
não se procure' elim.inar, MOTORISTAos focos dos mosquítos. I ======'=='========Os colonos por si

nã�'
,

podem dar combate ao Precisa de um moto-
mal, é �re�iso que os po- r.

ista para caminhão.
de_re� _

públicos lh�s deern BreiibanpL& Via.
er mao, 6U pelo "menos o

-

auxilie a adquirir o reme-
--_

Falecimento
Dia 18, íaleceu em Re

torcida, a senhora Maria
Silveira, ali residente.
A extinta contava 86

anos de idade e era de
uma tradicional familia

... local.
A faroilia enlutada e

especialmente seus filhos
Marciano e João Silvei-

dio por um preço ao al
cance das mas bolças.
Quantos não morrem a

mingua de recursos.
Somos uma população

de 25 mil habitantes e, em

aparelhamento de saúde
o menos equipado.

CAIXA POSTAL, 19 Diretor: ARTUR MÜLLER - Fundado em 1919 TELEfONE N°. 39
Aniversarios

Dia 20 fizeram anos o

menino Renato, filho do
snr. Pedro Klein residente
em Guaramirim; Marcos
Aurelio Luz e Alidia Rech
filha do snr Domingo Rech.
-Dia 21 o snr. Pedro

Perfeito.
'

-Na mesma data o

jovem Ervino Pedri, filho
do snr. Julio Pedri.
-Ontem passou a data

natalicia do snr. Walter
Hertel, comerciante nesta
praça.
-Hoje a senhoríra Da

miana de Oliveira.
-Dia 21 passou a data

naralícia da senhora Inez
Nicoluzzi, digna esposa
do sr. Alfonso Nicoluzzi.
Hontem festejaram seus

ANO XXVIII - JARAGVÁ DO SVL Domingo, 23 de Fevereiro de 1947 Sta. Catarina - N. 1.416

II

NOTAS F toriE NOTICIAS ogue ono em

Corupá
Resultados - Eleitorais

Realísou-se segunda I Tres Barras. Ernesto Bis-
feira ultima a missa de chop.
7 dia, celebrada na ma-I Rio da Sul. Curt Hemann
triz de -Iaraguá por alma e familia.
do inditoso Artur Oscar Blumenau. Maria Thomsen
Müller. Com referencia a mor-
Foi celebrante o rev. P. te de Artur Oscar Müller
Ewaldo, estando o coro o "Diario da Tarde" de
sob a dire9ão do rev, P. Florianopolis, publicou a
Alberto, vígarío da paro- seguinte nöta:
quia. «Por telegrama particu-Em Joinville, a direção lar soubemos ter faleci
do Colégio Bom Jesus e do, vitima de um aciden
os colegas do extinto te, em Jaraguá, o jovemtambem mandaram cele- filho, aliás, único, do nos
brar na matriz uma mis- so inlustre e influente
sa com a mesma. inte- correligionário sr. Artur
ção. Müller, candidato a depu-A familia Artur Müller tado estadual pela n.D.
recebeu aind,a os seguin- N. '

tes telegramas de condo- Conhecendo a grandelencias: sensibilidade do estima-
Rio de Janeiro. Adolfo do companheiro Sr. Ar-

Konder. , tur Müller, é-Iios fácil
Itajal Irineu Bornhau- calcular a profundeza do

seu, Dr. Arno Pedro Hoes- golpe que o inesperadochel e senhora. e infausto sucesso, queFlorianopolis. Dr. Henrique há vitimado seu filho, lheRupp Junior, Honorato causou ao coração deTomelin, Aprigio e Olim- pai dedicado e extremopia, WaJdemar Luz e fa-
milia. ,soA0 fim dêsse, lutUQSOBrusque. Diretorio da U. registro, que não pode-D. N.

mos ampliar por nos fal-Joinville. Padre Otto Stro- tarem pormenores dabel. morte daquele jovem,Corupà. Reitor e Padres enviamos á distinta fami-do Seminário. lia Artur Müller as ex-Curitiba. Renate e Lota- pressões mais sincerasrio Stueber.· do nosso condoimento.»

Dentro de poucos dies
A remodelação adminis-I tido cujoeleitorado aurnen- chegará ao Brasil o na-

tratlva do país com novos tou de forma grandiosa. vio "Sentarem" que de
elêrnentos dos partidos de- -X- Hamburgo traz 700 brasi-
mocraricos que consegui- Não resta duvida que a leiros e alemães aqui resi-
rarn o apoio do eleitorado diretriz do governo fede- dentes e que se encontra
é um imperativo necessa- ral deve tambem repercu- varn na Alemanha desde
rio e ditado' pelo proprio tir nos estados e muuicl- a guerra.
regimen que a Constituição pios. -x-
estabeleceu. ôe democra- Não é assim,' favor, 'O governo do Estado
cia é o governo do povo, que as prefeituras sejam baixou decreto criando 40
não se pode compre- desde já. entregues aos bôlsas escolares e que é
ender que, esse povo partidos vencêdores nos nos seguintes termos:
que escolheu os seus pre- municipios, é acima de Art. 10 Ficam institui
feridos não tenha o direi- tudo, respeito a opinião das quarenta (40) bôlsas
to de coloca-los no poder, do povo. escolares de mil e quatro
ou que lhes seja dado o Se os governos quize- cenros cruzeiros. . . .

direito de ser ouvido na rem u apoio desse povo (Cr$ 1.400,00) cada uma,
administração. devem vir ao encontro de em favor de alunos que,
Assim o sr. General Du- seus anseios. tendo terminado o curso

tra, Presidente da Republi- O eleiturado decidiu al- em grupos escolares do
ca está aplicando em toda tanelrarnenre e o governo interior do Estado, quei
sua plenitude o regime de- não pode menosprezar es- rarn matricular-se na Esco
mocratico, entregando os sa decisão, sob pena de Ia Industrie! de Floriano
postos-chaves aos partida- cada vês rnals dele se a- polis. , ' versarios, que os com
rios dos que nos diversos fastar e ficar sujeito as I Art. 2° - Essas bôlsas bateram lealmente e que
estados venceram as elel- respetlvas consequencia só serão deferidas a elu- tiveram a educação de
ções e de cuja colabora- do seu desprestigio, e odio nos reconhecidamente po-

-------

ção depende o exito do porque agir de modo con- bres, assegurada sempre LO CA I Sseu governo. trario, é incitar o povo e a preferência aos que hou--
Nada mais justo do faze-lo descrente de derno- verem otido melhores no-

que entregar a U.D,N. os cracia que apenas inaugu- tas no curso dos grupos.
cargos que na politica na- ramos. Os que orienta- Parágrafo único - Os
cíonal e tambem na sua ad- rem-se nO"exemplo federal candidatos ás bôlsas, nos
ministração sempre foram hão de flrrnar-se na oplni- têrrnos dêsre decreto-lei, Os medlcos registam
atribuidos aos grandes es- êo publica como homens deverão, por si ou por diversos casos de febre
rados hoje em poder da- justos e terão proporcío- seus representantes legals tifoide no rnuniclpio, o

quele partido, pois que, nado ao seu governo a instruir o requerimento, que reclama uma atenção
alem disso, a tendencia tranquilidade de que pre- isento de sélo \ ou taxe, toda especial das

'

autori
geral do povo evoluiu pa- cisamos pare trabalhar _e com os seguintes doeu- dades sanlterles.
ra ele em todo ô Brasil, produzir.

' ,

rnon los: .'-. ..,.. �-- . É pr�cis"'o não só com-
sendo assim o unico par- J. JUSTO a) certificado de conclu- bater energicamente o mal,

são de grupo escolar; como procurar prevenir --------.--- _

Alnda a morte de A. O. Müller b) certificado da diretoria conrra ele as pessoas que

I tet t d A AI Ide grupo escolar, abran- de qualquer forma tenham I OS I U O O çucar e coogendo: contato com os doentes.
H média geral de aplí- O nosso municipio, um

cação durante o curso: dos mals saudaveis do Es-
2) 'média geral de com- tado, está reclamando um

portamento, durante o=. maior Interesse pela saude
so;

,

pública, especialmente no

c) atestado da lnspeto- que se refere as classes Nenhum açúcar poderá sêr transportado semria Escolar da Círcuns- menos 'protegidas da for- a respectiva nota de remessa, a qual será extrai
crição, comprovando que tuna, que não dispõe de da em 5 vias e numeradas seguidamente, sendo
08 progenitores não podem recursos.

que a 1 a via acompanhará a mercadoria, a 2a se-
custear a manutenção na E' sabido que a mala- rá entregue á Coletoria Federal e a 3a ficará em'capital do Estado; ria grassa essustadora- poder do engenho; o talonarío de notas de remes-d) atestado médico de mente no municipio, cada

sa é vendida pela Coletoria Federal. A entregaql!e não tem defeito fisico vês mais se extendendo. das 2R vias das notas de remessa emitidas àsprincipalmente dos orgãos Milhares são os doentes Coletorias deverá sêr realizada no maximo 15visuais e auditivos, e não dessa molestia, que reduz dias depois do mês a que se referirem.sofrem de moléstia infec- os braços da lavoura a Todo o engenho de açucar é obrigado a es-
to-contagiosa; imobilidade. criturar a sua produção diaria em li'9'ros proprios,e) atestado de vacina. Ha estrada onde cada e entregar mensalmente, à Coletoria Federal, asArt. 30 - Perderão di- quarta casa tem malaria, folhas preenchidas; tal livro tambem se encontrareito ás bôlsas ?S que não sendo de lastimar-se que á venda na Colotoria Federal. As folhas destacarevelarem razoavel apro- _

.

... das do referido livro deverão sêr entregues á Co

,,:eit�menl to no curso pro- ;�1���-::-:7·····
.....··•· ..··-::-· ..· ..· ..··11; /letoria juntamente com as ::!a vias das notas deflsslona

� A: TESOURO DA 1 remessa.
.�rt. 4, - As. bolsa,s : ,,:, A taxa de defesa de Cr$. 1,50 por saco(artigos�rao palfas por mterme- JUVENTUD � 10 do decreto-Lei 1851, de 4/'2/39), deverá sêrdlo do. dIretor d� Esc_?la recolhida á Coletoria, que fornecerá ao engenhoIndust�lal em prestaçoes estado de novo, 18 .::1l uma guia relativa ao numero de sacos a que cor-

mensaIs. vis, vende-se por Cr$ responder a importancia paga á medida que o
-x- 400,00 menos do cus-

l
engenho der saída ao açucar, as notas de remes-

Washington (SIH) - to. 1 sa emitidas serão registradas na guia, até perfazer
Os industriai:s de Detroit : Livraria CENTRAL, 1 a quantidade de sacos nela referida; são registra-
salíentam que a cessação 1 Av. Getulio Vargas 11 das na guia, até perfazer a quantidade de sacos
dos controles sobre a ex- : ':� nela referida; é infra�'ão das normas fiscais, passi
portação de caminhões I !li......� ..

· .............'·."...>C�i!! vel portanto 'de autuação, registrar na guia da
Juntamente com o aumen- taxa notas de remessa correspondente a um nu-
to dll produção deste ge- mero de sacos superior ao da guia.
nero de veiculos elevará a BITTER AGVIA Está isento do pagamento da taxa de defe-
exportação de cllminhões sa o engenho que produziu quantidade igualou
norte-americanos a cerca

é um aperitivo cientifico. inferior a 100 sacos de 60 quilos; no entanto e o-
de 350.000 unidades no co- brigado o produtor a obter da Coletoria Federal a
rente ano. A produção de guia de isenção e as notas de remessa devem sér
caminhões atíngiu o record produção de carros de pas- emitidas e registradas obrigatoriamente. Caso o
de todos os tempos de .. sageiros as esthnativas engenho de produção inferior a 100 sacos venha
940.583 unidades de tipo são mais conservadoras. a fabricar acima déssa quantidade, deverá o
civil. em 1946. Durante devido principalmente a proprietario procurar a Coletoria Federal, afimencontrarão bôa igual periodo, a produção falta de materiais. li.. pro- de pagar a taxa referente ti. todo o açucar produ
de carros de passageiros dução de janeiro prevista zidos na safra, adquirindo uma guia de 1>agamen
não passou de 2.155.924 pela industria, é de . , . . to, e apresentando ao mesmo tempo a de isenção,
unidades, o que a coloca 277.000 unidades e não se que será inutilizada.
abaixo da produção nor- esperd que exceda o mar- A falta de cumprimento desta instruções su-
mal dos anos de paz.' co das 300.000 até ornes jeitará o produtor ás punições legais.Jaraguá do Sul Quanto ao aumento da de março. (cont. na ultima pag.)

Alguns pessedistas de
Corupá resolveram fes
tejar a derrota do seu

partido naquele distrito,
onde, como no restante
do municipio, foram der
rotados em todas as ur-

não os irritar, quando de
sua grandiosa vitoria no

municipio.
Dizem que determína

das autoridades daquele
distrito incitam e até pro
movem as agressões de
que estão sendo vitimas
os bravos udenistas de
Corupá e que o proplto
subdelegado fecha os
olhos as queixas apre-
sentadas.

'

Não o cremos, mas es
tamos procedendo uma

investigação para então
trazer a público os nomes
dos agressores e das au

toridades que não sabem
cumprir o seu dever.
No mais, «tschau» até

as eleições municipais ...
quando terão fim as far
ras.

aniversarios os gemeos
Waldemar e Adernar, filhos
qo casal ldalina e Ricar
do Grimm.

nas.

Dizemos que festejaram
a derrota, porque não
se comprende que, per
dendo de uma maneira
tão espetacular, venham
eles vangloriar-se com
os esforços e prestigio
dos seus correlígíonaríos
de outros municipios
Festejem a vontade,

mas não,«encham a cara»
de tal forma que venham
a molestar .os seus ad-

-

ra, nossos pezames.Saúde Pública

O produtor de Açucar de Engenho, deve
observar as seguintes Instruções:

OFICIAIS SAPATEIROS
Oficiais sapateiros

�olocação na
,

Fabriea de Calçados Yara S. A.
Rua Marechal Deodoro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a-----------------------------rBANCO INDUSTRIA E COMERCIO OE S. CATARINASjA· ,.

Fundado em :a3 de fevereiro de 1935

CApiTAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00
RESERVAS - CR$ 4.000.000,00 IrAGENCIA: Jaraguá do Sul
Rua CeI. Emilio Iourdan, 115 �rEnd. Telegrafico "INCa" .

Caixa Postal, 10 - Telefone, 75
MATRIZ: ITAJAÍ

i1

11

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1
--

,.

�(§)Y@)@!@ ®Y®IIndustriasReunidasCure seus males e poupe I '

seu bom dinheiro com- jaraguá S/Aprandona' '.

f a rma c i a N o y a
240.061,80 de ROBEItTO M. HORST

a que dispõe de maior
sortimento na praça e ofe-

57.523,90 rece seus artigos á
. preços vantajosos.

___�2�0�.0�00":!:",,�00 Rua MaL Deodoro, 30 - JARAGUd
572.118,10 1'n\!1R\ ê).� r.:i\!tn'\�

��J�Yi!J��

De ordem do snr, Co
letor, torno publico que
no corrente mez de Feve
reiro arrecada-se nestaCo
letoria, o imposto acima,
referente ao 1'. semestre
do vigente exercicio.

O� contribuintes que
20.000,00 não satisfazerem 'seus pa---------����

572.118,10 garnentos no praso mar-

.cado, poderão satisfaze-lo
no proximo mez de Março
com a multa de 20%.
Terminados os supra ci

rados presos serão extra
idas as certidões de divi
das pare a cobrança exe-

cutiva.'
,

Coletoria Estadual de
-

Iaragué do Sul 1 .. de Fe-

25.441,80 veriro de 1947.
19.275,50 Heleodoro Borges
77 500 40 escrivão

. ,

3.485,50 "MEDICAÇÃOAUXILIAR11.882,20 NO TRATAMENTO DA
5.762,90 SIFI LIS"
9.516,80

1 0.850,00 FRACOS E AHé.MIC08 I

10.850,00 T_.

10.996,70 VINHO CREOIIO'I'ADO
.

24.000,00

Comércio e Indústria

Edital

ílloncel F.. da aosta 5 .. A ..

RELATÓRIO DA DIRETORI�
DEPEIDENCIAS EM:
Araranguá
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concortiia
Cresciuma
Curitiba
Curitibanos
Florianopolis
Gaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
jaraguã do Sul
joaçaba
joinviIle
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba

.

Porto União
Rio de janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim'
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

SENHORES ACIONISTAS:

Em observancía ao que prescrevem os 110SS0S estatutos e a lei das
Sociedades Anônimas, submetemos a apreciação de Vs. ôs, o balanço ge,:_alencerrado em 51' de Dezembro de 1946, bem como a respetlva : demonstreção
da conta de Lucros e Perdas e parecer do conselho fiscal.

Pelos documentos em questão os quais exprimem a exata situação de
n/ sociedade, os ônrs. acionistas tem todos os elementos necessários para jul
garem os atos da Diretoria, achando-se esta entretanto a disposição para
quaisquer exclarecírnenros que lhes forem solicitados.

Itapocusinho, Jaraguá do Sul, 10 de Fevereiro de 1947.
Manoel F. c/a Costa - Diretor - Presidente
João Lucio c/a Costa - Diretor - Comercial

Balanço Geral, enc�rado em 31 de dezembro de 1946.

A T I V O

Imobilizado
Imóveis
Benfeitorias

Eslável
Moveis & Llrencllios
Máquinas
Veículos

Disponivel
Caixa
Em Bancos

Realizavel a curto e longo prazo
Mercadorias
Semoventes
Contas Correntes
Letras li Receber
Selos
Obrigações de Guerra
Combustivel

Conla transitória

20.115,00
117.878,W 157.995,1.0

\

19.823,80
6.492,00

55.849,20 60.165,00

54,552,70
1.841,60 56.374,50

187.197,60
18.560,00
'12.348,90
17.956,10

565,20
2.200,00
1.456,00

filiais
Conla de compensação

Ações Caucionadas
Total do Ativo Cr$

PASSIVO

Räo exigivel '

Capital
Reservas

fundo de Reservas
fundo de Desenvolvimento
fundo de Depreciação

Exiuivel a curlo e lonuo prazo
Contas Correntes
Letras á Pagar
Dividendo n. 2

Conta transitória

500·000,00

24.350,00
.

23.005,30
17.850,00 65.205,00

Imposto sobre Industrias e

Profissões.

105.684,9U
1.704,00
24.000,00 129.588,90

Matriz 57.525,90
Conta de compensação

Caução da Diretoria
Total do Passivo Cr$

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
em 31 de Dezembro de 1946.

.

I

CRÉDITO
Mercadorias
Juros & Descontos

205648,80
5.9)5,00

,

Cr$ 207.561,8"
D É BIT O

Impostos'
Selos
Ordenados
Seguros
Despezas Gerais
Combustível
Aposentadorias
fundo de Depreciação
fundo de Reservas
fundo de Desenvolvimento'
Dividendo n. 2 a .distribuir

e-s ....._ ...._207.561,80

Itapocusinho, Ieraguä do Sul, 10 de Fevereiro de 1947

Manoel F. c/a Costa - Diretor - Presidente
João Lucio c/a Costa - Diretor - Comercial e Guarda - Livros

Reg. sob. n. 32.084

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal de Manoel F. da

Costa S. A. Comércio & Indústria,' tendo examinado minunciosamente o Balen
ço Geral encerrado em 51 de Dezembro de 1946, bem como a conta de Lucros
e Perdas e demals contas e livros que lhes foram apresentados, declaram que
encontraram tujo em perfeita ordem e exatidão e opinamos que os .mesmos

sejam aprovados em assembleia geral, bem corno poderão ser aprovados os
atos .praticados pela ditetoria no decorrer do exerclcio findo.

Irepocusírrho, 10 de Fevereiro de 1947

Assinados: Agostinho Valentim c/o Rosário-
Ac/e/ia D. Müller
Leopo/c/o Reiner

Tone.
R••friede.
Bronqllitu

1I�1it'11 E.c,of.J...
Co...,.I..�.

VINHO CREOSOTADO
Oft UM _ADOft DK .A6DL

I

Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos.
emprestimos. financiamentos mediante caução de titulas comerciais.
passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediant.

taxas modicas.

I\.bona em C /Correntes os seguintes juros:
A Disposição, sem aviso, com retiradas livres

para qualquer importancia
Com Aviso de 50 días. e retiradas livres

de Cr$ 1.000,00 5°io
Deposilos Populares, com limite de Cr$ 50.000,M

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

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

Os juros são pagos ou capitalizados semestralmente

A econorn ia é a base da prosperidade
Deposite as suas economias no

Banco Inc/ustria e Comercio c/e Santa Catarina SIA.
HORARIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

Aos sábados das 9 às 11 horas

Funôoçäo de: Rod. Hufenuess/er

Assembléa geral ordinária
•

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas désta sociedade, pera comparecerem a

assembléa �eral ordinária, a realíser-se no dia 22 de
fevereiro do corrente ano, ás 10 horas da manhã no

escritório désta sociedade, à rua Quintino ßocalúve,
715-9(i1, para deliberarem sobre, a seguinte ordern
do dia:

1°. - Aprovação do balanço e contas do exer-

cício de 1946;
. .

2°. - Eleição do Conselho Fiscal;
5°. - Assuntos de Interesse geral da sociedade.

Iaregué do Sul, '22 de Janeiro de 1947.

Rod. Hufenuessler - Diretor

-x-x-

AVISO
Acham-sé á disposição dos senhores acio

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

fere o art, 99, do decreio-Iei n. 2.627, de 26 de ôe
tembro de 1940 .

A DIRETORIA

rJ����;:a�,
IRGO :

�ã� ��
-

mHI��r�� b
mai� �aratn�
-- ....__ ·-·--411__-

FRODUTO Df\

ll1l1ldl1Ul§trrn21 dle C21hcadlo§
o

(G(Ü)§cJhl trmäos §o Ao
CAIXA POSTAL, 11

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
,

INFLAMAÇOES.
CCCEfRAS,
FRIEIRAS,
ESP,I NHASI, EIÇ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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@Jii! Banco Popular e Agrícola m � Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resfriados
C®��� Do Vale do Itajaí - Matriz: BLUMENAU ig {@ TODAS AS MIOLESTiAS DO ßPßRflHO Rf8PIRßmRID @5g� AGENCIAS INSTAL<\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama, Itoupava, �� � Encontram alivio imediato com c, uso do �gl . Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul :: (@ I n C O -m p a r a v e I .@5

••

Deposilos C�:j���d li?p��!o��mS�m��I:��� I�:XAS . 2°'° :: �. Pl!ilnfíll dI! Oogien Pl!lnll!ß11! �
:: í disposição conta especial-(s/iimite) Deposito inicial Or$ 100.000,00 .. ê) O PEITORALMAIS�O:NHE�iDO .NO BRASIL @}f:: com retiradas semanais sem avlso até Or$ 20.000,00 •.... 5% ::) it®@.;.®@.i®�@;..@@.i®®.;@@).@@1@��@}..@@).@�. Hg Dep. inicial Or$50.000,00 cjretiradas sem. s/aviso Cr$ 20.000,00 . 4%

l::�
Depositos com aviso-Ret. diaria até e-s 1.000,00 3'/. D. retiradas

gl
m/aviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 dias 51/2'/.; 180 dies 6'/.

�� Dep. a prazo fixo-Dor 6 meses 51/2'f.; Dor 12 meses 6'/. .

:: Deverá ser dado o avlso previo de 2 meses para retirada.
li Dep. populares-(Iimite até Or$ 10.000,00). Dep. inicial Or$ 20,00, com reti
:: radas semanais sern eviso até Or$ 1.000,00 b].H� Dep. limitados-(Limite até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

..

J retiradas de 2.000,00 cruzeiros semanais sern avise .... 51/2'/.
..

li� Dep. Especiais-(Iimite aré cr$ 100.000,00). Dep. inicial cr$ 50.000,00 com ::J retiradas sem aviso até 2.000,00 cruzeiros semanais. . . . . . 6'/.

::1'
Faz tod�s as operações bancarias, corno seJarn: cobranças, descontos,

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

g MANTEM OORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ �;;�H S�rviço atencioso e rápido fm:!!!;.:.: '
••

"! � � i����������!;!m:!!!�����'������:.;���!;!;!!
:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::�.:::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::

Dr. Alvaro Batalha - MIIÉDI<CO Manoel

Comunica aos seus distintos Irezue-o 1°. Exame, discussão e aprovaçõo das contas dazes, que no corrente mês de Fevereiro, não Diretoria, relativas ao exercicio de 1946, nora-efetua serviços de concertos de pneus e demente, relatório balanço, conta de Lucros e

cargas de baterias. Perdas e parecer do Conselho Fiscal.

-11/1 II IE______...... -:4 2°. Eleição da Nova Diretoria;'
5°. Eleição do Oonselho Flscel; .... ..... .... .. ..

I 4°. Assuntos de interesse social. l:.�·::.('p·
..

··�:.ii:.l . A\� V21llli If{21f§[Crrn 1:....i:'·
..

K·
· ..

··i:.;·.j:�Jaraguá do Sul, 3 de Fevereiro de 1947.
Manoel F. da Cost.a - Diretor-Presldente ii

.

H PROPRIETARIO H
A

H

3xl
João Lucio da. Costa. - DireTor·Comercial iiO II Rua Mar_'chal Deodoro, N. 158 ii R li

III
CLTNTCA D�od���se P:������nl� i:si:í.u" d�ARGANTA, !i ii S] SECÇAO DE LAVAGEM, DEPO- ii s li

ii DR. SADALLA AMIN ii !iT II SI��M����I���li���s�s, ii T ii
i MUDAS _ frltilaras e OmamBntais -I II c:::��ii'� i:,:fi?;;Sc;e��E��:N�;���L�:sl! ii . ii

.

F1�����' c;���I -DE ii E II
......,.._..�...............�""""""''''''''''''''.............................. !! HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4 II IIO II BATERIAS E CONOERTOS 'DE IIN II�:rr�njeirts, PeRegu�iros'D���iseir�s, Macieiras, jabotica- li _ .Joinville _

:: :: ::. PNEUS. ::::s, e c. -

oselr��ira:, ����, e��elias, Coniferas, Pai-
_._

__ _ .

..

\.�::::::::::::::�j \�::::::::::::::�}

Leop;.Ad�TS:o.id.L:TIR:DOORUPÁ 111!C=!!=b!!!i!i!i!!E!!=!!=!!=!!!!!�(S !!�!!=M!!=-l-�!:a - m I-e res ��;:'Iudi���as,
!lI Maleitas, Tremedeira '"

II - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ �I
I "Capsulas Antisezonicas III M inancora"
III Em Todas as Boas Farmacias Iiii É um produto dos Laboratorios l\IINANCORA m
'-I. !!Eilli!!!!Eilil!��X�!!!!!iii!!!�ii��!r�ii�ii=!!J

..................................................................................................................u & ..............................................................u .

CIRURGIA PARTOS, MOLES'rIAS DE SENHORAS

ORIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS,

DOENÇAS DA PÉLE
,

- Eletricidade M éd ica -
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelhos
-RAIOSX-

Dir'etor itlédieo do Kosl,Hal "São José"
ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA _

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

AVISO
Posto JARAGUA Ltda.

Dr. Waldemiro Malur8c�en
e.SA 81 Sa'81

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

:. Raios lntra.verrnelhos e azuis.

./iIntegridade
mordI doi Jelll __

criadorul deve-Je ;�;�
a replftaçaô da. marca f)fi�:\que I? a garanlio doI �;J

.

bonl
.

fl{)dd/ó./. MEDEIROS..,.

���

� Grande numero de pes- �
� soas se curaram do esto- �
� mago, usando �
� BITTER AGUIA �
�����

Edital de Convocação

Banco Murcantil'de Santa Catarina S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÁO

BARRIS VAZIOS .

São convidados os subscritores do capital do
Vendemos "BANCO MERCANTIL DE SANTA CATARINA S/A",

Engenho R A U Ltda. a se reunirem, em Assembleia Geral, no edificio do,
3xl "Teatro Carlos Gomes" à rua 15 de novembro, nés-

.

-

td cidade de Blumenau, ás 10 (dez) horas,· do dia

ll"uros fscol!lres (NOVOS) 28 de �fevereiro, d? corrente ano,
.

a-fim-de delibera-
U rem sobre a seguínte ordem do díe :

recebeu
1) C ltuí

-

d S
.

d dT.
'. _ onsn urçao a ocre a e;ip, Avenida 2'.)- Eleição da Diretoria;

----------- õ·.)- Eleição dos Membros dos Conselhos de Ad-

F d C t S/A ministração e Fiscal'
. a os a . 4'.)- Outros assuntos de' Interesse da Sociedade.

Blumenau, 5 de janeiro de 1947

Banco Mercantil de Santa Calarina S/A.
OSWßLDO MOELLMANN AMÉRICO STAMM

E Comércio & Industria

,A V i s O

FundadoresAcharnse a disposição dos snrs, acionistas, no
escritório desta sociedade, a Estrada Itapocusinho,
Jaraguá do Sul, os documentos a que se refére o
art. 99, do decreto-lei 0'. 2627, de 26 de Setembro
de 1940. ONDE

__COMPRAREI MAIS BARATO__
Fazendas ft

Ohapéos ��
Assembleia Geral Drdíaár'a Suspensórios

SedasSão convocados os snrs. Acionistas desta so
ciedade a comparecerem á assembleia geral ordiná
ria a realizar-se pelas 9 horas do dia 15 de Março
proximo, na séde social a Estrada Irepocusiuho, Ja
raguá do Sul, para deliberarem sobre a seguinte or
dem da dia.

Perfumes - Etc., etc.

iPois isso V. S. sempre consegue
aa Casa. ERICO BRUHNS,

JARAGUÂ D'O SUL Roa (J�l. Emilio Joordnn, 62

Oficina Mecanica
Geral

H. KELBERT
CONCERTOS DE CAMINHÕES E AUTOMOVEIS _

_ SOLDA ELECTRICA E A OXIGENIO

PEÇAS E ACESSORIOS _

-- APARELHAMENTO MODERNO

HABEIS PROFISSIONAIS _.

COLÉGIO "BOM JESUS"I
JOINVILLE - Sta. Catarina

_ PREÇOS MODICOS.

-------

Esse grande educandário mantem curso se

cund6rio complefo, com os dois'ciclos: - Gina
sial e e Colegial (Classico e Ciénfifico).

ESCOLA TÉCNIOA DE OOMÉRCIO
(Reconhecida)

EXTERNATO
Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34

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

-Jaraguá do Sul _

...................................................................................................................................._ _ .

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGA.DO

Epoca de matrícula para todos os cursos: de 15 a 28 Residencia: Benjamim Constant, 136 - Tel. 12de Fevereiro. - Reinicío de aulas �m 1'. de Março. i ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tidos por esta reportagem
os quadros obdecerão a

a orientação de seus téc
nicos.
Pízarão no gramado

do Pacaernbú com a se

Por Egon Ehmke guinte constituição:- Fla
mengo:-Luiz, Newton e

O FLAMENGO Em SãO PAULO I siasmo pelos torcedores Noríval; Biguá, Bria e

de ambos os clubes. O Jaime; Adilson, Zizinho,
O rubro-negro regressando esquadrão dó S. P. R a- Pírilo, Perácio e Vévé.

de Minas, foi á capital tuará reforçado com e- S. P. R. :- Ivo, Moacyr
bandeirante onde hoje lementos de destaque no e Lorico; Damasceno,
medirá forças com o -on- futebol ban�eirante, sen- Bauer e Inglês; Claudio,
ze do S. P. R. prelio ês- do el�s;-L�rI.co, Ba?er,

I
Rívertí, Nininho, Passa

te que vem sendo aguar- Claudio, Nínínho, 'I'eíxe- rinho e Teixerinha.
dado com grande e:r;ttu- rinlla. Segundo dados ob-

----------�-------------------

----

INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALC.OOL
,

II II

�tRt1ENTO
�ttlEIROS

(cont. da primeira pag.)
Deel'eto-Lei 1.831 de 4 de dezembro de 1929
Art. 40 As firmas comerciais, e em geral to

dos aqueles que adquiramourecebam,aqualquer ������������������������������=

titulo, das usinas e engenhos, açucar desacompanha
do da nota de remessa de que trata o art. 56, Ií- O confronto final em Corupá en
carão sujeitos à multa de Cr$.500,00 a Cr$1.000,00 tre os liders Baependi X D. Pe
para cada remessa recebida sem a respectiva no- dro, veteranos do futebol Jara-
ta. guáense.'

Art. 41 todas as pessôas físicas ou juridicas
que adquiram ou recebam açúcar, a qualquer ti
tulo, de usína ou engenho, são obrigados a con

versar, por espaço de dois anos, a nota de remes

sa que acompanhar o açúcar comprádo e a inuti
liza-la com a palavra "recebida", no ato de seu

recebimento.
Pena-multa de Cr$.500,00 a Cr$.2.000.00 para

cada partida de açúcar, cuja nota que for encon

trada sem inutilização.
DA NOTA DE ENTREGA

,

Art. 42 Os intermediario na compra e venda
de açucar não poderão dar saída dessa mercado
ria, de seus estabelecimento sem que a mesma

venha acompanhada da nota de entrega, de mode
lo aprovado pelo Instituto, sob pena de multa de
Cr$.500,00 a Cr$2.000,00.

,

§ 10 Essa nota serà extraida em duas vias,
ficando a segunda em poder do remetente. Lutarão para disputar o ultimo

§ 2° O remetente e o recebedor da merca- lugar.
doria são obrigados a. conservar a nota de entre- Nesta cidade jogarão
ga pelo espaço d.e dOIS anos:

. as equipes do Acarai x
.Art. 60· Con�Idera. se clandestino e será apre-l Seleto (G. Mirim) caso o

endido .pelo .Inst�tuto, índependentemente de qual- Acarai vencer ficarão
quer - indenização: . I ambos em ultimo lugar.]

.
a) todo a açucar que forencont�ado em tran- Havendo um empate, ousito desacompanhado da nota de re�essa ou ?e o Seleto venCjendo, fica-entrega nos termos dest� decreto,-le;. rá com o titulo de ''Lanter-

Jaragua ?O Sul 1�/_/47 ninho"a equipe do Acarai.
MarIO. Wesbingtan Cunha Oscontendores pizarãoFIscal do L A., A,

no gramado assim cons-
-------------------------------

-

'títuldos Acarat-Silveíra.]
:: Levinos e Girola 1', Lu
ii

-

cindo, Dedé e Vigarío;
i: Amandus, Lagosta .Gírolá
ii 2', Karsten e Eugen.

CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii Seleto:-Jaime, Adolfo e

ii Com cursos de aperfeiçoamento no li Alex; Juquinha, Paulo e

ii
.

Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii Zumiro; Kali; Maluta, Ar-
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica H tur,Butcharde Joãozinho.
ii Geral de Adultos e Crianças. ii Vamos ver se os rubros
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. ii conseguem ao menos
:: TELEFONE N. 3 ii uma vitória pois ate o

H Jaraglá do Sul - Sta. Catarina !l presente momento empa-
tou duas partidas e per
deu .tres,

Provavelmente será
a constituição da equipe
10ca1:- João, Heinz,José;
Clêcío, Ari e Nunes; Lou
renço, Etti, Justino, Clo
vis e Juvenal. O D. Pe
dro atuará com grandes
figuras, sendo Zeca Boní
Iacío, Ati e tambem
reaparecerá Francinha.
A preliminar serà dis

putada entre os aspíran
tes do Baependí x

.
D.

Pedro,

------------�-.---------------

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agrícolas .

-Princlpalmente Machados. Enchadas Foi

ces etc.

----�-----�---.---------------

elioiel . �e ÔI�os, Ouuidus, nariz, 6arl8ota IIDr. Ar.ninio Tavares
Professor Catedratico de Biologia do Instittuto de Educação de Florianópolis
Ex.Ch'efe oIos serviços clinicos e cirurglcos da especrcüdcde no

Hospital de Caridade de Flcirianópolls.
Assistente do professor David Sansan. no Rio de' Janeiro.

'Ex.lnterno por. concurso, da Assistencia Pública do Rio de Janeiro

I.
Formado pela Faculdade de Medicina da

Universidade do Rio de Janeiro
B LU ME }.J A U �TA. C.'\TARINA

"

Companhia Internacional de Capitalização Portaria de 1: de Fevereiro

ACßRAI X SELETO

li 'Dr. Ran.ato W'alt�p
MÉDICO

Comunique se

(Ass.) - LEÓNIDAS G. HERBSTER
Prefeito Municipal.

de
:) I

1947. I

- • �- -.... �
�
- eil CI')
� � .....

r::a oQ
Co>
�

Vende-se, sito á Estra
da Ribeirão Grande, com

ca. 90 morgos, proprio
pera o cultivo de arroz.

LAURO C. BLUNK

Corupá

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SIFILlS".

Compra-se ÓTIMO TERRENO

t UMA DomtÇA ._vl__
MUITO ""IClOU PA"A A ,,�

""lUA E PArtA A _CA. COMO

UM ao.. AUXILIA" NO TRATA

MIENTO ..... CI"ANDi: P\..A.El..O
USE o

I; I tt 111111.: [lItt I] � li�
A slrrlu. _ A....EtmI'ITA so,"

INÚ"_I'ORMAa. TAl. c:o..o,

MU..ATlII_

nc ..6,,1JL,AII
E.PINHAS

\

I
i
I

lO EUXlft DE NOGUf.!PR" I
CONH�DO HÁ &, .... "'"'�..., t

Y."DE-_ ... TOOA PA.r+·�1'!
.

MANCHAIS

--------------�----

�·11 TemO�r��;: en,réga.ll
f� Engenho RAU Limitada ��
!!!�c:;.::.,:;.··�:;��··:.;.· ·4;;1

..............................��

! ���r;�:�;t�?DIA 1
� favorece a dlgestao, �
.............................................��.

La-ande-se (C(Ü)IDill' (Ü) §211bl2ío

Virgem Especialidade

--=o=-

G o I A B A S em qualquer quan
tidade de preferência as vermelhas.

6x2
Walter Becker

Estrada .Itapocú,

• rn Fr' .......

s�ß���'RCf",
.. ,

EspECiAllOADE

IIII

Amortização de Janeiro de 1947.

I No sorteio de Amortização realizado na séde da COMPA- '

NHfA, com a aaslsrencla do Fiscal Federal, na presença
de portadores de TITULOS e do publico foram as seguiu-

• tes Combinações Sorteadas.

J.V.E. C.A.n. I.D.G. L.C.U.
C.H.C. C.W.F. E.J.G. Z.O.N.

Todos os- portadores de Titulos em vígor são convidados
pela COMPANHIA para receber os seus prernios pelo reem

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

lo as rnensalidades pagas junto com o premio.

(Marca Registrada)

..........................I I _ � ...

Agente ERICOnesta cidade
IIII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


