
A Junta Apuradora de

j[aragué do Sul, presidida
pelo exmo. snr. Dr. Ari
Pereira Oliveira, Juiz Elei
toral da zona e com as

turmas orientadas pelos
snrs. Dr. Aguínaldo de
Souza e Alberto Roesle,
foi uma das que mais se

esforçou pera o bom exí
to e urgente apuração do
pleito. repulsa a situação exis· uma só chapa. mentos de maior prestigio.Teve d seu cargo as tente, e que toda a ma- Toda essa dispendiosa Hoje eles não terão
apurações desta e das quina eleitoral do gover- campanha, as promessas, desses gestos. Agarram
zonas de Serra Alta e no não conseguío aniqui- as injurias, calunias e se aos cargos e postosMafra, 87 urnas com cer- lar, pois mobilisou tudo ameaças de nada edlen- como carrapatos no Iorn
ce de 18.000 cedulas, o que dispunha nesse sen- taram, pois o povo crê bo de boi magro.
que tudo foi resolvido tido. na democracia, no voto Os cargos é que lhes
em 9 días, sem atropelos O Prefeito, secretario da secreto e vora consclen- dão ainda alguma força.
e estudadas e résolvídas prefeitura, inspetores es- temente. Ficam dependurados no
todas (IS. duvidas com colares,

.

fiscais,. escrivão A derreta veio, e que elro da taquara como es
justiça e o verdadeiro es- distrital, intendente e sub- derrota. Não houve UIT!a pentelhos pera afugen
pirito da lei. delegado, todos eles trens- unica urna que sorrisse tarem os passarinhos.Toda a apuração correu formados em cabos elei- pera eles. Quando o vendaval os
sem incidentes, sendo en- torais cruzavam as estra- em 1930, Artur Müller derrubar, não mais sur
conrrados nos envelopes das em todas as direções intendeute dlstrltal e

pre-j tem eíelro e até os pesdi versos bilhetes aos can- numa propaganda desen- sidente .do diretorlo do sares pousam sobre eles...
didatos, cedulas com re-. freada e, nas proprias re- Partido Republicano Cata- São assim os homens
tratos e boletins e mes-/ partições formaram-se cen- rinense no distrito, per- da politica situacionista
mo um envelope de Re- tros de distribuição de ce- dendo uma eleição, no dia local.
torcida com 2 cruzelros. I dulas e cada um no exer- seguinte exonerou-se do Derrotados, encolhem-se

-x- CICIO do cargo. cargo e com todos os ao caramujo e esperam a
O resultado do munici-I O adversario leal, dei- seus companheiros de di- ocasião vara por a cabe

pio foi o que se espera-] xou suas funções e du- retorio renunciaram os cínhe de fora e dizer um
va: a vitoria da U. D.

N'jl'ante toda a campanha cargos pare que o seu desaforo, que atinge des
nas 27 seções da zona. não poz o pé no cartório, I partido pudesse recom- de a igreja até o rnals
Uma demonstração "de I onde não se distribuiu por-se com novos ele- humilde cidadão.

Entre os visitantes que
vieram em onibus espe
cial, e aos quais a co_mis
são diretora ofereceu um

copo de cerveja. notamos
os srs. Delfiore Lenzi,
Geraldo Bagatoli, João
Correa Filho, Angelo Mo

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39 retti, Guilherme Gorisch,��!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!'!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!Ii'''''!!'!!!!'!!II!!III!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!'''!II!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!��!'!!'!,�!!'!!!!!!'!!!!'''''!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'''!II!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'''!II!!!!'''!II!!'!!!!!!!!'''!II!!'!!!!''''!''!'!!!'''''!''''''!!!'''!!'!!!!!!!!!!!!!
Eduardo Gorisch, BrunoANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL 5a. feira, 6 de Fevereiro de 1947 Sta. Catarina - N. 1413 Lenzi, Hugo Erdmann,
Querino Lunelli, Fritz
Koegler, Celeste Dana,
Germano ôcheade, Alvi
no Dana, Manoel Afonso
Moreira, Vitorio Voltolini,
Emilio öchrnldr, Archen-
gelo ôchíocher, Lauro Al
ves, Henrique Scheldag,
Alfredo e Germano Fon
tana, Marciano Lunelli,
M. Menell, Arno Nagel,
Eustaquio Alquini, Rodol

Mas esperem pela se- fo Koegler, Will i Gruerz-
gunda refrega. macher, Guilherme Fran-
Ela vem aí e fará o ceschi, Emilio Fontana,

saneamento geral, caben- José Garcia, Antonio Gar
do a Justiça Eleitoral en- ela, Pedro Candinho dos
rregar o município aos Santos e outros.
eleitos do povo. Diversos brindes foram

-x - levantados ao grande can-

Ante-honrem esteve em didato Irineu Bornhausen,
[aragué do Sul nma co- ao sr. Artur Müller e a

missão de moradores da
I
União Democratica Nacio

Barra e do Ribeirão Gran- nal.
de do Norte, que vieram É esta a primeira ma

cumprimentar a União De- nifestação do eleitorado
rnocratlca Nacional e ao livre do municipio pare o

snr. Artur Müller pela bri- pleito muníclpal. onde se

lhanre vitoria no muni cl- 'ré definitivamente rartftca
pio. do que, "O governo so-
Recebidos pelos mern- mente serà governo emquanto

bros do
-

diretorio e pelo O pOVO quizer". _

candidato estadual, esses

braves e leaes companhel- ll'uros tscol�re(l (NOVOS)ros udenlsras tarnbem as- L U IJ
seguraram sua solidarie
dade no proximo pleito
municipal.

-�

•

27 a o
Ecos - Exemplos - Rib. Grande

primentar pela

..

veio

vitoria.
cum-

recebeu

Tip. Avenida

tro moços de 22 anos e que Domingo Del Nero
das melhores familias da suspeitou de alguma tra
queIa capital que tinham ma e deixou entrever
feito uma quadrilha para seu temor, quando Wil
o roubo, mas que foi im- son Potei, que viajava
feliz na primeira tentati- na parte trazeira do au-

D ,- -" .
. --h - va. -

"- t.Q da, vitima, deu-lhe umaia 4 fez anos a meni- Depois de quasi' doís ças' para a r'rança: ilhas A vitima seria o mílío- coronhada na cabeça.na Orrrudes, filhinha do anos de discussões fo- do Dodecaneso para a nario Domingos Del Ne- Dêl Nero fingiu ter des-rev. Pastor Waldner. ram assinados os trata- Grécia; todas as colonias
ro e o plano consistia maiado.- Ainda dia 4 do

cor-/
dos de paz com a Italía africanas, sobre a sobe-

rente a senhoríra Inez A. Filandia, Hungria, Bulga- ranía das quais os Qua- em afastar a vitima do Adernar tomou a díre.
Fagundes. ria e Rumania. tros Grandes deverão seu escritorio, levando-a ção do seu veiculo, em

_ Dia 5 a exma senhora I Em resumo estab�lece decidir dentro de um
a um local ermo. onde o quanto Hamilton ia tomar

O t at d t ano.' obrigariam a assinar um o volante do carro queLeonor de Souza Neves, r. a_ o
.

as segum es
h d 80000 00I condições Fínlandía -.

.

Repara- c eque e- . O, 'estava parado e em cujodiretora do Grupo Esco- .' _ t d d
.

D Ilar de Itajai e esposa do ItalIa-Reparaçoes .: .: ções: 200.000.000 de do- ma an o-o. epois, e interior havia uma pedra
sr. João de ôouza Neves. 560:,000.000 dólares Límí- lares .,- Limitação de Ne�o foi procurado por de 200 quilos que seria

. tação de forças armadas: forças armadas: Exercito LUIZ Rocha Neto e este, atada no corpo da vitima
- Tambem dia 5 feste- Exercito 185.000: Cara- 34.400homens e Aeronau- alegando ser �oaqUIm.e atirada na represa de-
jou seu natali�io a inte- binieiri (policia militar), tíca, 3.000 homens. Caravelasd, POssUIddor t de Santo Amaro.
ressante rnenma Tere- 65.000 homens' Marinha . P d t it

.. uma grau e area e er- . .

,
- er as erri OrIaIS:

reno em Indianopolis, Del Nero fOI co�duZldozinha, filhinha do sr. Al- 25.000 homens, e Aero� a Provincia de Petsamo
induziu-o a acompanhá- para parte trazem� do

___________f_o_n_s_o_N_iC_o_l_uz_z_i.____ nautica 25.000 homens. e sul da Karelia para a
lo até lã, afim de exa- carro de sua proprleda-

ELEIÇ
-Pedas territoriais: Russia Arrendamento da

minar o imovel. Como a de .enquanto Rocha Ne-

'. 0-ES internacionalizacão de base naval de Pork·Kala·
ofertá feita pelo vendedor to fIcava a? seu lado e

Trieste: Veneza-Giulia e Udd, de controle sobre o
fosse boa, e até mesmo Ade�ar gmava. o carro.

algumas pequenas ilhas golfo da Finlandia,para a
lhe tivesse sido exibida I HamIlton segUIU-OS de

do Adriatico, para a lu- Russia.
a planta do terreno que perto. Mas acontece, 9uegoslavia; Briga-Tenda e Hungria - Reparações: desejava negociar Del Del Nero, �m da�o .msoutras regiões fronteiri - 200000.000 de dolares-
Nero julgou que estava tante,

. estand? fmgmdoLimitação de forças ar
tratando com homens de desmaIado abrIU a m�ssamadas: Exercito, 6!'i,000
bem, longe pois, de ima- neta do carro e atlrou

homens, e Aeronau tica,
ginar do plano diabolico se numa curv3; bradando5,000 homens.

t t I por socorro. Amda outra
_ Perdas territorais: que raJ?avam �on ra e e.

vez, Potel, quebrando a
retorno de grande parte No dIa segUInte, Del'd d t d'.. Nero levava em seu pro-

VI raça o au o, Isparouda TransIlvama para a. L' .

R h varios tiros, tentando a-
Rumania pequena cabe pno carro, UIZ oc a ..

't'
' -

ça de ponte estrategic� I
Neto, que se fazi� acom- ftI�Ir t� vI.dlma, que �Io nao. panhar de um amIgo que

01 a mgl a por mI agre.sobre o DanublO para a '

t Su.rgia nesse instante um
Tchecoslovaquia. apresetn ara co� nome campo�ês a beira d� es.
BI' R -. supos o mas cUJO nome '.

70 oglt;I�-d eraraço��. verdad�iro é Wilson Po- trada e outros tIros eram

:t .:.
d ef o ares- 1-

tel. Foram
-

os três em desfechado sobr.e o h?mI açao e. orças arma-
d'

_ dI' d·· r mem que poderIa serVIr
das: Exercito' 55.000 ho- Ireçao e n Ianopo I.S. de testemunha. Afinal, o
mens; Marinha, 3.500 ho- QIuantdodo auto �orfla o carro sumiu e Del Ne-
mens e Aeronautica 5.200 pe a es ra a, ap�oximan- "'d t ddo-se de um veIculo es- ro era socorrI o,

_

en o
homens. .

d ã b' d I prestado declaraçoes na
-Perdas territorais-Ne- taCI?Oa o elra!l r?- P I'

.

C t I ddOVIa Rocha Neto fIngIU o ICIa en ra, o� e
nhuma. �. declarou que os laraplosRumania- Reparações: ter sId� aC0ID:etIdo de

o haviam despojado de
80,0000.000 de dolares- mal subIto pedmdo a Del

Cr$1.000,00 em dinheiro
Limitação de forças ar- Nero, que parasse o car-

e de mais um cheque de
madas: Exercito, 120,r100 ro �o tempo que era

Cd 10,00000 alem de do
homens e

.

Aeronautica atendIdo, se acercavam t.'
8 000 homens

' do automovel de Del Ne- cume� os"
. _ ..

P d t ·t····B ro os outros dois assaltan DepOIS da prIsao de LUIS
- er as ern orlaIS. es-

t Ad Rocha Neto o caso foisarabia para a Russia e es, que eram. emar .'

Sul de Dobrudia para a Sanz?lo e. HamIlto� de esclareCIdo e ele contou

Bulgaria. MoraIS. VIeram pedI� so- quem eram seus compar
corro para o seu velCU- sas, ou seja seus amigos
lo que estava parado Ademar Sansigolo, Wil

A policia de São Pau- como se tivesse havido son Potel e Hamilton de
lo deitou a mão a qua- um dezaranjo Foi, então, Morais.

parentes regressou ao Rio
Grande do Sul o sr. Ar
no Nicolini, protetico em

Erechim,
'

. Locais

Arno Nicolini
Deools de uma

estadia de visita a

curta
seus

Anivérsarios

Notas e

Noticias
Desembargador Lucas Behring
Acompanhado de sua

exrne, familia ache-se em

Ieragué, onde pretende
fixar residencia o exmo,
sr. Desembargador Dr.
Lucas Behring. magistrado
aposenrede do Tribunal
de apelação de nosso Es
tado.

É faci I fazer boa diges
tão, quando se usa o

BITTER AGUlA

Terminou a apuração geral do Esta
do com a diferença de t4.023 votos a
favor do Dr. AderbaI R. da Silva.

COffit'!ça agora a discussão sobre os
recursos apresentados.

Dr. Ari Pereira
Oliveira

-x-

Negocio de Ocasião
Por motivo de mudança vende

se um otimo terreno, com boa
agua e prestando-se para qual
quer plantaçã6. O mesmo dista
5 minutos da Vila Stein.
Ver e tratar com o proprieta

rio Francisco Klein ou com o sr.
José Ribeira.

Portaria de 22 de Janeiro de 1947.
o Prefeito Municipal de Jaraguá do
Sul, resolve:

.
Aprovar a escala de ferias anexa, a esta Por

tarIa, dos funcionários désta Prefeitura e Intendenciade Corupà, para o corrente -exercicio.
Comunique-se

as.) - Ten. LEONIDAS C. HERBSTER
Prefeito Municipal

1 - José Pereira Lima, Secretario, Fevereiro de
1947; 2 - Edgar Piazera, Contador, Maio 1947;5 - França Vosgerau, Tesoureiro Novembro 1947'4 - Verdi Francisco Lenzi Fis�al-Geral Novem�bro !947; 5 - Joã.o Verbine�, Almoxarife, 'Junho de
1947, 6 - AntOniO Pedri, Fiscal-Aux., Dezembro
1947; 7 - Guilherme Hering, Fiscal-Aux., Novem
bro, 1947; 8 - Jqão da Silva Neves, EscriturarioOutubro 1947; 9 - Henrique Ferraza, Fiscal-Aux.'
�ovembro 1947; 10 - Raul Massaneiro, Escritura
rIO, Março 1947; 11 - Alexandre Köhler PorteiroCont., Agosto 1947; 12 - Waldemar s. Moraes Zelador-Cemit., Setembro 1947; 15 - Vicente de Sou
sa, C�rcereiro, Maio 1947: 14 - Henrique Pedri,Motor!sta, Dezembro 1947; 15 - Rodolfo Bosse,MotorIsta" Dezembro 1947; 16 - Geny Costa, Aux.da Secretaria, Setembro 19'47; 17 - Elzira Vosgerau, Aux. da Tesouraria, Setembro de 1947.

Hoje transcorre a data
natalicia do exmo. sr. Dr.
Ari Pereira Oliveira, in
tegro juiz de Direito des
ta Comarca.
Magistrado culto e de

um carater impoluto, go
sa o ilustre aniversarian
te justo respeito e sim
patia entre a populacão
da comarca que o esti
ma e tem nele o legitic
mo defensor de seus
direitos.

.

Ao exmo. :sr. DJ::j Ad
Pereira Oliveira, os cum
primentos e votos de fe
licidades do "Corrtio do
Povo."

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprêznde Transportes
Frenzel S.A.Bmprêzc de Transportes

Prenzel S/A.

Pó de Pudim e Gela
tina Royal

(Argentino)
V. I S. encontrará na

CASA REAL
ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

"
"

Os abaixo esslnados, membros do Conselho Fiscal, da Empresa de

Transportes Frenzel S.A., tendo examinado cuidadosamente o balanço, contas

e demals documentos. referente ao exercicio de 1946, e tendo achado tudo em

boa ordem, são de parecer que es mesmos sejam aprovados pela Assernbléa

Ger111 Ordinária a realíser-se no dla 8 de março proximo.
Iaregué do Sul, 4 de Fevereiro de 1947.

Vio�or Raduen2 - Gesa Rodolfo Fischer - Guilherme Gumz.

®Y@) ®Y@) @i'@ (@'i'@
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com-

SENHORES ACIONISTAS:
prando na

Em cumprimento aos preceitos legals e estatuários, temos o prazer de f a rma c i a N o v a
submeter a vossa apreciação e deliberação, o balanço geral, dernonstração da
conta lucros e perdas, parecer do conselho fiscal e demals documentos relari- de ROBERTO M. HORST

vos ao ano social de 1946, encerrado em 31 de dezembro p, findo. a que dispõe de maior

Através dos referidos documentos, demonsrreram com clarese \'I situação sortimento na praçae ofe-

atual da nossa sociedade relativo ao exercicio findo, e, tendes ainda mals ele- rece. seus artigos á

mentes que este compõe, pare julgardes a atividade da diretoria durante o preços vantajosos.
ano de 1946.

•

Rua Mal. Deodoro, 30 " JßRAGU4
Ainda consoante disposltivos dos estarútos sociais, a assemblêa geral ��� @'!'@

ordinária, deverá proceder a eleição do novo conselho fiscal e seus suplentes, Felippe F. Frenzel-Diretor Presidente

pera o exerclcío em curso.

E
Luiz Gomes - Diretór-Gerente

Sendo estas, senhores acionistas, as informações que- nós cumpre levar t H' Alth fi D' t G t

ao fVOSSO conhecimento, sendo que para outros esclarecimentos que necessário 5pOr ",., "'!�!!�!!��!::�::!!�!!�!=!�_�::'!�!::�===!!�!
se izer, permanecemos ao inteiro dtspôr de V. S. para presta-los, o que fere- ...,

III·_
.._.._ .._ .._ .._ .._·....=.._.._.._ .._ ..--:!'!

mos com maxíme satisfação. IIIIii.. •

F b (8 M 1-' ·111
Iaraguà do Sul, 5 de Fevereiro de 1947.. Mais uma vitoria pa- ii ", r"s 1.�;:iudi���las: iii

.

Fel ippe F. Frenzel - Diretor-Presidente !!! .., .., Maleitas, Tremedeira lã

Luiz Gomes ----,. Diretor-Gerente ra O nosso quadro da �_.I_ - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ III
Hermann Althoff - Diretor-Gerente

cidade I� "Capsulas Antisezonicas �1
Balanço Geral encerr�d� �mv310de

dezembro de 1946.
Domingo a A. A. Bae �i M inancora" III

pendi alcançou mais uma ::: 1:1:1:linda vitória sobre o Se- III Em Todas as Boas Farmacias
o::

leto F. C. de Guarernlrlm. III IIIQuem assistiu Q jogo de-
.. _
É um produto dos Laboratorios MINANCORA

.. _

ve estar satisfeito pois ha 1'1'1'" 1-1'1- -,

ternpos que não se ve em
- .Ioinville - Sta. Catarina-

i!i!i!Ii=!!=!;;;i5!5!;;!!!=::=n�i;=u=!i=!i=n=h-:1

Iaragué uma partida de _

futebol como esta. O qua-
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::::::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::::

dro do Baependi apresen-
tando um jogo harmonio- Dr. Alvaro Batalha - lVIJÉDI(:;�{j)
so e bem combinado, en-

quanto que seu leál ad- CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

versarlo primou principal- CRIANÇÀS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

mente por seu jogo vio-
DOENÇAS DA PÉLE,

•

lerito. Tivemos a impre-
_ Eletricidade Médica+-ção que queria se impor

pela força. Do quadro lo
cai todos esforçaram-se
muito e o resultado deste
esforço foram os 5 a 1;
na colocação da L. J. D.
Està a A. A, Baependi co- ::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

mo 10. colocado na tabe-
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::

Ia, os golos foram con-

quistados por Justino 1, ErT1p'rêsa de Trans
Etty, Lourenço 2 e Lan-

gep�'ra domingo, dla 12,

J

portes Frenzel .S.A.
teremos o clessico da
cidade entre A. A. ßee
pendi X S. D. Acaraí, por
tanto todos ao campo do
primeiro.

115.76930
109.824,30
21.519,90

25,10
14.120,00
137.158,40
147.482,90
4.859,70
5.089,60
940,90

26.738,40
20.000,00
35.404,50
52.500,00
26.836,40
20.779,90

1.558,10
1 � �:���:�g !l@@!@@Y@)®Y@@Y@@Y@)®Y@@Y@)®Y@)@Y'@@y@)@Jf@)@r@)® �

---86-2-.56-9
.....
,6-0-8-62-.f-6

...

9,-60 {@Tosse,Asma,Bronquite,Rouquidão,eResfriados@
Parecer do-�:''=selhO Fiscal

. � 'll'ODUU MOLESTUS DO ßPßH!lH� RfSPIRHIÓRIb �
� Encontram alivio imediato com v uso do Ç®
(@ Incomparavel @5

� Pl!ilOfül d� nogien P�IOII!ßI� �
@) 4) PEITORALMAIS�O&HE�IDO NO BRASIL @)
lt®@l®�@M@�@M@@J@@A®�@).@@,;@@M@@.;@�

Relatório da Diretoria

Disponivel
Caixa
Banco

.

Realisavel a curto e longo praso.
C/Correntes devedoras
Oficina stock
Maquinas
Ferramentas
Lubrificantes

Veículos saldo
Cornbusrivel stock
Pneus e carnares stock
Letras a receber
Obrigações de guerra

Imobilisado.
Imoveis: - 1 terreno
Moveis .e utencilios

Contas de compensação
Ações em caução

.

57.792,80
21.493,10

93.192,00
106.569,90
29.261,70

.

26.745,80
5.155,90 167.733,30

553.902,40
11.128,40
6.830,20
15.693,00
4.077,50

----_"--------------

Ficam convocados os srs. acionistas, para se

reunirem em assembléa geral ordinária, a reali

sar-se no dia 8 de março do corrente ano, as 9

horas, na residencia do acionista Sr. Germano En

ke, à rua Presidente Epitacio Pessôa, nésta cida

de de Jaraguá do Sul, a-fim de deliberarem sô-

bre a seguinte ordem do dia.
.

a)-Leitura, exame, discussão e deliberação sobre

o relatório da diretoria, balanço geral, demonstra
ção da conta lucros e perdas, contas da diretoria

e parecer do conselho fiscal.
b)-Eleição do Conselho Fiscal.
c -Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1947

5.000,00
. 15581,00

79.285,90

E

852.616,80

20.581,00

30.000,00

lndutoterrnia, Bisturi Elétrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

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

PASSIVO

Exigivel a curlo e longo praso.
C/Correntes-- credoras
Letras à pagar
Dividendos não reclamados
Devidendos 1946
Gratificações á Diretoria
Gratificação à distribuir

Não exigivel
Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de depreciação
FUndo pl. augmento capital

Conlas de compensação
Caução da Diretoria

20.612,40
165.102,10
4.500,00
52.500,00
26.836,40
20.779,90

350.000,00
44.676,10
232.476,80
35.000,00

982.483,70

290.330,80

Fel ippe F. Frenzel - Diretor-Presidente

Luiz Gomes - Diretor-Gerente
Hermann Al t.hoff - Diretor-Gerente

LUCROS E PERDAS do Ano de 1946.

Transportes
Ordem de embarque
Despachos
Oficina
Concertos
Combustível
Impostos
Juros e descontos
Alugueis
Salários
Despesas gerais
Aposenradona e LB.A.
Comissões
Lucros e perdas
Seguros
Bonificações de natal
Pneus e cemeras
Devidendos
Gratificações á Diretoria
Idem a distrlbuir
Fundo de depreciação
Moveis e ureneillos
Veiculos

Fundo de reserva

Deve

AVISO
-----

"

Acham-sé á disposição dos srs, acionistas, na

séde da sociedade, nésta cídade de Jarag�á do Sul,
os documentos de que se trata o err. 99, do decre-

to-lei n 2.627, de 26 de setembro de 1940.
'

Iaragué do Sul, 5 de Fevereiro de 1947.662.152,90 D. Pedro X Acaraí.
Domingo realísou-so o

30.000,00 encontro da S D. Pedro

982.483 70 II de Co�upá, com. o A.
, D. Acaraí, desta CIdade.

O jogo foi sem grande • •

Haver sensação dado o comple- Karsten.
. I Im'posto Sln,llcal621.832,40 to predominio dos coru- D. Ped,ro. II: AtI�, .Mar- U

"

59,10 penses, que venceram os cos, Peruzmho, Wíllí, Ze- " '.

215.118,10 antagonista com Iacílida- ,c�!. Euc.lides. Tiãozi!lho, Encarrega-se do
25.�60,00 de pela contagem de 4 a O. TIa?, MIguel, Francmha preenchimento e pa-

. Os quadros estavam e BJCo de Fogo. .

..

assim formados: Marcaram os tentos garnento das guias o

Silveira, Levinio, Lucín- Francinha, na cobrança escritorio de

do, Dêde, Orestes, Celes- de uma penalidade ma- FRANCISCO F. )<'ISCHER
tino, Amandus, Maba, xima, Bico de Fogo e

Cardoso, Niquinho e Miguel duas vezes. Avenida Gelulio Vargas

•

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,

E C Z E MAS,

I INFLAMAÇÕES,
CCCEIRAS,

fRIEIRASJt ESPINHAS, ETÇ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESCOLA NORMAL REGIONAL
"DIVINA PROVIDÊNCIA"

Trazemos ao conhecimento dos interes
sados a criação, neste educandário, do Curso
Normal Regional, conforme decreto n' ::1657 de
6 de novembro.

O novo curso tem como escopo a forma.
ção de professores para as escolas primárias,
e abrange quatro séries anuais.

Os alunos que concluiram o curso com

plementar (2 anos) terão acesso á õa. série do
Curso Normal Regional.

Os alunos aprovados nos exames do 1°.
ano complementar poderão matricular-se na

1 a. série do Curso.
Os alunos que receberam certificado de

conclusão do curso primário, e que tem a ida
de exigida de 15 anos, poderão inscrever-se
para os exames de admissão. Ao requerimen
to, devem juntar os documentos seguintes:

a) Documento hábil que prove ter a ida
de, mínima, de 13 anos e màxima de 25 anos.

b) Certidão de conclusão do curso primá
rio. - A ínscríção para os exames de admis
são será no dia 15 de fevereiro.

Para a mátricula no Curso Normal Regio-'
nal, são necessários os seguintes documentos:

a) Qualidade de brasileiro.
b) Atestado de sanidade tisica e mental

e de ausência de defeitos Iisicos ou de dis
túrbio funcional que inabilite para a função,
passado por médico do D. S. P..

>

.

c) Bom comportamento social
d) Certificado de aprovação nos exames

de admissão.
A, matricula para o Curso Normal Regio

nal estará aberta de 20 a 25 de fevereiro.
Para quaisquer outros esclarecimentos a

respeito, podem dirigir-se á diretoria deste
educandário.

-

�
� , �
Posto JARAGUA Ltda.

Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes - Com
bustiveis - Acessarias - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazollna e Querozene em litros e

em caixas.

Atende dia e noite, á qualquer hora.

Telefone n. 40,�------------------------

Epoca de matrícula pera todos os cursos: de 15 a 28Escritorio: Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 de Fevereiro. - Reinício de aulas em 1'. de Março.Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

..._ êa .. Feira, DIA 6-2-47 -

Hll0riilclio
HII�liril

HiI�p�ndí.
Baile Carnavalesco

A Diretoria da A. A. Baebendi tem o grato
prazer de 'convidar os seus associados e exmas.
familias para o grande BAlLE CARNAVALESCO,
que se realizará em a noite de 15 do corrente no
SALÃO BURR, exclusivamente para Socios.
Mesas a reservar com o snr. Tesoureiro na agen
cia da auto Viação Catarinense.

A Diretoria
-x-x-

AVISO
A Diretoria da A. A.Baependi convida todos

os seus associados que ainda não liquidaram suas
mensalidades referentes ao exercicio de 1946,
procurarem (ii snr. Tesoureiro afim de liquidar os
seus debito. AVISA ° . SEGUINTE:
a) Nos bailes Sociais, só terão ingresso os so

cios quites com a 'I'esouraíía;
.

b) Nestas ocasiões não se cobrarão mensalidade
em atrazo, nem se aceitarão proposta para novos
socíos.

A Diretoria.
:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::��:::: :::::::::::: ::: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::

Dr. LUIZ DE SOUZA.
ADVOGADO

:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::��:::::;:: :::::::::::::::::::::::: :::,:::��:::: ::::::::::::

Dr. Wal�emiro Mazurec�en
e.S.81Ia'81

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

- .Raios Intra-vermelhos e azuis.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
lOMBRIGUEIRA MINANCOBA

i:.ij:.' D-. Renato' �"Talte-
Vermituga suave e de pronto

..
-

ww _..- efeito Dispensa purgante e dieta!
ii M É D I C O SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-
!! ME a n. 1, 2,.) e 4
H CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA.. Proteja a saúde de seus tilhos f' a sua própria!ii Com cursos de aperfeiçoamento no H Evitará muitas doenças e .poupará dinheiro em
!! Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. ii remediasII Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii

C Ai.·i.· Geral de Adultos e Crianças. i.·;.! ornpre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR

I
MINANCORA para o seu tilhinho.ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii

!! TELEFONE N. 3 ii

I
E um produto dos Laboratórios Minancora

!! Jarnguá do Sill - Stn. Catarina. ii =-- ""'J_O..;.._I;;_;"N.....;.V.;...I;...;;L�L;;;;....;E;..' ..1

i�����������������i·�i·����I"MEDICAÇÃO.AUXILIAR.

.. a NO TRATAMENTO DA
ii

. SIFILlS".

BANCO INDusl�lge�o�I�!��e'�oEJ9��TARINAS/A, i! ��'!!! I p,�,�r.::�i;��;����;.�J��!�;ó;:I;,
I

ou," -_..... Assistente do professor David Sonson. no Rio de Janeiro.CAPITAL INTEGRALIZADO CR4P 6 000 000 00 �� MUITO "O:"'90M """A A "A.

DEPENO
. . , .. ...íLl .. a .... ,'" A RACA. COMO Ex·lnterno por, concurso, do Assistencia Público do Rio de Janeiro

;;��f:�'IS
EM:

AGENCIA�I:�{u:r:��r�����:b�,�o.ooo.oo II !I' O!ßl:l�j:tffi;3 I B L U M::��';'��.!:d�dR1� �: ����n·C::TARINA
Concordia Caixa Postal, lO-Telefone, 75 A SiFILI... A.... I!:IIENTA .0. !�����������������������Cresciuma MATRIZ: I TA JA I' \

INÚ .. IER"'I"Oft ..A., TAl. 00"'0, \
I

Curitiba ...U...ATI.... Ofíci
.

M
·

Curitibanos Faz todc:rs as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. O:SCR6FtA.AII lClna eCanlCaFlorianopolis empresömos. flna.nclamentos mediante caução de titulas comerciais.
passes. etc.. cceítande documentos e valores em custodia, mediante I!:S"'NHM

Gaspar taxasmodicQs. "I.TULMI

G 1���:i�a Abona em C/Correntes os seguintes juros: ÚLCIlItM eraItuporanga I A Disposição, sem aviso, com retiradas livres IICZlEMd

Jaraguá do Sul pare qualquer importancia 2°10
..-,.'"

joaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres
.AItTIt"

Joinville de Cr$ 1.000,00 50'
MANCHAI!

t:���a oepositos Populares, com limite de e-s 50.000,60
/0 i" ELIXIR DE NOGUEIRA"

M d I C4»1O<IlC'OO HÁ •• ANO. >-afra ep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 V"",,,,,,,_..., lUd TODA .... IOn:.

�;;�::b. e subsequentes a p. de e-s 5,00 4%

I
,-;;;;;;;======;;;:"...

Porto União Com Aviso de 1 00 dias
.

5% me, saúde, usando,
Rio de Janeiro Prazo Fi.xo de 6 meses 5% o aperitivo, o gran-Rio Negrinho Com Av!so de 120 dias 5 1/2%

.
estomacal

.Rio do Sul Prazo FIXO de _12 meses 6%"S. Francisco doSul' BITTER AGUIA
S. Joaquim

Os juros säo petgas ou capitalizados semestralmente
Taió A economia é a base da prosperidadeTijucas
Tubarão Deposite as suas economias no

Urussanga Banco lndustrie e Comercio de Santa Catarina SI A.
Videira

.

HORIlRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::�:��:�:�::���::�::�::::::�::��:��::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

Fecularia Rio Molha S. A.
Assembleia Geral Ordinaria

Serraria
Vende-se uma por pre

ço de ocasião.
Informações na

Tipografia Avenida

-----

\

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

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

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

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

20.) - Eleição do Conselho Fiscal.
5°.) - Assuntos diversos.

Iaragué do Sul, 10 de janeiro de 1947.
Wal�er Brei�haupt
Adolfo An�onio Emmendoerfer

3xl Diretores

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

Esse grande educandário mantem. curso se

cundário completo, com os dois síclos: - Gina
sial e .e Colegial (Classlco e Cientifico).

ESOOLA TÉONIOA DE OOMÉROIO
(Reconhecida)

E)ÇTERNATO

I Casa de fs'tloveis II Vi'_õrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul --=-_ Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta- '"

I
se Vidros. Molduras para Quadros qualquer

.

tipo. - CAIXOES FUNERARIOS
Ém estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões Funerários.

i�����i
Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, jabotica
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, PaI·.

meiras, etc., etc.
PEÇAM CATA.LOGO ILUSTRADO

Leopoldo Seidel- OORUPÁ
.1----------------------------------.

��. CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, !!
ii moderna e primorosamente instalada do H
�� DR. SADALLA AMIN!!
H CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS H
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H
ii HORARIO : 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 ii
�� - .Joinville - i!

-

Clinico �e OI�os, Ouui�os, noriz, fiUfuantu

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS

SOLDA ELECTRICA B A OXIGENIO

E ACESSORIOSPEÇAS
APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS
- PREÇOS MODICOS.

R. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 -

. Telefone, 40
-"Jaraguá do Sul -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ResultadoTotaldas Ele·ç- ! Cél. Procopio G. de Oliveira. Idem. B cl G bb S/AI oes 1769-Hedica D. Müller Hermann-bras. requer ernar O - ru a •

-. alvará de Hablre-se pare s/ casa nO 511:1. a rua Cél. Industria e Comérc.:io

Aderbai Irinen Procopio G. de Oliveire. Idem.
.

1a. Araranguä 2.697 2.377 1770-Jose M. Müller-bras. requer alvará e ha- Assembleia Geral Ordinaria

2a. Biguaçu 1.191 1.114 bi te-se pore ocupar o prédio nv 504 sito a rua Cél.

4a. Bom Retiro .

1.627 1.441 Procopío G. de Oliveira. Idem. CONVOCAÇÃO __

õa. Brusque 2296 1 460 1771-Lothar ôonnenhohl-bras, alvará de habl-
P I ão convld d hores ací

ôe. Oeçador e Videira 2' 17 5'752 te-sé pera alugar s/ -casa de madeira nos fundos de
.

.

e o prese�te sao convi a o�.os sen ore� aCI.o-

7a. Campos Novos 3:140 2:605 sua propriedade a rua Preso Ep, Peseôa. Idem. msta� a se �eumrem, em �ssemblea Geral Ord�narIa,

8a. Canolnhas 2.680 2.181 1772 -Eugenio Lindemann-bras. requer rransf. na. se�e social desta Sociedade, a. r�a Preslden��
1Oa. Cresciuma 2.669 1277 imp. terreno com a aree de 83.760 mts2. sito a estr, Epltaclo. Pes�oa, as 14 horas, do dia _2 de fevereí

11a. Curitibanos 1.594 918 Rio da Luz, adquirido de Bertoldo e Erlca Krüger.
ro proxrrno :

12a. Florlanopolís (Abr. Menores) 2,745 2.166. Idem
15a. Florianópolis (PaI. Justiça) 4. t 24 4 195 1774 - Ricardo Burzke-bras. requer trausf. irnp.

14a. Ibirama 1.169 1.561 terreno vendido a Bertoldo Krüger. Idem.

15a. Indaial e Rodeio 2.506 5.228 1775-Beno Müller-bras. requer transf, imp. ter-

17a. Jaraguá do Sul 1.495 3.009 rena com a erea de 294.695 mts2. sito a estr. Rio

18a. Ioaçeba 2:409 2.530 da Luz, adquirido de Erica Krüger. Idem.

19a. [oinville 5.217 5.431 1775-Benc Mueller-bras. requer transt. imp. ter-

21 a. Lajes 6.072 1.325
:)

22a. Mafra e ltalõpolls 3.114 1.624 Edital de Convocação
25a. Orleães 2.486 751 5xl

���: E����Ç�nião . i:�ó� i:��t Banco Mercantil de Santa Catarina SIA.
26a. Rio do Sul 5.079 5.150
27a. São Francisco do Sul e Araquart 2.166 2089
28é1. São Joaquim· 2.107 1.094
30a. Serra Alta 1.652 2.052 São convidados os subscritores do -caplral do
Ma. Tiiucas, Nova Trento e D. Belo 3.626 2184 "BANCOM ERCANTIL DE SANTA OATARINA S/A",
3?a. Timbó r.470 1.569 a se reunirem, em Assembleia Geral, no edificio do

34a. Llrussanga 3;004 951 "Teatro Carlos Gomes" à rua 15 de novembro, nés-

_5.5_a_._X_a_p_e_co_'- . 2_.7_5_9_1_,8_15 -ra cidade de Blumenau, ás 10 (dez) horas, do dia

11)) o
28 de fevereiro, do corrente ano, a-fim-de delibera-

JI retcítnra MlUlIDlnCnlDali de rem sôbre a seguinte ordem do dia :

1'.)- Constituição da Sociedade;

JJara (QflUlct] Altn\ �lUl� 2'.)- Eleição da Diretoria;
& @l. M\UI U) II 5'.)- Eleição dos Membros dos Conselhos de Ad-

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

Blumenau, 5 de janeiro de 1947

Banco Mercantil .de Sanla Calarina S/A.

OSWALDO MoELLMANN AMÉRICO STAMM

Ordeó. do Dia

PAG,4

1'. - Exame, discussão e aprovação das. con

tas da Diretoria, parecer do Conselho Fiscal e do

Balanço;
2'. - Eleição do Conselho Fiscal;
5'. _. Assuntos diversos.

Ieragué do Sul, 20 de janeiro de 1947

Fundadores

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iaragué
do Sul. 19 de dezembro de 1946.

José Pereira Lima - Secretario

Acaba de chegar nove

remessa de
Canetas Parker 51

TlP. AVENIDA

rena com a area de 45.000 mts2. sito a estrada Rio

da Laz, vendido a Bertoldo Krueger. Idem.
177ft-Alberto Moretti-bras. requer transf. imp.

terreno vendido a Julio Gadotti. Idem.
1777-Ricardo Barg-bras. requer transf, imp. ter-

reno vendido a Herrrann Schubert. Idem.
'

1778-Drimo Leonl-bras requer rransf. imp. ter

reno com a area de 79 ..000 mts2. sito a estr, Irepo
cusinho, vendido a Leopoldo Gnewuch. Idem.

1779 - Felina Vailati, por s/ procuaadora Rosa

Dorigati bras. requer transí, imp. terreno com a erea

de 5.452 mrsz. sito CI estr Itapocú. Idem.

1780- Ourt R.D. Kuehne-bres. requer transf imp.
terreno com aree de 325.750 mts2. sito a estrada

Rio da Luz, adquirido de Rudolfo Schneider. Idem.

1781-Silvino Piazea & Cia. firma brasileira,
requer baixa imp. Indusrrlas e Profissões sobre rner

cador ambulante de fezende. Idem.

COITRA CaSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS [ DEMAIS

UECCÖES DO

�3URO CABELUDO.
TONICO (APoIJ.;AR·
P'OR E1<é���CIA

(Sob Administração do Governo Federal)

.A.A A Mell. B811rtIUfA IltlGlllla
1I.IUfEM.. EM EI••QII�

Uma linha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos
2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto

220 Volts, 50 ciclos.

A�••ll••6 81 _181,1.
BOMBAS par.a uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas.

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA,

com. valvula elevadora ·acionadas por motores trifásicos de 1 HP.
servlOdo até 50 metros de profundidade.

AJrtng�§ 1E!etrnc(J)§ lDatr21 (()) Jar
Sortimento completo e variado de LUSTRES, OASTIÇAIS, GLOBOS, e

ARANDELAS. •

MATERIAL ELETRIOO em geral para instalações de luz e

_ força de ql!alquer capacidade. comprar mais

A nossa SEÇAO DE INSTALAÇOES a�nrterá com prus�za a �ualquer I�����������������������������
pedido de instalação de luz e força.

Bernardo Grubba
Waldemar Grubba

Diretores

ASSEMBLÉIA GERAL DE OONSTITUIÇÃO

II

Dla.19.12.46.

17M-Maria Longo-bras. requer elveríe Habite
se para alugar parte de sua casa sito a rua Mal. De
odoro da Fonseca. Como requer em 3/1/1947.

1767- Silvio Plazera-bras. requer Vistoria e

alvará de hablre-se para alugar s/ casa recern-cons-
----- ..;... _

:::7�-�;8r:;;���;;;�;:;�;;� :;e�;:i;;S!����O� ���:�!�I:;ri:;:i:PI'RI JIili,ioiiilötiiiiiiiill

III • .._�

Comprar na CASA LOTHAR SONNENHOHL, é

Atenção! CASA

LofharSonnenhohl
Muitas Iamllias pedem

obsequio aos senhores ba

gunceiros de todas as noi

tes, largar de fazer folia
perto das casas de Iarni

lia, porque lugar de folia
é em outro ambiente.
Principalmente certos

moços que querem ser

"Grandes coisas".
Francisco de Paula

RADIOS

�---------------
«ultime novidade com absoluta garantia»

�
RADIOLAS «Pallard - Suíça»5x1

o
«Columbia -. ôulçe»

�
BIOIOLETAS « Inglesas»

VITROLAS

BITTER AGUI�se eleva pelas suas

qualidades esrornecaes.
-

Emprêsa Sul Brasileira deEletrlcidade S.A. MOTORES eletrc.

e
«Suecas»

o
BATEnEIRAS

�

«nacionals e ingleses»
�

OOFRES «Fiél - de fama mundial»

DESNATADEIRAS

« Suecas»

II
IMatriz: dOINVILLE

. � .

MAQUINAS de cortar ração «das melhores marcas»

�

FOLHAS diSERRAS «pare quadros e circulares - suecas»

�
FAZENDAS em geral

�

TERNOS para homens e rapazes
�

.

OASAOOS e OAPAS p. Senhoras «artigos üntsstmos»

o

OA PAS de Garbardine «p. Senhoras e Cavalheiros»

�
BLUSAS «para o verão»

OHAPÉOS
� -

«das melhores marcas das Américas»

E MUITOS OUTROS ARTIGOS

barato dinheiro.e poupar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


