio e Industria

Germano Stein S. A.
JOINVILLE

Oferece... :

Canos· Galvavizados, 1/2 até 2 polegadas -

Chapas de Zinco - Chapas Galvanizadas -

Chapas Prelas - Chapas de Ferro Polidas
- Serras Nacionais e EXlrangeiras, pare

todos os fins - Cadinhos par, Fundi-

ção .:_ Lixi "Americana" -

Rolamenlos -" Serras Para Oficinas
Mecanicas - Carburelo Canadense "di

versas granulações" - Relogio para
Guardião - Reloglo Ponlo - Dinamos e Maio

res - Eixos de Transmissão - Cossineles -

Machos - Desnaladeiras "Suecas" 45-50-65-150 Urs.
::d.}�.�::::================.::::�}\.�::::

Edital de Convocação

Banco Mercantil �e Santa Catarióa S.A.

TOTAL

II
Demonstrativo da conta LUCROS E PERDAS, em

31 de dezembro de 1946
Debito Credito

1.464.369,40
12:738,30

Conlas
Mercadorias
Dldntações
Alpím
Araruta
Sacos
Lenha.
Impostos diversos
Juros e descontos
Despezas geraes
Transportes
Comissões
Ordenados
Seguros
Salaríos
Desp. c/ augmenro capital
Letras a receber
Bens Meveie
Veículos e semoventes
Maquinas e Instalações
Fundo de depreciação
Fundo de reserva
Dividendo n. 5

206.684,60
167.917,20
83.925,00
17.552,50
n.956,40
31.687,40
133.482,90
124.705,40
51.067,70
30.000,00
12.652,50

154.722,60
6.593,40

15.000,00
1.057,50
8.000,00
60.3R6,00
68.736,60
65,000,00
160.000,00

COLÉ.GIO . "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 e Cientifico).

ESOOLA TÉONIOA DE OOMÉROIO
(Reconhecida)

EXTERNATO

)l.DVOGA\.DO
Escritcrio : Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia: . Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

1.477107,70 iiÍ.477.107,70
Walter BreithauptAdolfo Antonio Emmendoerfer

\

Epoca de matrícula pera todos os cursos: de 16 a 28
de Fevereiro. - Reinício de aulas ",m 1'. de Março.

Diretores

�,-----------------�-------
Dr. Arquimedes Dantas I

••••s•••

III

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do ConselhoFiscal. da f'ecularle Rio Molha SIA., tendo exarnína(lo cuídedosemenre o balanço, contas e demals do

urnemos, relativos ao exercicio de 1946 e tendo
e�contrtldo tudo em bôa ordem e perfeita harmonia, �ao de parecer que sejam os mesmos aprovados

_e�la Assembleia Geral Ordinaria a reallser-se noUi 15 de fevereiro proximo vindouro.
Iareguã do Sul, 10 de Janeiro de 1947.

Bernardo Grubba Junior

Edi th C. L. Franco

Hertwig Weber

.

Oficina Mecanica IGeral 'i
H. KELBERT

CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS _;_
<,

- SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

E 'ACESSORIOS -PEÇAS
APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS-'

PREÇOS MODICOS.

3xl

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

..

-Jaraguá do Sul -

A PRAÇA
Pede-se aos senhores credores e devedo

res da

"Casa Brasil"
- ,

de GUARÁ-MIRlM, para dentro de 30 dlas des
ta data -legalisarern sua situação perante a mes
ma firma.

Guará-Mirlrn, 22 de Janeiro de 1947.
Vva. Albino Licnerski

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, M3

......... � _.
..

.

Dr. LUIZ DE SOUZA

Ur. Wal�emiro Mazurec�en
�.Ia 81 S.'.I

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUÁ
I

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curtas e Ultra-surtas
- Indutotermia - Bisturi-detrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis .

.............................................................................................................................................................................................. ,.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO�»�----------------------�------:-��---------------------------------------------------
- 5a. Feira, DIA 50-1-47 - FAG.4

Os salva- 'Idos do'
na·ufragio.
o snr. Nereu Ramos

ac�ba de. falar aos jor�
nais canecas de que
e�tà _

entabolando nego
ciaçoes para a organí
s.ação de um novo par
tido em substituíção ao

P;S.D. que está em ago
ma em todo o Brasil.
Oomo se vê do qua

dro abaixo, a sua situa
ção é precaria, pelos ul
timos resultados:

Minas
U.D.N.
P.S.D.

P. P.
P.T.B
P.S.D.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOMBRIGUEIRA MINANCOBA

Verrnitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

.

ME o n. 1, 2, i e 4 '

Pr?teJ� a s�úde de seus filhos e a sua própria!
EVItara muitas doenças e poupará dinheiro em

remedios .

Compre hoje mesmo uma l.OMBRIGUEIRA
MlNANCORA para o seu tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
- jOINVILLE

IDEAL
A MARCA DOS BONS PRODUTOS:

Assucar de Baunilha, Sal Refinadq (para cosínha),
Mata Moscas.

FABRICANTE: AtlltlB8 IIIIER
Rua D. Pedro II N. 69 Jaraguá do Sul

55Z.000
284.000

São Paulo
374.000
527.000 __

18LOOO

Rio Grande do Sul
P.S.D. 217.000
P.T.B. 192.000
(O P.S.D. perde em le

gendas por 26.000 votos)

,U.D.N.
P.S.D.

• Bahia
115.000
48.000

Pernambuco
V.D.N. 85.500
P.S.D., 84.100

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

prando na

f a rma c i a N o y a I

de ROBERTO M. HORST
a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe

rece seus artigos á
preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - JARAGu4
@j@ '@i®� ®'r@)

CASA

LofharSonnenhohl
�--------------

«ultime novidade com absoluta garantia»
o

RADIOLAS «Pallard - ôuiça»

RADIOS

o
«Columbie - ôuíçe»

O
BIOIOLETAS

VITROLAS

« Inglesas»
O

«Suecas»
o

BATEDEIRAS
O

IMOTORES eletrc. «nacionais e ingleses»
O

OOFRES «Fiél - de íama mundial»
o

• O

MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

o
FOLHAS di SERRAS «para quadros e circulares- suecas» I

DESNATADEIRAS

« Suecas»

FAZENDAS geralem

O
TERNOS para homens e rapazes

OASACOS e OAPAS p� Senhoras «artigos Ilnlselmoss

O
O A P AS de Garbardine «p. Senhoras e Cavalheiros»

O
BLUSAS <para o verão»

OHAPÉOS «das melhores :arcas das Américas»

E MUITOS OUTROS ARTIGOS

Isenção de con- ���te�nUCiada oportuna-

Uma quota de exporta-

troles de expo t çäo de cerca de 250 mi-
o r a. lhôes de jardas (208 mi

lhões de merros) de teci-

çäO pa ra tec I-dos dos de algodão, Inclusiva
mercadorias em peça e

d I
camisas foi recomendada

e a god a-o. pera o primeiro trimestre
de 1947, o que representa

----- um aumento de cerca de

Washingt�n (S I H- Os I rão, brevemente, os con- 50 p.or cento sob�e �a
Estados Llnidos remove- troles de exportação de l quentídede de algodão h

___________ todas as mercadorias de cenciado pera a exporta-

Negocio de Ocasião algodão pera vestuário, á ção no último trimestre

P ti d d d exceçução de camisas e I de 1946, a exceção dos
or mo IVO emu ança ven e- .'" [recíd ilit d

se um otimo terreno, com boa e todos os tecidos estofa- reei os rm ) ares exce en-

agua e prestando-se para qual- dos e tapeçarias, pelucias teso

quer plantaçãe, O mesmo dista .damasco tecidos de lã e1---------
5 minutos da Vila Stein. . f d-' o.

tr
' CtT' t

.

Ver e tratar com o proprieta-
a go ao, marqurse -,es e

I
ane as In elro

rio Francisco Klein ou com o sr. retalhos de algodão. A Recebeu

José Ribeiro. data precisa da medida TlP. AVENIDA

I � �om�r�ial Lua.

�ARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N f L AM/', ç O ES,

CCCE!gAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Escrituração Mercan

til > Contabilidade -

Registo de Firmas

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall-

seções - Cobranças -

Serviços Comerciais
em geral.

.Seguros
�'YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

--------_..

Baile Público

Terreno para
Chacara

Comprar na CASA LOTHAR. SONNENHOHL, é

comprar mais barato e poupar dinheiro.

Pre!e.itura MLJ- Cessada a greve do
nlcipal de -

t
daraguádoSul car,:ao,

aumen a a pro-

lE�ntat� duçaodeaç?nosEE.UU.
Washington (SIH) - A

-

produção slderurglce du- Bolas de borracha e de
rante a semana que term l- couro, bem como cama

nou a 21 de dezembro ras e bombas' para os

foi estlmada pelo Institu- mesmos, e bolas oficiais

to Americano do Ferro e de futebol. V. S. encontra-

Aço em 84.9 % da cepa- rá na

ciadde da indústrio, ou o CASA QEAL

equivalente a 1.350.200 to- defronte ao Cine Buhr.
neladas métricas de aço. _

Corresponde isto a um

aumento de 20.2% sobre
as operações das semanas

anteriores. Por volia do
fim da semana, segundo Compra-se chão de . al

estimativas do Instituto, a guns morgos, próximo a

perda da produção de Aço cidade, de preferencia com

em virtude da recente agua corrente. Tratar nes

greve carbonífera totaliza- ta redação, antes meio-dia.

rã cerca de 1.3fO.000 to- _3.......- • _

neladas métricas.

�����

F. VOSGERAU � Raizes alpinas com- procure V. Raduenz no

Tesoureiro � põem o famoso esto- escritório RAU.
------.----

� maca! 2x1

"MEDlCAÇÄOAUXILlAR � Bitter Aguia
NO TR�TF1���TO DA, ---------...;__jAumenta O

serviço de
carga ferro-
., .

viemo nos

EE. UU.
Washington (SIH) - O

número de vagões ferro
viários de frete em serviço
durante a semana que ter

minou a 14 de dezembro'
aumentou em 15.7 por
cento relarivamente á se

mana anterior, aringindlo
á cifra de 828.776, a qual
representa um aumento de

'1,4 % sobre a mesma se

mana do ano passado,
e de 10.5 % sobre Cl de
dois anos atrás. O aumen

to verificou-se essencial
mente devido ao reinício
dos carregamento de cer

vão que totalizaram. . .

205.000, contra 60.000 na

semana anterior.

De ordem do sr. Pre
feito Municipal torno pu
blico que durante O mês
de Janeiro, arrecada-se na

Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Iaragué 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 Iareguã
do Sul, 4 de Janeiro de
1947.

FRACOS E AN�WC081
T_.

VINHO CREOSOTADO

�t� lIM GBRADOR Oll sAÚO:.
.

�

Telhas Francezas

::::�·�::::::::::::{r:�

Bons Amigos
Ofertam bons presentes.
Bons e uteis presentes

são: Livros; Canetas

Tinteiro; Albuns pera fo

tografla ; etc.

Adquirem-se na

Tipografia Avenida

Realizar-se-ä na noite do dia 8 de

Fevereiro proximo, um baile público no an

tigo salão Artur Henschel, em Estrada

.Itapocü-Hansa.
O baile será abrilhantado por um otimo

JAZZ.
Proprietário : GUILHERME MOELLER

................

. ::::�i············�.:·::::
ERVILHAS

do Rio Grande,

artigo de ótima quali
dade.

Oferece,

Engenho RAU Ltda.
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