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D d G'fi
O peso bruto XC-99,

ia os ra COS segundo os cálculos, é de
265.000 libras.
Este enorme transpor

te terá o raio de ação
máximo, com a carga
completa, de mais de
8.000 milhas e será ca

paz de velocidades su

periores 300 milhas por
hora, Nos vôos cobrindo
tão grandes distâncias
exije uma tripulação de
cinco homens e um nú-

(cont. na ultima pag.)

Passou ante-ontem o [am nas artes graíicas,
"Dia dos graíícos' -os ba. O sr. Leopoldo Reiner
talhadores da arte de proprietario da Típogra
Gutenberg. fia Avenida, ofereceu

aos seus tipografos uma

Foi uma data feStiva., churrascada no Bar Ro
de todos os que moure- doviario.

CAIXA POSTAL, 19

do Exterior.
Duas seriam dadas ao

P.S.D., 1 ao P.T.B. e 1 ao
Partido Republicano. .

Consta que para Justiça
irá o sr. Pedro Aleixo

pre sidente da comissão
executiva da U.D.N. de
Minas Gerais.

Notas e

Noticias
Dentro de poucos dias o empenho da politica

o sr. General Eurico Du- financeira do presidente
tra visitará a capital de Dutra é conseguir a es-

Goiaz.
. tabilidade da nossa moe-

-x- da. Em torno desse ob-
Continuam a encare- jetivo é que se desen

cer os preços dos gene- volvem os esfôrços do
ros de primeira necessí- governo".
dade. _··x-

A banha já está no Em São Paulo foram
Rio a C$12,00 o quilo,. construidas na zona ru

estando tambem sendo ral em 1945, 5.758 casas

pleiteado o aumento do e na capital 3 por hora.

açucar dos produtos Iar- -x-

maceuÚcos e das bebidas. Fala-se novamente na

Essa alta deu motivo reforma do ministerio,
a que novamente os [or- devendo d.ei:car as

nais voltasseIIi a falar na pastas os mínístros da

desvalorisação do cru- Justiça, Fazenda, Viação
zeiro. e Trabalho, para atender
Procurando esclareci- o resultado. das ultimas

mento a respeito no Mi- eleições.
nistério da Fazenda, a A pasta da Justiça e

reportagem de "O Globo" Educação seriam dadas
ali obeteve a seguinte a V D.N. que já tem a

informação: "O govêrno
não cogita de desvalori-
zar o cruzeiro, como já
teve ocasião de afirmar BITTER AGUIA

em carater oficial. Não é a vida do seu es-
.

procura por outro lado tomago.
elevar-lhe o valor. Todo 1':.0.. _

Sementes

99 anos Omaioravi
ão terrestre
do mundo
está quase
pronto.

Dia 6 do corrente fes

tejou seu 99 aniversario
natalidio a exma. senho
ra Guilhermina Grützraa
cher, viuva, residente em

Rio Cerro. '

Foi uma data de grande
alegria para os sens fi
lhos Germano, Cuilher
me, Alberto e Emilio e Washington (SIH)·O
seus genros Carlos Koe- XC-99 das Fôrças Aéreas
níg e Ricardo Maas, re- do Exército, o maior a

sidentes tanbem neste vião terestre do mundo,
municipio, onde gosam em construção nas Iábri

de grande estima pelo cas da Consolidated Vul

seu' trabalho e honrades. tee Aírcraít Corporation,
A bemquista velhinha [à foi tirado da linha de

o" Correio do Povo, de- montagem e colocado no

seja todas as felicidades.' páteo de experimentação
a fim de serem instalados

------.----

o trem de pouso e as se

ções exteriores das asas.

Nenhum dos edificios da
fàbrica é suficientemen
te espaçoso pará alojar
êste avião gigante com o

trem de pouso instalado,
ou suficientemente largo
para o acomodar com as

azas montadas.
Versão de transporte

do B-M Convaír que rea
lizou o seu vôo inicial
em agosto do ano passa
do, o XC - 99 de dois an-

Comunica-nos o Dr.
Aguínaldo da Souza, che
fe do serviço de Produ
ção Animal do Ministerio
da Agricultura, que os

lavradores registados no

Ministerio poderão obter
sementes de hortaliças e

1 mucuna rajada e 'Soja
8.121 (plantas forrageiras).
5.378 Em hortaliças as se-

44.471 mentes são de alho porro
40.480 chicorea, almeirão, re

- 132.902 polho, salsa, alface, cou-
- 110.972 ve brocoli,couve [apone-

44.762 za e tomates.
42.380 As sementes podem
74.840 ser procuradas direta-
64.999 mente ou por interlne-
89)149 dio das Associações. Ru-
88.504 rais. '

42.566 _

Resultados das Eleições
no Brasil.,

Amazonas - Leopoldo Neves - UDN PTB
Rui Araujo - PSD

Piauí - Rocha Furtado - UDN
Gaioso Almendre - PSD

Ceará - Faustino Alburquerque - UDN
General Onofre - PSD

R. G. Norte - José Varela - PSD
Floriano Cavalcante - UDN

Paralba - Osvaldo Trigueiro UDN
Alcides Carneiro - PSD

Pernambuco - Barbosa - PSD
Neto Campelo - UDN

Pelopídas Silveira - PCB
(Ainda não é resultado roral.)

Alagoas - final - Silvestre P. G. Monteiro .PSD - 32.394 Casamentos
Rui Palmeira - UDN 22.5021.Baia - Otavio Mangebeíra - UDN-PRD _ 168.456 Reallsaram-s.e on�em na

Medeiros Neto - PTB-PDC - ·96.265 sala. de audlencías o�
E. Santo - Carlos Lindenberg - UDN-PSD - 60.039 se�umtes ?as��entos. �:::::::::::::===

Atilio Vivequa - PR
.

- 31 07� Remhold �rledrlch Kus-
Rio - Macedo Soares-UDN-PSD-PTB-PCB _ 149.673 ter com Cílly Kretaehe-

Lontra Costa - ED 12.398 mer; Artur �r.ause e �L-
SÃO PAULO

.

sIr� Augusta .Pleske;.�oao
Kruger e Fríeda Kruger;Adem�r - PSP 374.827
lngo Blunk e Mathilde

Borghí - PTB 306.590 Sebold; B. Vogel e Tecla A J. A. Militar de Jara-
Tavares - PSD 272.268 Lessmann: Alvino Correa guá do Sul, recebeu do
Prado - UDN 89.631 d M 1 Z' I sr. Chefe da 16a C.R. o

P
,

M' L' PCõ:!D UDN pTB 90.193
e enezes e rene ie-

arana - OIses uplOn - I.J
-

- telegrama seguinte;
. Munhoz da Rocha - PR 45.922

mann.
Circular nr. 183 83 de

Rio G. Sul - Waller Jobim - PSD-PCB - 224.249 4-2-47. Comunico devidos
Alberto Pasqualini - PTB - 200.066 "MEDICAÇÃOAUXILIAR fins, conforme radio ex-
Décio Costa - UDN - PL - 103.156 NO TRATAMENTO DA mo. Cmt. 'Região, foi

Minas Gerars - Miltou Campos - UDN-PR - 386.056 SIFIUS" prorogado ate dez deste
Bias Fortes - PSD - 328.318 mês prazo incorporação,Goiás - Jerônimo Coimbra - UDN 37686. FhACOS E ANê:MIC081 serão considerados ínsu-
José Ludovico - PSD 35.6'29 T_ I bmissos conscritos não

Mato Grosso - Esteves Figueredo - PSD - 15.804 VINHO CREOS<7rAJ:)()
se tenha apresentado ate IDolor Andrade _ UDN _ 16.41':.9

.. S I L V E I R A ••

U encerramento expedien-Já se podem considerar eleitos os seguíntes se- hip.- ...... te referida data, todos
nadores udenlstas ; ôeverrano Nunes do Amazonas; To••tI. classes 1926 e 1927 deve-.
Fernandes Tavora pelo Ceará; Rubens Gonçalves pe- R f I cl rão ser alistados, que,lo Piaui; José Americo pela Paraíba, Alfredo Nasser

Ilr_��':��"'_�.�I: 8��:Q:I: pertençam municipios
por Goiaz, Artur Bernardes Filho (PR) por Minas II

� tributarios ou dispensa-Gerais; Artur Barroso pelo Paraná :::2;]· E.crofulo..
dos. Declaração insub-

D. f'edetal .......... (olQval.sc... missão deverá ser feita
PCB 101.279 12 vereadores V!l.\HO CREOSOTADO dia onze corrente mês.
UDN 81 073 9 "t., UM G�RADOR DK SAÚDa.

( ) Maíor F Faustino.» a J. .

PTB 82.460 9 »

ATD (PSD)
.

51.897 6 ».

PR 45.948 5 »

PTN 10.771 »

PRP 9.075.. »

.
ED 9.126 1 »

.

Os restantes 6 vereadores, pelo critério dos
restos .dos quocientes elelroraes, atribuldos ao

parti-Ido ma)oritario serão outorgados ao PCB. Não farão
nenhum vereador o PRD, o PSP, o PDC e o PPB. •

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

Procura-se
Precisa-se de uma mo

ça, pare serviços domés
ticos. Paga-se bom orde
nado. Informações na

A COMERCIAL LTDA.

!lHW1f11l Ae�na
se encarrega de cuidar

do seu estornago.

SERVIÇO MILITAR

Classe t 926 e 1927.

Laranjeiras, Pecegueiros, Kakiseiros, Macieiras, jabotíca
beiras, etc. - Roseiras, Dahlias, Camelias, Coniferas, Pal

meiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO

ILeopoldo Seidel- CORUPÁ

(

dares tem 230 pés de
envergadura e 182, 5 pés
de comprimento. A su

perficie da cauda tem

A crise �nõ seio do P.S.D.
Os homens do PSD mostram- se desaponta

dos com as primeiras somas das eleições do dia
19. Considerando a vitória do sr Milton Cam

pos em Minas Gerais como um resultado mui
to provàvel do pleito, e tendo como certa a

presença do sr. Otavio Mangabeira no govêr
no da Baia, sentem os dirigentes do PSD a

dificuldade da posição nacional do seu partido,
que ficaria contando apenas com um grande
Estado-o Rio Grande do Sul - ganho, aliás,
por uma pequena margem eleitoral em favor
do sr. Walter Jobim.

Há ainda a considerar que o Estado do
Rio terá um governador politicamente neutro.
E S. Paulo ameaça ír-se de mergulho nas á
guas da aliança Adernar-Prestes. Em qualquer
hipótese, S Paulo não será um Estado do PSD.

Alem disso, no Paraná, o futuro governa
dor emerge de uma legenda combinada com a

VDN, deixando evidentemente de representar
um elemento exclusivo dêste ou daquele par
tido. Assim, se as apurações continuam do
mesmo rumo, sem surpresas finais, teremos
brevemente o General Dutra diante de sete
ou oito governadores da VDN, sob a díreção dos
grandes Estados de Minas Gerais e Baía. Por outro
lado, novos governadores irão fortalecer, o par
tido com a presença do sr. Jose Américo na

actividade parlamentar, o que significa um

contacto maior e mais constante com o públi-:
co, graças á ação enérgica e intensa que o.

lider paraibano está prometendo desenvolver.
Examinando êsse aspectos do panorama

politico, os chefes do PSD já falam indirecta
mente sôbre a necessidade de remodelar o

partido, enquanto de um modo muito direto
se referem ás nulidades insanáveis ao pleito
paulista. .

Essa inquietação é um indice 1'í.a desordem
interior que anarquizá as apregoadas forças
majoritárias do govêrno. Na verdade, êsse go
vêrno, dentro de mais alguns dias, poderá de
frontar uma sítução sem alternativas. Ou go
vernará com a VDN, 'ou não governará, pelo
menos constitucionalmente.

Não temos ilusões de que a decisão mais

agradável seria justamente a ultima, governar
sem Constituição para felicidade geral da Pà
tría e dos achegados ao carinhos presidencial.
Isto porém, não se dará, porque não há fôrças
materiais para a empreitada. .

,

O caminho, portanto, a seguir, será da lei
e do respeito às instituições. E, nessa hipóte
se o general Dutra terá de administrar com a

m�lhor gente e as correntes mais ponderáveis
da opinião publica. Terá de modificar o pro
cesso de seleção ás avessas, que tanto lhe
tem enfraquecido e desprestigiado o govêrno.
Terá de pedir á VDN que venha colaborar _na
administração, com os seus homens, que sao,
sem favor algum, os melhores homens politicos
do pais.

Se como díssémos acima, as urnas não
,

.

fizerem uma surpresa, mudando repentínamen-
te os rumos atuais, poderemos chegar a uma

conclusão firme: o eleitorado brasileiro evoluiu
muito nestes Últimos tempos. Valeu-lhe, sem

dúvida, a lição de 2 de dezembro, com o ônus
da incapacidade, da insinceridade, do conspi
racionismo palaciano pesando sôbre a nação
como uma verdadeira carga de chumbo bruto.

Os próximos dias dirão a derradeira pa
lavra nesse assunto, que envolve os, destinos
da democracia brasileira. E se há ódios a ce

var, vinganças a satisfazer, pequ�nos ou gp�.n
des abusos a praticar, que.aproveitem as Iérías
de fevereiro. Em março reaberto o Congresso,
empossados os governadores, fixadas e defini
das as posições politic�s, teremos de. ��dar
direito nas linhas da leí esquecendo defínítíva
mente'as delicias do poder pessoa], que a di
tadura desfrutou com os seus cúmplices e

pretorianos. Rafael Correa de Oliveira.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De conformidade com os dispositivos legals e esratuarioe, têrnos o

prazer de submeter ao vosso exame e deliberação, o nosso balanço geral rela
tivo ao exercicio de 1946, encerrado em 31 de Dezembro de 1946, acompanha
do da demonatração da conta de "Lucros e Perdas" e do Parecer do Conse-
lho Fiscal.

.

Pelos documentos em referencia que, evidenciam os resultados obti-
dos no exercício decorrido, os senhores acionistas tem tôdos os dados neces-

De ordem da Diretoria

sérios psra julgarem os éros da Diretoria que, entretanto, permanece ii vossa d�ste clube tenho a.su
inteira disposição pera quaisquer esclarecimentos que fôrem solicitados. bida honra de cornurncer

Deverá ser eleito o novo Conselho Fiscal e seus Suplentes pera o .a V. S. que, em .data d�
exercicio de 1947. 29 do mes p. fm.do f�))

empossada a díreroria
que dirigirá os destinos
désre sociedade no ano

social de 1947 - 1948, a

qual ficou assim constí
ruida :

Presidente, Gustavo Vo
gelsanger; Vice-presidente,
Walfrido Souza; 1'. .Secre
tário, Hílberro Hass; 2'. Se
cretario, Dinoráh Pereira;
1'. Tesoureiro, Elpldio
Machado; 2'. Tesoureiro,
Waldemar da Costa; Ora
dor, Dr. Rogerio Zarter;
Fiscal disciplinar, Aloys
Morriesen.
Valho-rne da oportuni

dade pare apresentar vos
os meus prorestos de alta
estima e apreço. '\

pelo São Francisco Bolão Clube
HILBERTO HASS

1°. Secretario

Induslrias Reunidas
Jaraguà S/A.
Relatório da Diretoria "

SENHORES ACIONISTAS!

[araguá do Sul, 51 de Janeiro de 1947.

Rodolfo Hufenuessler, Diretor

Eugênio Juergens, Diretor

Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1746.
A T I V O:

,

�mobilisado :

Propriedades 'diversas
Estável:

Máquinas, caldeiras e instalações
Móveis, utensillos, laboratório e Análises
Veiculos e Semoventes

DispoÍtivel :
C a i xa

Realisavel a curto e a longo prazo:
Exlsrencia de mercadorias, matérias prirnas,
Duplicatas á Receber

.

Almoxarifado
Devedores diversos em conta corrente
Participações
Obrigações de Guerra

.

Contas de compensação:
Ações em Caução

847.442,70

1.68l>.6í'7,30
66.855,50
116.469,90 1.865.982,70

16.765,50

etc. 68['.955,60
501.612,80
76.627,80
284,575,30
7.740,00
1.000,00 1.557.509,50

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES.
CCCCrRAS,

FRIEIRASJESPINHAS, ETC.

Do "São FranciscolIndustriasReunidasBolão Clube", rece- "

bemos � se�uinte
' .

Jaraguá S/A.
.

comUDlcaçao :
Fundação de: Rad. Hufenuess/er

Assembléa geral ordinária
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas désre sociedade, pera comparecerem a

assernbléa geral ordinária, a realisar-se no dia 22 de
fevereiro do corrente ano, ás 10 horas da manhã no

escritório désra sociedade, ii rua Quintino ßocaíuva,
715-901' pare deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia :

10. - Aprovação do balanço e contas do exer

cício de 1946;
2°. - Eleição do Conselho Fiscal;
5°. - Assuntos de interesse geral da sociedade.

Ieraguä do Sul, 22 de Janeiro de 1947.

Rod. Hufenuessler - Diretor

-x-x-

AV I SO
Acham se á disposição dos senhores acio

nistas, na séde social, os documentos a que se re

fere o arr. 99, do decreio-Iei n. 2.627, de 26 de Se
tembro de 1940.

A DIRETORIA

Grubba S/A.'Bernardo
Indus�ria e Comérc ia

. Assembleia Geral Ordinaria
20,000,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

----_,,,,_._-

4.507.498,40

2.430.103,20 @jY@ (§)!'@ @r® ®Y@)
Cure seus males e poupe
seu bom dinheiro com

prando na

f a rma c i a N o y a
de KOBERTO M. HORST

1 857.395,20 a que dispõe de maior
sor-timento na praça e ofe

rece seus artigos á
____.....,..20......;00...0...,0_0 preços vantajosos.

4.507.498,40 Rua Mal. Deodoro, 30 • JARAGUA
de Dezembro de 1946. � @J@ @,;@ @'r@)

Rodolfo Hufenuessler, Diretor
Eugênio J'ue rgena , Diretor
H. Hufenuessler, guarda-livros reg. sob n. 32.086.

Demonstração da conta de LUCROS E PERDAS em 31 de Dezem
bro de 1946.

C R É D-I T O

PASSIVO:
Não exigivel:

Capital em Ações
Fundo de Reserva
Fundo de Depreciações

Exigivel a curto e longo prazo:
Credores diversos em conta corrente
Letras Descontadas
Debanturístes
Empréstimos
Dividendos não procurados
Dividendo rr. 3 de ações ordinárias

. Dividendo rr. õ de ações prefer.
Conta de compensação:

Caução da Diretoria

2.050.000,00
112.409,70
267.695,50

1.075.338,50
431.581.10
123.000,00
80.000,00
20.975,60
62.500,00
64.000,00
- -

Iaragué do Sul, 31

De mercadorias 1.514.801,40
D É BIT O

A Despezas fabricação
A Despezas Diversas
A Despezas Adrnlnistreção
A Valores em Liquidaçêo
A Fundo de ReServli
A fundo de Depreciação
A Dividendo rr. 5 sI ações ordinárias
A Dividendo n'. 5 sI ações prefer.

556.267,10
408.431,40
189.635,80
17.457,50
8.151,50
28.378,30
62.500,00
64.000,00

1.514.801,40 - 1.514.801,40
Ieragué do Sul, 31 dê Dezembro de 1946.

Rodol fo Hufenuessler, Diretor
Engênio Juergens, Diretor
H. Hufenuessler, guarda-livros reg. sob nv. 52.086.

-x-x-x-

PAREOER DO OONSELHO FISQAL

Tenha um estornago
forte, usando

BITTER AGUlA CONVOCAÇÃO
Pelo presente são convidados os senhores acio

nistas a se reunirem, em Assernbléa Geral Ordinaria,
na séde social desta Sociedade, a rua 'presidente
Epitacio Pessoa, as 14 horas, do dia::!2 de feverei
ro proximo:

Ordt-m do Dia

1'. - Exame, discussão e eprovação das
tas da Diretoria, parecer do Conselho Fiscal
Balanço;

2'. - Eleição do Conselho fiscal;
5'. - Assuntos diversos.
Iaragué do Sul, 20 de janeiro de 1947

Bernardo Grubba
Waldemar Grubba

Diretores

con

e do

5x1

Imposto Sin�ical Emprêza de Transportes
Frenzel S.A.Encarrega-se. do

preenchimento e pa
gamento das guias o

escritorio de
Ficam convocados os srs. acionistas, para se

reunirem em assembléa geral ordinária, a realí
sar-se no dia 8 de março do corrente ano, as 9
horas, na resídencía do acionista Sr. Germano En
ke, à rua Presidente Epitacio Pessôa, nésta cida
de de J'araguá do Sul, a-fim de deliberarem sô
bre a seguinte ordem do dia.
aj-Leítura, exame, discussão e deliberação sobre

o relatório da diretoria, balanço geral, demonstrá
ção da conta lucros e perdas, contas da diretoria
e parecer do conselho fiscal.
bj-Eleição do Conselho Fiscal.
c -Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1947

Felippe F. Frenzel=-Díretor Presidente
Luiz Gomes - Diretor-Gerente

.

Hermann Althoff - Diretor-Gerente

ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA

\

FRANmsco F. FISCHER

,Avenida Getulio Vargas

Cimento e

Assucar Branco
temos estoque pera
pronraa entréga.

'

Engenho RAU Limitada

livros fsenlares (NOVOS)
recebeu

Tip. Avenida

. .

Os infra-a�sinados, me!l1bros efetivos' do C<?nselho �isc�1 cda lndus- �®Y@@!@®Y@®f@@Y@�@!@@Y@@t@@Y@�@r@w�
rrte ReunIdas Iaragué S.A., depois de haverem examinado mmucl?samente o

I
\@ Tosse Asma Bronquite Rouquidão e Resíríades @J

balanço geral encerrado em 51 de Dezembro de 1946, a dernonstração da conta

�
, , ," �"Luc�os e Perdas", Relatório da Diretoria, livros de co.ntabilidade, !e.gistr?s e •• TODA.S A§ MOLESTJLA\S DO ßPHRflHfl Rt�P'RßIÓHID ..

demals documentos e comprovantes referentes ao mencionado exercrcio flnan- '

. U ,lU
ceiro, certificaram-se da ,sua exatidão e perfeita ordem, motivo, porque os .re- @ Encontram alivio imediato com i: uso do �
��;n�����':0��r��[iã8Ir��o�:sembléo J::;�á0;:'::,'."õ: ::0';::::: :� 1:::

o

I rl!iI�ritr.r�Dlnngieó
a

P�löiem� .1
Gui Iherme Urban O BRASIL
Augusto Hermann Schmidt @), O PiElTORAL MA\.I§ �O}�'lEiJ]E€CIDO & -

@)
Frederico F. Moeller l\®@)...®w..®@.;®@)..@@M@�@l®�@M@®;.®@&2)@&®@JÃ
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Pretcíttra MlUlIDlnCn}D21n die
JJar2lglUlá dlo §lUln

Reqllerirnentos Despachados
D!a.19.12.46.

1782-Alfredo Mathlas-bras. requer transf. irnp.
de uma bicicleta vendido a Rudolfo Brandt. Idem.

1785-Ingo Patsch-bras. requer baixa imp. de
uma bicicleta por ter rransferído sua resldencie pera
Iolnville. Idem.
Albercht ôtlberg-bres. requer transf. imp. de uma
bicicleta vendido a Nicolau Iakowski. Idem.

1785-Waidelino ôteln-bres. requer traust, imp.
de um carro de lavoura vendido a Henrique G. dos
Santos. Idem.

i 786- Alvino ôchmauch-bras, requer rransf. imp.
de um carro vendido a Herra Gosch. Idem.

1787-Germano Zeh-bras. requer transf. imp.
de um carro de lavoura adquirido de José Watzko.
Idem.

1788--Alfredo Methias-bras. requer baixa. imp.
de um carro de lavoura, lançado nesta repartição
em nome de Alfredo e Heinz Marhías, por achar-sé
o mesmo inutilizado. Idem.

1789-Ricardo Barg-bras. requer transf. imp. sobre
Moinho de Fubé, vendido a Germano Schubert, idem.

1790 Industrie Cerealísta Feccíola SIA, requer
baixa imp. sobre um caminhão de carga, vendido a
Artur Lohrnann, idem.

1791�Albrecht ßehllng-bras. requer alvará de
Hablre-se pare ocupar a sI casa n" 1014, sita a rua
Mal. Deodoro da Fonseca, idem.

'

1792 - Arnaldo OU,o ôchulz, requer alvará de
Habt ré-se pera ocupar sua casa n. 61, a rua Mal.
Floriano Peixoto, idem.

, 1793-Carlos Hass-bras. requer baixa imp. so

�re casa de pasto a rua Mal. Deodoro da Fonseca,
Idem.

1794- Bernardo Grubbe SIA requer licença' Ia
ZE'r aumento na prédio do Engenho de Arroz, de
acordo com as plantas anexas, a rua Preso Epitacio
Pessoa, idem.

1795- Bernardo Grubbe Iunio r, requer licença
construir um galpão em sI propriedade a rua Preso
Ep. Pessoa, idem.

1796 - Herberto ôchlnzel requer Vistoria e Al
vará de Habire-se para ocupar sua casa recern-cons
rrutda a rua Domingos R. Nova. Idem.

Domingo, DIA 9-2-47 -

Hll0l!iilClio
HU�lil!il
Bill!Pl!ndí.

Baile Carnavalesco
A Diretoria da A A. Baebendi tem o grato

prazer de convidar os seus associados e exmas.
familias pare o grande BAlLE CARNAVALESCO,
que §e realizará em a noite de 15 do corrente no
SALAO BUHR, exclusivamente para Socios.
Mesas a reservar com o snr. Tesoureiro na agen
cia da auto Viação Catarinense.

A(VISO
A Diretoria da A. ABaependi convida todos

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

cios quites com a Tesouraiia;
b) Nestas ocasiões não se cobrarão mensalidade

em atrazo, nem se aceitarão proposta para novos

socíos.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Ieraguédo Sul. 19 de dezembro de 1946. •

José Pereira Lima - Secretario

A Diretoria
-x-x-

A Diretoria.

Dr. Renato lMalt9p
,MÉDICO

li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
ii Com cursos de aperfeiçoamento no

,
�!

li Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clínica II
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii
ii TELEfONE N. 3

-

ii

11 Jal'aguá do Sill - Stn. Catarina ii

Edital n. 2175, de 5-2-1947.
A1berto Zils e Elisa

Artur Müller, Oficial do Alma Vogel
Registro Civil do 10 Distrito Ele, brasileiro, solteiro
da Comarca faraguá do Sul. lavrador domiciliado e
Estado de Santa Catarina residente distrito de Gua-

Brasil. ramirim, a Estrada Schro-
Faz saber que comparpce- edor, filho de Oscar Zils

ram no cartorio exibindo os e de Ida Hasse Zils.
documentos exigidos pela lei Ela, brasileira, solteira
afim Je se habilitarem para lavradora domiciliada

casal-Se: e residente neste distrito

Edital n. 2173, del-1-1647. em Itapocusinho, filha de

Cópia de' edital recebi- Rodolpho Vogel e de E
do do Oficial do Regis- ma Lange Vege1.·
tro Civil de Corupá.
Siglrld Braatz e Laura

Krüger
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Augusto Braatz
e de Alma Braatz.

" I Ela, brasileira, solteira

COLEGIO "BO Nl J'ESUS" do�éstica, domiciliada e
. ltl, I residente em Corupá,

JOI N-VI LLE _ Sta. C t
. filha de Carlos Krüger e

...., a an n a de Augusta Krüger.
Edital n 2174, de 4·2-1947
Ele, brasileiro, solteiro Edital n. 2177, de 6-2-1947

lavrador domiciliado e Urbano Correia e Wal-
residente neste distrito, li Theilacker
no Rio da Luz, filho de Ele, barsileiro solteiro,Bernado Hornburg e de alíaíate, domiciliado e
Bertha Hornburg. residente nesta cidade,Ela, brasileira, solteira filho de João Diogo Cor
lavradora, domiciliada e reia e de Francisca Edu.
residente neste distrito, arda dos Santos.
no Rio da Luz, filha de Ela, brasileira, solteiraOtto Hamann e de Ber- doméstica e residente

--------:----.---.--------------.....:.- nesta cidade, filha de
Osvaldo Theilacker e de
Ella Theílaeker.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I
LOM8ßIGUEIRA MINANCOBA

Verrnitugo suave e. de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUEK IDADE CONFOR-
.

ME o n, 1, 2, , e 4' "

Pr?teJ� a s,aúde de seus filhos e a sua própria!EVitara muitas doenças e poupará dinheiro em J

remedias

Compre hoje mesmo uma. 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu filhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancota
- ]OINVILLE

Esse grande educandário mantem curso se
cundário completo, com os dolseíclos: - Gina
sial e e Colegial (Clesslco e Cientifico).

ESOOLA TÉONIOA DE OOMÉROIO
(Reconhecida)

EXTERNATO
Época de !llatrícula pera todos os cursos: de 15 a 28
de Fevereíro. - Reinício de aulas em 1'. de Março.

A mais importante Companhia de Capitalização da,America do Sul

N A�ortizações de Janeiro de 1947o sorl910 de amorli -
•zaçao realizado em 31 de Janeiro foram sorleadasas segulnles combinações: "

YKX CJR LJG
S R J FNU Y J I

!od� os titulas em vi9or, portadores de uma das combinações su ra serãolI�edlatamente amortizados pelo capital goran-tido o que tê� direito.SEDE SOCIAL: RUA DA ALFANDEGA, 41-Esquina Quitanda (Edificio SulCKap)Inspetores e Agentes em todo o Brasil

Informações com o sr. G. RODOLFO FISCH ER·

tha Harm Hamann.

Edjal n.2176, de 5-2-1947.
Jose

.

Berti e Helena
Kamradt

'
-

Ele, brasileiro, solteiro
mecanico, domiciliado e

residente nesta cidade
filho de Clemente Berti
e de Emilia Fussil.
Ela, brasileira, solteira

domestica, domiciliada, e
residente na cidade de
Joinville, sendo filha de
Max Kamradt e de Pau':
lina Kamradt.
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; Adolf Herrn. Schultze �
00 MARCENARIA EM GERAL 00
00 Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo� da 00
00 CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS 00
00 Mantem um estoque permanente de todos (JS tipos 00
00 de MOb�ias, especialmente para escritorio. 00
00 INSTALAÇOES COMPLETAS DE: ,00
00 Dormitarias, Salas de 1 antar �
00 Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. 00
00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
� Cadeiras �
� Poltronas fixas e giratorias �

00 Mesinhas de centro e para radio 00
00 E entre muitos outros. a 00
00 Caixa Registradora marca "RECORD" 00
00 Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
� indo as Caixas Registradoras de �
� elevado custo.------- - - �

00 Toda a Ilercadoria á preata Entrega 00
00 RUA RIO BRACO, 964 - TELEFONE, 75 00
,00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Ernprêsa de Trans-
portes Frenzel S.Ä.

AVISO

Acham-sé á dieposição dos srs. acionistas, ne

séde da sociedade, nésra cidade de Jarag�á do Sul,
os documentos de que se trata o arr. 99, do decre
to-lei n 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Iaragué
.

do Sul, 5 de Fevereiro de 1947.
Fel ippe·F. Frenzel - Diretor-Presidente
Lu i z Gome B - Diretor-Gerente
Hermann Al thof"f" - Diretor-Gerente

-----------------------------------------�

Edital de Convocação

Banco Mercantil de Santa Catarina S.A.
ASSEMB�ÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÄO
São convidados os subscritores do capital do

"BANCOM ERCANTIL 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 dla :

1'.)- Constituição da Sociedade;
2'.)- Eleição da Diretoria;
5'.)- 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
Fundadores

Clinico �e OI�os, Ouui�os, "oril, fioruantH
Dr. ,Artninio Tavares

Professor Catedralico de Biologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe alas serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Ca,rldadé de Florianópon,.,'
Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

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

I
Formado pela Faculdade de Medicina. da

Universidade do Rio de Janeiro
BLUMENAU STA. CATARINA

IDr. Wal�emiro Mazurec�en
€:as. 81 .AIDI I

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-cauterizaçäo

- R aios Intra-vermelhos e azuis.

E ?ara que chegue ao co-I
nhecimento de todos, mandei! Cl b A·m

r

passar o presente edital que ] ue' lore
será publicado pela impren-

I

sa e em cartório onde será A Diretoria do Clube Aimore, tem e satisfa-
afixado dU! anti:; 15 dias. Si ção de convidar os senhores sócios e exmas. famí
alguem souber de algum im- lias, para os festejos carnavalescos que farã reali-:pedimento acuse:-o para OS

zar em SUd séde, cOiltando de uma dominguetra in
tins legaes. .. fantil na tarde de 16 de fevereiro, com prossegui-ARTUR MULLER,� mento ate ás 24 horas, e um grandioso baile na

BITTER AGUlA 'noite de 18, terça-feira, com início ás 20 horas.
Para maior brilhantismo, roga-se o maximo de

trages carnavalescos.
A reserva de mesas será feita com 0- snr. Te-

soureiro.

é um possante estoma

cal, feito de raizes me

dicinais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trazemos ao conhecimento dos interes
sados a criação, neste educandário, do Curso,
Normal Regional, conforme decreto n' ;)657 de
6 de novembro.

,

O novo curso tem como escopo a forma
ção de professores pare 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 inscrição para os exames de admis
são será no día 15 de fevereiro.

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

a) Qualidade de brasileiro
b) Atestado de sanidade fisica e mental

e de ausência de defeitos físicos ou de dis
túrbio funcional que inabilite para a função,
passado por médico do D. 8. 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.

ESCOLA NORMAL REGIONAL
"DIVINA FROVIDÊNCIA"

I Casa de '4oveis IVitõrio Lazzaris
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova tê'� Moveis, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-�

I
se Vidros. Molduras, para Quadros qualquer

Itipo. - CAIXOES FUNERARI08
. Em estoque e sob encomendas.

Enfeites para Caixões funerários.
.----,=--=---=:------:::::=-

F�·c'�A·L-Ca�AIF"D�.<"�O�·S��,�L'1lt- UÜf'i'C'FHi <, iu � !",J ... �,� .. 'i' -. �r
I

t IRGO :
.

A 6 do co�rente f.este- 'I
�a-� �·Ö m�I��r�ö b

JOu seu amversano o

til.,jovem Eugenio Planís- .ul
check. IIL

I"Dia 8 completou maisjlP '

� tum natalicio c snr, Fran- lU. malQ ara n (l
cisco Maier e as meninas 1% Ü U Ü
Inês e Renate Wunderlich.

I --_._�-,-- I.Amanhã do Industrial
Durval Marcarto ,e menino F ROOUTO O f\Alvaro Batalha Filho, e a

I
. o Al ti

�;ü��a Idalina Nlcoluzzí : ITJI1ldllill§tJrn21 dc Calcaãos .�Aos aniversariantes os rr r11I§ (" 1ln1 ITrm<1Jles § 11 Icumprimentos do Correio �. \\JJ\l)I �JlJl
.

@.\l)I o o

do Povo IP CAIXA P_?STAL, 11

-Ainda a 8, comemorou

�
JARAGUA DO SUT;

_Jseu natalício a senhore SANTA CATARINA
Otilia Moser, esposa do

" " .... .." ....ca.
snr. Errnínío Maser. . _�__.Iiitii_��

Alvino Heidorn eHermine
Heidorn.

participam o noivado de sua filha
Helga Irene com o snr. Justino Pereira Lima.

, I

Procopio Pereira Lima e Elisa
Rosa Pereira Lima.

participam
.

o noivado de seu filho
Justino com a snrta. Helga Irene Heldorn.

l:LGA IRINE e JUSTINO
apresentam-se noivos

Iaregué do Sul, 1-2-1947.

Enlaces
Matrimoniais.

do Leonardo Schmitt e
dona Otilia Prim Schmitt
teve lugar o enlace matri
monial da senhorita Lídia
Schmírt, com o expedicio
nario e industrial Jorge
Ersching, residente nesta
cidade.
Serviram de padrinhos

por perre da noiva o snr

Juliano Stinghen e esposa,
dona Thereza Stinghen e
e por parte do noivo o

snr. Mario Nicolini e es
Dosa dona Otllia Nicolini

- Reelísou-se ontem o

casamento da senhorita
Thecla Lessrnann, dileta
filha do snr.Ernesto Less
man e dona Berta Horst
Leseman com o snr. Bru
no Vogel lndustrlarto, re

sidente .nesta cidade.
- Teve lugar ontem o casa

mento da gentil senhorita
Iracema Müller filha do
snr. João O. Müller e do
na Helena Müller, com o

industrial snr. José Isidoro
Coppí, residente. nesta ci
dade.
O éto foi testemunhado

no civil pelos snrs. Pedro
Bina Mártins, bancário e

Anselmo Mayer, comercia
ria.
-Onte na residencia dos
pais da noiva, snr. Arnol-

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

::
' e;: O maíor ,.aviã.o ter-Iii CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii

:: moderna e primorosamente instalada do 11 restre, •. .

11 DR. SADALLA AMIN 11�:.
::

ii CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS Hii ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista _. defronte "A Noticia"» 11
H HQRARIO:

.

10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2-4 II;i - .Joinville - ii

�----------------�
Dr. Arquimedes Dantas

••••«&1\1).
Rua Marechal Deodoro da Fonseca,

A SlFIU. .. At-fltESE'NTA SOD
IHÚM.�"A8 l"O'UwlAa. TA'S COMO:

Aniversarias

ESP'INHAi!

(concI. da ta. pag.)
mero igual de tripulantes
substitutos.
Os bordos de ataque e

as extremidades das asas,
assim como os lemes de
direção, as hélices e as

montagens interiores,
ainda não foram instala
dos. Para poder realizar
os voos experimentais, o
XC-99 aguardará a insta
lação das partes que fal
tam e passará por um
extensivo periodo de tes
tes em terra.

{tRMENTo
�tOEIROs

Imposto sobre Industrias e

Profissões.
I De ordem do snr. Co
letor. torno publico que
110 corrente mez de Feve-

.
reiro arrecada-se nesta Co
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
_

110 proximo mez de Março
com a multa de 20%.
Terminados os supra cl

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

cutiva.
Coletoria Estadual de

Jaraguá do Sul 1,. de Fe-
veriro de 1947. '

Heleodor? �orges Iescnvao

Edital
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Posto JARAGUA Ltda•.

Ru� Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Seção de Lavagem e Lubrificação
- Deposito de Lubrificantes � Com
bustiveís - Acessorlos - Carga
de baterias - Concerto de Pneus -

Gazolina e Querozene em litros e

em caixas.

Atende dia e noite, _á qualquer hora.

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

�I!=i!=m!;!=!!=!!=!!=!l=m!!=!!=!!=!!=U=!i--:j
jj Febres (S1:;:iu�i���as, Ii:i 1-� lJ � Maleitas, 'I'remedeira jl

I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - �I
iii "Capsulas Antisezonicas III
m Minancora" III
Iii Em Todas as Boas Farmacias i� .

iii É um produto dos Laboratorios MINANC0RA III
III - .Toinville - Sta. Catarina- �I!$!!=!;!!!I;;;;=55!!!;!i=!i=!iE!!!;=!:=!!=!!=!!=!;�!

---------------.'---------------
Kühn & Rengel

]j-'ERRARIA
Fabrica de ferramentas agrlcolas.

Principalmente Machados. Euchades Foi
ces etc.

--------------�.---------------

• ..es

conRA CASPA,
QUEDA DOS CA�

BElOS E DEMAIS

UECÇÕES DO

�3URO CABELUDO.

M-4 M ,N

ILav21JI1lQl(())c§e c([})m (()) §ab21((J) (Marca Registrada)
I

'Virgem Especialidade
dia CITA0' WlEllIEIL ITN]]J)lU§I�ITAIL c Joínnüc
�.'Pft-IE ?I!ifJJ�.� IUI.I�!ltO I· a��!IllenfJ1lII.el"

ç.�y,ÄO VIRc!:,.J �DA.t:'<>.... Âf
o�WfTZfl INDUSTRIAL
J·OINVILLE

s�ßÃ� �/RCêA.t
. "

Esp ECIALIOADE

_______________________.I .. i....__..__.... aã
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