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Continuam os trabalhos de _hoje, o novo interventor I A Comissão Naeional UE' Nenhumn nota' ofid'�l' foi t
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edifício "A#sis Brasil", que do ESjJlI�Ü() Santo, recaindo qucnto reálizndo em torno ,' • ��_

a �.�lS,<�..1),n.1 no\8., 1[1 < a �Vioe a e re-
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Fígado doente, dulorldo,
crescido, gosto ruim na bo
ca, fasti», nervosismo, in
sonia, gs.ses, má digestão,
m-isão de ventre. manchas

I ih péle, idericias... que
. horror! Você :iá verificou

I se
c seu fígado está com

sande? Não se esqueça de
uue o fíO'ado doente produz
tudo ist� e mais alguma

I coisa. Reruedío para o fíga-

I
do f,1) rem.edi�, y.�getal e ,re
niodio "C!retal 1'0 a ultima
descolH'da flue é a alca

i ch of'va, O HEI'ACUOLAN
! XAV!ER tem por base a. al
cachof'ra e outros medica-

I mentos só para o fígado. O
HEPACHOLAN XAVIER,
i combale com eficácia e

I afasta definitivamente as

moíestias do fíg'ado. O UE
PACHOIJAN é fabricado em

líquido e em drageas. Aten-
cão! O HEPACHOLAN ago
ra se apresenta em dois ta�
manhos e a novos preços r.
Tamanho NORIlfAL,: 30%
mais barato que o antigo e

Tamanho GRANDE: o do
bro do normal e a prece in-

EM: o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •• , ••• feriar ao dobro, 60% maio e

(Compreendendo Matriz c Ag';i!Óa�) que o antigo e alienas 2fi%

__��.......""""""=- .......,_..:..... -=",,,,= ...............� .=___[-�-,---_
..............

,...;_�-;;_=j:���"��_�� �=,���,'��==�'��: ',:",� I �_:_c�_r:_.;�-�-i-,.-�-,�
I F-Não E:x:igívcl I

. ..', ,

I
r:ll:li;t��!lo de �aPílal g':'t C1':;; I

{RATAMENTO' fÁCIL E RADICAL

Fundo de reserva ic,·;al Cr!;', Quando V. anda descalço, em tuga-

Fundo de previsáo 1:['7:, res onde existem larvas 4:10 verme
,

'�"',:.; (:1':'; anquüóstomo, estas !uram e sola QO!l

II
Outras reservas 'l.. pés e em 45 dias chegam aos íntes-

-------. Unos. Também podem ser mgertdas
G - E :d g i V e I ',pclâbôcacmverdurascóntammadas;DEPóSITOS Agarranén-se às paredes dos mtes-

.

i s tínos, começam a sugar o seu sangue,

I á vista e li cu!: o prazo: ,�e!m parar, Em pouco tempo mllha-
(h- Puderes Públicos Cr:;) reG de vern',e'> estão elmpando o seu

I de .\atarquias (;1'''; sangue, envencn�!ldo ceu organismo.

,

em C/C 'Sem Lhniíc Lr,S }� por isso que v, EC :,;ente tã6 fraco,

cm C/C LinIit_adas Cr;� JeS\�orado, com dôres e "queimBr;ão

(' '(' 1J ['.',1':'-,,' I no estômago", caÍ1seira constante,
eHl ,i·, OpU ares � J

&!"m fôrças para trabalhar, Jj: V. passa
em ele Sem .Turm; Cl'� por preguiçoso, qu;m!lo é "Itima do

enl (:/t: de .. \ viso t�l';i; amarelâo1 LiVre-se dês1e rnaI, o:-XIle1!r)p
Outros depósitos Cr;� Cr�; do os vermes C":'' a AnkiJostomina

Fontoura. podel'n:::o 111r.;:di.can1'et:1o�
:s-ero gôstol ma1 a e expUlsa os vern1es

e1n -poucas horas, Devolve as �ôl'ças,
a saúde e a 'Jontade de trabalhar.

Peça Ankilostomma Fontoura pn �eu

:farmacêutico,
."
" ..

�

Instrução
'. A Superilitendência da Moeda e do Crédito, (;c ácordo com o art. (50

dó Decretolfijl lio 7:293, de 2 de fevereiro de 1945; e tendo em vista a dei ibe
}fa:{'liõ,'dõs'Cons1ilb:o,�'Yesolve baixar as seguintes instruções:
• ";",,,;;.;., I} --,'Fkll apí'6vado, de acordo com o que determina O art. 2°, do De
creto-lei n� SA95, de.28 'de dezembro de. 1945, o .modelo, ao fim transcrito

!,)�r.� PItR!i_.ê.a.'Çâo 9.'0.%.,ba.üan...
'

ços.' e.�' nalul.lc.et.es_deos 1.ChIle?� s.: C Cas'.'�!f.Ban.Cár�a�, e.m,stipsfl'êüiçao ao criatlo pelo Decreto nO 14./213. de 1b de março de 1,921.
.�.'-." ��'If):::._ 'Esség,'b'alanços e balancetes compreenuerâo o movimerlíto total
de �dn esíabêleeiménto, 'ÓlJ seja, o da' matriz e o de todas as suas ügêll(llÍ�S,
?;eun1d{)s�,,, c: . 'k'i
,

.

'

�'.:ps de B;;iUCOS cujas sédes sejam eSWtI?elcddas no exterior ahrHrfg�
rijo o i11o,'ilnentúde todas as fíliai:6 estabelecidas no País, englobando 1\ saí
di()�das'Colitá!,; dé suas Ii1Uttize� na conta' __: "AgenciHs 110 Exlcrlm'''.
"":,, ';"""IIl'� .::..o._'O'.valor de cada urna das contas do modelo devi,'.l'ú represenínr
a soma' dos saldos .da 'mesma espécie (devedores cu credores) das contas
fndividuaÍs: subordinadas a cada título, sendo vedada H cornpensacão ou ba-

,,- .•
'

f; '. ""

ji�� �
1 QÚA.l�nO- O l<'IGADO E!!h

TA' DOENTE O ES'rO- '

MAGO E OS INTESTI
NOS 'fAl"fBEl\i SO

F'REM

e Crédito

1
lanceamento de :��;_ido�.; d.t'J,pedol'es c ('redores de' [Htdnrt:�_; ·_��r.._-reBt['�::, ainda
qut' de contas do lI1E'i,!!Jn ;.;:;nl'l'Ü,

IV) -, Cada Baneo ou Casa Buncútin dt'\'c'i'ú envia,'. urcn suh nent.e .

até o dia vinte �20). á SuptTinlelldt'neia chi J\1(icda t; do Crédito e ao Servi-
1;0 de Estatística Econômica e Financeira dn Ministério da Fazcl1'.{a um

halnncete ana lifico de Sl!aS .ofl('nl1,�ül:s �l() wús anter-ior, feito em modelo pró
prro, que a Superintendéncin Iorueccrà.

.ç-\ ç��sé bnlancele rftl\'t:lr�·tO ser ancxadas :

a). den10n�tra�_��to tio ell(':�j�:C". (\�·�·l reLH�i}o� :�ns dp!}'-�;'JH 03, ex istcntes no
décimo, v i:��:'�}ll;ln t' úHilnn di�\ útít" ch, ines:

Po: ;\��:��!!:iiF:��I::;':�;;\i::t;!:�'�<::;:<:�:E;i::!:<�:;< �:;,:��:)'� :;�,��<'<:. ::::�',:� ':::::,:::
p�ulh�Jrd urna (t('HH)l1sira(úo da l'Ollta de "Lucros e r\__ r d.i..",

,-

�IOlW:LO DE R\.LANCETE:

Sona br:mca do Texas
Quatro hatatas, lima co-

lher de ]\[an (.<:,j ga. uma chi
cara de leite" qu:llro chica'
ras de e:l I(lq, duas gemas,
saL nill1enta. Corte as ba-
tatas em nedaç'os ,e ponha
estes a ferycl' em, agua <:0111
sal. Vma vez fervidos e
hem escorrit{os, passe-os
antes qUe "'�Ilriem, pelo a-

111:IYi'lllor. Em �:le��uida dei
te c) miró oMido o-numa Cil

carola, aercseenl ando-lhe
.

UllW l'olher de m.:nJ.teiga e
Hl<?xendo-o forlenlentc eOll1

CRI�mTO uma colher clt" madeira, 80-
Dil'clq'-ExecuiÍvo. hn� 1'014 ,OSU:lye. Adícione-

_____,_ .. .__.____ lhe ('111 cO\1linlla���'io (!uatru
ehiC:lI':Js ele caldo Quente,

r1?'ª��� ...5€lil'�/\Tl ��\'f%i:'\'t;\!:tPrtr\'lfft'lllm. hem coado e desengordul'a-
'.Q,o\1W__�,�",,� .Il'i,; _ill. ",�lí..,.=....u�� elo e deixe D, preparação fel'

O F 1: C I A L I Z A D O ver, sempre sohre fogo sua-

\'{\ rlllrante un� quinze miRua Comendador Araujo, 176 - Fone, 1.192 - Curitib:>
Dl·r.fit�r.' _ n,·. I,u'z A 'b I C ". nutos, e()n�Lrvando a caca-

._, '" �... _' � .dR. a a.üeran roh l'Il1'll'l c lIlPxenuo seuTnt ....rnato �'"'m· Exter�ato e Ext"�nat
' , ,l, _ .

.. '
�

-.. • -: >;-. '-'.' ." ; '. "'�; o. cunteúc10 de Yez Clll (/lWl1'�t!RSOS - l"rImarw, 1.'l'c.:GmuSlul __ o Umasm�, e Cl:�n· I do. TellljJfre CII!iio a prepahf1co - Exame de admlssao em dcznm:hro e leverel,ro. '

l"lr"�I' "III I)I'J'I 'n'� e "lI.

\ 1- DiUPN\" jI'orl'UI'N\S' .: .,-.0 •. 0
.

1� I .. ' s.

, Pelo presente ficam con\'i(b.J(),� os senhores "1do-
- -- 1 U <IS -". r '" C � ���. --,.- . (pste ullilllo :lpenas se for

nistas úara compareeCl'etn Ú ASSl'lllhl,'i:! Gend Cl'>ll1- I
;>"".;o:a� as sexos ---,

- Pecam ll!'osped:r-' : neeesslÍl'inl (' :lcreseentc':
nária, a re3lizar-se n(l dia J de lIl�ln'O (lu C'llTt'!!tl' ;ln" I - i lhe dp]lois 1ll1W ehÍl'ara pe-

, ás '10 horas da manhã cm Ulll (Ias :-.al:tsrln Sp('i!'d,'d",�,�".1�'"s"'�_:_-�,,�'-"'= •.m ,-,..,,,,,,,,,,,,,,,m.=J""',,"""'"

-II
truen:l lie l:::-:le quente, Dei-

'",lU';/l .

'

Xt'�a ('ozinl::lI' durrmle �nais
niç,ipio de Blumel�au) com a :-;eguÍnic I" "EUCLUn::S IUL\NH�1. FILHO ;l)gUlls 1I1111ulos.e l'etIre-a

I � PAI1L�NHO H,E VAHGAS VARES I do fogo. D"íte entúo numa

anDEM DO DIA: I' I BRASIL HODIUGUES BAnHOSA sopeira dua ti gemas ligeira
mente lmliclas e derrame

ALBERTO CESAR DL\S h1° Aprovação do Balanço. nell1iln�tl'aci'ío de LH-, sobre elas a SOIJél quente. i)_'
eros e Pl�rdas, Cunlas do eXCl'CICW de l!j,g, p a P"; é;;;�W�Y'",m"","�"'!>� lJ:1rl.e, corte uns quadradi-
J/arecer tIo Conselho F;seaJ. i b'7';';"t:i' V;; �'ij��!áwi;JI nhos de PU() e frite-os em

2° Eleição do Conselho FL�,al pa1'a'o anu s\J�iai ;tzeile, man{dga ou hanha.
de 19·16. Pareceres so�re questões trahalhistas ? previdência Uma vez hem tostado, dei-

3° Outros assuntos de inlere!::isc' social. social. -- Rf.:cursos no Conselho Regional da .Jus- te csle pilo frito na sopa,
, no 1l1ml1en[o de ser\'Í-Ia.

I
I

I
I
ij

Rio de Janeil"O, 24 de janeiro de HHn,
SlJPEmNTE.l\iDl�:�CL\ DA MOEDA E DO

.ius!) Vieira lHachado _:_

nome do Banco

f

., é d e:

;BALANCETE

C4,IXA'
-Em moeda. corrente
Em depósito no Banco do Brasil
�111 depósito á. ordem dá Süp.
da Moeda e do Crédito

Em outras espécies

Cr$
Cr�

Cr$
c-s

E-Realizável
Letras d� Tesouro Nacional
Empréstimos em C/Corrente Cr$.
Eiúpréstiriios Hipotecários Cr$
Títulos' Descontados , Cr�
Letrils. a receber em C/Própria Cr$
AgenCIas no País

.

C1'.$
C9rresjjondentes no País Cr$

.

Agências no . Exterior Cr$
COÍ'J:'eSIJolldenles no Exterior Cr$
Outros. valores em moeda"

.. extrangeira
Capital' a rea!lizar
O,utros créditos'

Cr$

Cr$
Cr$
Cr$ Cr$

ImóveÍs
Titu!OS e valores mobiliários =

Apólices ';e! obrigações
'-Federais "

""

_Apólices. Estaduais
. apólices Municipais
Ações' e Debentures

Optros valores

Cr$

Cr$

Cr$ Cr$
" "Oi

C. I In o b fli za d o

<Eí::lifíé.iO-s de uso do Banco
��óvei,s. � U.tensilibs ,', ....

Material' de' expediente
Illstalações

.. ,

,.

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$ Cr$

D-Resultados
",

:)!;e:n d é n t e s
11lroS e descontos
,Lmpostos
l)�spesas Gerais

Cr$
Cr$
Cr$ Cr$

.,;

Co n tas de
C o':ni p e n S' a c ã o

Valores' eln: gara�ntia
V�lores em �custódia
Tífàlos a receber de CI Alheia
011tras contas'

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$ Cr$

Cr$

'���
.;.F'

:1 [)nlZC;:
de PoCleres PÚ.hIÍl"os
de Autarquias
de di "ersos:

a prazo fixo
de aviso prévio

Outros depósitos
Letras a Erêmio

ANIVERSARIaS

(:I:�
Cr$

Çr�
Cr;';;
Cr::r;
Cr$

IlIkilostomina fontoQr�"

I
I
I

Cr$

Cr;:i
SOCIAISOUTHAS HESPONSADILL .

,DADES .

Titulo{; tetleseontados
OlJl'jga,;ôe�; diversas
Letras a Pagai'
Leiras hilloi.ecúrias
\ ·,'en.:;·!s ;11) P'lÍS
l:;;'l'r('�'i);�n;Ienll�" 'uo País
Agôncias no Exterior
Corresnoudenle::; no Exterior
Ordens de pagamento e ou-

tros créditos
Dividendi::n; a pagar

Cr$
Cr.'i';
Cr$
Cr,'frj
Cr$
Cr�;;
CrS
Cr$

Valdemar Farinha",

Na data de hoje LWllS
�(lrre (j aniYersario naln;i
cio do S11I'. "'�dclenlHr Fari
nhas. �O�_ ti��',�f�

CA,RDAPlOCr�;

o menú de hoje,

Cr$
CI'S

H-Resultados.
Pelldllll.tes
Coutas de resultados

I-Contas de
C 'o m p e n s a ç fi o
Dcposil:mics de '\'alores em
gar. e euslódia

D�'positaHtes de tHulos cm
ecíhranea:
do P::lÍs
do Ex[erior

Cl")�
C]'�:;

Cr$

Outras l:onias

����.•"' .•.'.". a.'ib;�c.reat�v�, e EsJIF�'br. iC:2l.' 4r ..

JA...• rte��tG.;§ de lrwia ..

",... ' 'Oh .,.

nArl,J;f3. �'Ipirallga" :
"

��ira Vabirliek fi. <'�0

OAP:;��S, :�I};ar o.� ," ilf\5SQS e:.:t�lliados. s�cios I,
.

para
"-'-"o.',,�.� ._.

BLUl\1ENAU

CONVOCACAO

Hlumenau, r) de Fevereiro de l!)-W.
BRUNO VAHLDIEK --- DiJ\.';pl'-C;crelll e
EMíLIO BUClmND.\HL - Dil'L'Lol'-(l'érc!!le wh;;io

�QJ..!�18· "B�� JESUS"
.

.
"

'J Q I N V fi:.. L E
'

';'''.,_''
-

".0 ':" .

�ste grande educ�ndário de JoinviUe é o único
qqe '�O; N0rt� �o E$t;ul'ó ni�nteIl1 cursO' secundário com
'ptetQ;! com 1 'tis dois' 'ciclos:' '::.:.: -G�nàSial' e .

Colegiai (Clãs.
e Científico).

I
..

"":; :'�.�
.

-!-

E_SCQ�A: :Q! CQM�RCIQ RECONHECIDA'
"':.�' ,:�c,_:,_: : __ ::_.. <.,; -" _ ••:.c. -

,- .;.} ,,;, '·r.',-- �: �,.�" .. "i".

tÍ<;a do Trabalho.

II EdH'ieio do Banco Nadoua! do Comercio, saias 27, 28
e 29. PORTO ALEGRE ".

I

, Circo irmãos O II e i r o I o
r

.

."
.. '

.. '.

i fI o J E --, MAIS UM GnANDlOSO ESPE'fACU!"O!
,

::OMPRA-5E

1 1I1áquin:.l para l'abrica ..

sor-.'tles, qu� C'stcj� l'lT! per
feih estau.", de funciona
meato. QU0ira detfllhar a

eapllddade
.

de mas::.a em

deiJo:5ito etodosos seus per
tel;c(,�. Pag?mento :í vista.
O :ertus á redação deste

jOl'Mtl !,-<'UU "Sorvet.::s".
-------,_------_.

V!!>E N D E _ SE
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BaUê '(ârnavélresco
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5.: A Díretorfá do Grêmio
:

A l'
Esportivo Ofímpico, convi-

.

.

.

.

u.,'a se
.. u.,s· ASSOci.a.d.os.e

as

d.a.

.

�.D.l\'I. Carl!.];,; Games, .pa-"
'"

iii
ra G �raiHie HBAILE C_.'l.!t
NAVALESCO"" a. realizar-

.

se IW' 'dia 4 de março, se
gunda-fetra de' Carnaval,
nos amplos salões da S.: D.
M. Carlos Gomes, 'com in i
do ás 20 1101'a8.
As mesas poderão ser

adquir-idas a parfir do dia
25 do -corrente COUI o' snr,
Frederico Kretzschmllr. no

'Banco Nacional do Comer-
cio.

.

Pedimo" a.os snrs. Asso�
dados observar 'que não
serão aceitos pedidos de re
serva de mesas pelo telefo
ne;' devendo as mesmas' se-
rem procuradas diretamen
te com o sic.Kretzachmar.
Ahrilhantarão estég-ran

dioso Baile Carnavalesco
duas ótimas orquestras.

'

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S.
•• '" ," .••••_. - ,-o • .••• • .••_. _, . ,_ O" • "_

-" ••

••••• • _.
' '. .;', ••• �

ITAJ�í S.t\NTA CATARINA

(Compreendendo Matriz e Ag.ências)
. '.

"� ..."='...--_..........,_---��-�=�

BALAI\CETE EM 30 DE JANEIRO DE 1946
=--"".===<;>;on=="=.,.....,.==�"""!'.=.�==,�""'='''""''...===='''''......."""'====�.�-'�' -'

�-

.

T I

A-DisponlveI

CAIXA

v o

Em moeda cor-rente ..... '.,." ,'.

Em depósito no Banco do Brasil .' .

Em depósito ú ordem da Sup. da Moeda
e do Crédito . . , .

'. ·erS
20.732, H29,;,(I
;n ,026.Hl2,:30

c-s

B-E-ealizável

Empréstimos em

CíCol'rente , .

Empréstimos Hipote-
cários ,: .

Tttülos Descontados . .

Agências no País .....

Correspondentes 110 País
Dulros créditos . . ....

li ,1}12 . 188,20 63. 951. 7�H),OO

c-s
92,710.819.10

HiHl . 302,20
128.544,849;:)0
172. !i85 .57il,30
!). IM. (l;ISI,�!)
2.419. ·;1().!l:20

Imóveis . , . ' .

'Títulos e valores mobiliários:
Apólices e obrigações.

Federais .... . ... ',

Ap�ljces Esla�!u.a�s '.'
Apohces Municipais

Ações e Debêntures'

OuJl'OS valores .. '

c- Imobilizado

Edifícios de uso rio Banco
Móveis e Utensilios ' ..

}\J:tterla I de expediente .

Instalacóé» . . .

D.-R,esllPa�o"
.

J,>,�n'(l�l1res
Juros e descontos .

Irupoatos ". . . .

Despesas 'Gerais . . .

E-Çontas de
... Compensação

407. (JU3 ,983,60

236.855,50

112.078,00
.

3.920;00
87.000:0n
35ti : 10a:30 559-.101,ao

622.033,50 408.431.973,90
.:" ';. .' .:.

2.37U.436,40
277.922,10
HJ . i.64,.SO

33,(10 2 . (36 l. 006,3,0

17.599,60
5.276,50

587.261,21) �11.1::l7,30
.• "

'F' �

Valores em �araniia .

Valores em custódia . . .

Títulos a receber de C/Alheia .

Outras contas . .: :., .

ITAJA!; 13 de Fevereiro de 194õ
BONIFAÇIO�,C»�II'I'T

.

DR. RODOLFO RENAUX HAVER
,

QT'l'O' RENAVX Diretor-Gerente
.

lIHNEU BORNHAUSEN DR. MARIO MIRANDA LINS
ANTQNIQ 'RAMOS'

.

HERCILIO DEEKE
:p i �. e t '.� r � s Diretores-Adjuntos

__________________________
SERAFIM F. PEREIRA -. Contador,

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

Clube Nautico America] febre Intermitente
GRANDES BAILES CARNAVALESCOS DA VITORJA I '.13 Sezões! PiC O N V ITE, i Sficulo após sé- �'�'-'Temos o prazer •Ie conviflar os prezados Sócios cujo, esta doença

E T:' ili 1 1') t I
tem causado, no

e �xl1lns. 1'al111 WS' para os gralHes 13.1 es que es e c U- mundo inteiro _-'
be promoverá nos dias 2 e 5 de Marco de 1IH6, agra-. maior número d� vítimas que
decendo desde jú a hOIlI';l de Vôssa pr�sença. ,

muitas guerras, Por isso mesmo, .

Dia 13 HAVERA' MATINE'E INFANTIL, jfara os
desde l,!nga, d.ata, ri seu trata-

r li "I • S' .'.
.

..,. I mento constitui assunto de gran-1 lOS ,�OS •. ?ClOS. " ' ". ..... I de lnterêsse para. a humanidade.
locara o .Jazz-Band GARCfA. com l{) tJguras. Diversas substâncias, associadas'

i\_ DIRETOHIA. I à quinina, foram e:q)erimentadas
.

N. B. - As luesas poLlenin selO reservadas a razão de � sem que nenhuma conseguisse
Cl':t; 40,00 para os dois kli les, a partir de ')5 j vencer definitivamente o te.rTÍvel

,
-

I mal. Agora, porém, descobriu-sedo corrente, eOl1l ti Zelador dó Clube, uina cOmbinação' sâlvàdora; o
E' obri;;;atórin a ;lpreselltaç':IO na Porlaria do C]u- Resorcinol�Quinina. que é a base

he. do ultimo lalúo. Pcdiru(Js· ao,� 50!'s. Sócios. n�ío se fa- do MALEITOSAN FONTOUR.A,
zerem aeOll.llmnhar de nessoas estranhas �\o' Clube. I úl!,Una palavra no combate à ma

CONVITES ESPECLUS:-Cóm O Tesoüreiro do Clube.:i �oltNTa,cOomURoAusoa:;-�s�AtLEI'�c:>SAdi�-

'1 C <. 'lI) 01'\'
, . , ,,- � erceuo a

razao (e .. 1'<::' � • J. I, raramente volta a febre. A malei-
ta passou, assim, a ser urna doen�
ça de fâcil tratamerito.

GENli:SIO MIRANDA LINS
Diretor-Superintendenta

.

EIUCO SCHEEFFER"
Chefe da CO,niabilidade Geral

"

132 .16H. íOO,{l(l
14(i . 885 . (l45,::H)
201.059.288,70

,

1.1�{j. 50U.VU 4&1 .247. 53J,OO
_._------_.--

oes .95:1. 981,5U

.. c••ª..� f9 fmç ��"

" •• 1"qdQ é ':3 Im a

FIEL

C0Nl'lE documentos.. i6ias
•

ou dinheiro à guarda de

um CQfre FieZ ... (." durma $PS

segado! Os cofres Fie�" à p�'Ovl'\ c,le fogo,
fi que a História nos. rela
ta que l1ui:itoS homens

que se tomàrmll famosos
nas art�s, nas çiencias oli.
na nolitica, sofriam de
fohias el1l'iosas; 'que Pe
.dro. o Grande, pela razão
de Íer� em crÍaw;a, caido
de uma lJonte. guardou
durante toda a vida um

verdadeiro horror ás pon
tes; que o kiíser' Gui
lhenne. II vivia D�ngust1a
do úelo r�ceio de seI en
terrado vivo: que Schu
hert e Mozart sofriam de
toxofohia e. aquele, dias
antes -de expirar. se ne

gilva a. tomar qualquer
áIimento, ieceiando ser

V E N D E S E envenenado; que Jainie I
... �'.

\
-'. desmaiava á vista duma

. espada desembainhada; e
1 marcen:.l'l9 complet<J. qi,W; finalmente, o filóso�

em pleno fnnciflflamt'n!oã fo Bayle, lmpressioll&.va-

AGRADEC'IMENTO' Ver.e tml�r, á rtta ML1a.s I se 1)rof�mtla.!;nente ao QuY�r
, ...,

.

. '.,,' .' ...• '. ", '.

.

. Gerais, 46. �u��1{IO {tum curso da-
'.

'.

.
.' .: ! 1J�I''''''''''_vi:;: .

.Jorge Hess. resIdente em Santa Lllziti. múrlicÍiiio "
YE N D E � SE

.

de Pnrnty, vem por. ('stc meiD agradecer de 'coração 'O
.

h:a�amento qu� lhe foi dispensado pelos ahalizâdos Clí
Infl'''''-nl'' -o .

. .' '1� d" lllÇ9s \�TaldelllJro Marzilrechen e' 'Ernestó' EssenfedcI'
..

�, 4Ç es a lua ;) � Traube o primei'o .. ',l·t I'
.

l' "'1'"
.

NovcnJiro 1425 (Poste. d� 'd . -' ." J. ... �e�l�ene em :urag1:u (O SU e a se-

G3zolina ::,tandard)
,., '1l,�,ndo em Gtmnl ..�Yllrlln, J)or' cUJo trarumento acha-se

•

,'I, .. '. " completamente l·esla.h.elccido.
'.. .'

.'

Paràty, 18:'2-1946. ' - "

roubo e umidade, s�riio os deposit�rios
invi()1A'1eis dos seul! have.

1."141- Além ,:ia '!1.l1!i '3b'loIuta

re.iltlência, são c6modos e

de 1Ii'IIC81ente acabamento.
�. 0_ ••

'
'.' •• ; _,. _�', • _ •• ".., _ _ • ',... •

D ,{s t r i Q �ii d o �'� s

PROSDÓCIMO 8. elA. LTDA.
Blum�nau'

, , ,

CurH-illa
'

__

i

.Joinville
_'_ -

',,:":
� -

- .

P R o C U R A : S':E

Cine Busch uma �el1.i1ora J);.u-H pagem
. de. p:rc!e.rfu"1cia ".i.üVii e dilla·

elnpregaÇ.a doméstica.
. Paga':'se bom o�·deJ;J.ado.Quarta-feira. ás 8.15

Arlhur Lüké - .Janis 'Cal'ler - LVlln:.: Rol1crt no di
vertido e sinistro!.,,' Aiegre e apavoi'ante' fiIni' da Co-
lumbia:

..

o Crime do Fantasma VENDE.SE

COGITA-SE REALIZAI{
DOl\III'�GO UM .10GO
ENTnE CA�ADOS E

.� .. SOLTEmos
���;l���):��.;:..-_ -, �.' e-.

•.•e;.•<�..,-,,�;;

. E.slú sendo cogitado. por
varros desJ)ortistas locais,
da l'calizarJ:(j de 11m iogo,
domingo nróximo.: cllh-e
(.lois i_'otubinatlos da cidade •

formados ])01; jogadores
casados x solteiros.

.

Segilndo 'souhemo:" no
caso de se concretizar essa
feliz iniciativa, a renda a
ser· apurada será em Lene- .

ficio de ea!'i(}ade.···
'

..

-----_--'-- .._---- -

p A s s I V o

./ .

1 que, segundo ulll cálculo
de Alexis Cartel, o cora
ção 'de um homem de

.

80
anos ·efetuou mais de

quatro biliões de pulsações,
2 que, para dar as boas
vindas aos seus visitan
tes, os nativos

.

da Nova
Guiné" cósfummn colocar,
na entrada de suas hahl
tacões, uma caveira tm- .

mana.

3 que só há duas grandes
cantoras líricas, latino
americanas na Melropo-.
litan Onera House, de
Nova York : a contralto.
peruana Margueritc d'1\1.,.
varez e a soprano brasí-
Ieira Bidú Sayão.

.

I

4 que quando Zoroaslro
morreu, sua Bíblia, o ce
lebre "Zend-Avesta", foi
gravada em 12.000 couros
de �'�ca, restando hoje
em dia apenas uns l)OU
cos Iraamentos desse
curiosíssimo exenmlar
daquela fumosa obra oe1'
sa.

;) que se ignora ainda hoje
elll

.

que' ênoca O's homens
..

c'on'Leçm'[.,1ll a Ie";edar a

ninssti do pilo com fer
mento; que' se sahe. po
rém que. anles do 1)ão.
era usado um 'alimento
feito de farinha e agua,._

.

levado ao forno; c que,
na Suiça, nn região dos
lagos, encontTal'::uD-se re

ce:ntcmente
'

alguns frag�
lncntO$ desses hiscoitos
que remontam ao pel'io
dó neolíti.co.·

P R oe lJ R A � SE
�fi .

.

1 torneiro mecahico, 1
apren-liz e 1 ferreiro; .

Tratar :i rua 15 de No
vembro, 1425' (Posto' Gazo�
Iina Standard).

.F-Não

2.000. UOO,!}O
4 .ooo . DOO;00

Cup ilul ' ...•. Oi Oi' Oi

Aumento de capitul . �
. tI.. 000. onO,n:.l

700.0nO.00
7.100.000,00 la. 800.000,00'

Fundo de reserva legal .

Outrus reser\,�ls
.

. .

G-J<.:xigirel

DE'pÚSl'!'QS
,

á vista e a curto prazo:
de Puderes' Públicos

.

4,.041.;�5fU1O
em C/C Sem Limite.. 80.1i46.584,70
em C/C Limitadas .. , 1.S02.ljljO,60

em C/C Populares '" �I}. H:iH. 256,�10
em C/C Sem Juros ... 8.281.440,Wl
em C/C de AVIso 1). ;i48. 500,20 133-.239.794;20

Cbete· pata' Oficinag::e�s����::gc�:is\j�s��J��1:;':'�:om..�e"".��,:;;:: 1��,::c�:,eÍlmc;';ç����';;;�
•. 1> llrP��NJ�,,�,,:i;..�.p,..h.,.. as.. eIf.�r_€C.orq9� d.� idi�iO�j com.,:uma velh<l:�'

louca.}
i;:' -' ,

.

"p
. . '. .

P'
.

'h " d'
'.

Of" "('hNó' Programa: CompL Nac: ::=_ Y·,;nversai Jornal e' à SW,OA. :,
.

; ..1;Deur���e c0lltPrur, !lOS l:ipilTos�B.OIn B.f!tir{) 'OU
. ,reClSU-se um c e�e para lnglr. a lcm:l· '- c-

short,"iio Reino do&.-.Trotadores".
'

'. Informes J'H red:l�'ão des- redondeza Chacara V1CtOI' Konder, uma CASA DE MO- vrolet" em Hajai, Santa Catarina,
'.

j)la.llibO e 1,50 - BalCão 1,50 e 1.00. ta f.31ha. RADIA, ou TERRENO, situado bem alta e seco, coni ca. .

... ,'
. Tratar com a gerencia da 'firma

30 metros de frente 'Por 40 metros de ,.fundo." ' �egaçã(} E:mer ;5.A, .. .,..- emITAJA,..L:'���������--������������------

a prazo:
a prazo fixo .

de aviso prévio . . .

62 . 32D .1 9J,fjO.
;�G. J:m. 1.\71,UfJ 98.763.867,50 232.058.661,70

OUTHAS RESPONSA-
BILIDADES

."
' ., .

Obriguçôes diversas '" 31,1U,60
Agencias no País ... " 193.il34.()l7.50
Correspondentes no País

.

27. 8tiO. 984,(}(J
Ordens de pagamento e ou-
tros cd'ditos .

.

5.807,878,80
Dividendos :'1 pagar ,HU.201,lO 227.+44.8;-)6,00 227.r.l.:l'1.8E,G,OO

H-Resultados
;

P e"n d e n te s

Co nías de resultados

I-C(�ntas de
Compensação<.

,
• � "

2.402.929,80
.

Deuosltantes de valores
em gal'.·e em custódia 279.Q51,745,30
Depositantes ele títulos em

cobrança:
. .

do País . .. 201.041.tl77,50
do Exterior . . . . . . . 1í, 611,20 201. 05U .288,70

�lItras contas 1.1aG.500,OO 481.247.534;00

" })5G: 958..981;50.... :

MllEITOSJlN
.. FoI/touro �

seu, IlABIi) está f�lhando?
LeY�-�.. im��i�t;rn���e. ��

..
, '

oficina

.4�IQ � .,t,Q"M
e s�..á p\"Q:utamenté atendido "

EqUiPlliille
.

.nt� ·m

...·.'·o.d.em.
"

�·._'-.ae.·'-.·' .,�.l.. ta' �.�.AO. técnico "

formado e diplomado em São Paulo
.

'

Alaritétià 'Rio' Branco. 10
.

.
.• ",,_ ••••. , •• ·1 •• ··

•. '0_:" .....

o

---------_--

VENDE-SE

Um terrenc com
.. ótim;;t

castl de tijOlOS, possuindo
Uma hoa chácara, um gran
,de pasto e ,v:rande quanti
dade de mat0 virgepl, si
tuado· na l'ua Piauí. 'Para
informações, dirigir-se a')

. proprietái-io: ,Titor E.:an.itz J
,rua Piauí.

ASSOCIACl.iO BENEFICENTE DA SENHORAS DE
ITOUPAVA

ACEITA�'SE

Uma Parteira
com prática comprovada: Dari� ; liossa Matel·'1.ídfld� em
Itoupaya Central. .,

.

Tralar com urgeJ,1cia com � Senhora Egli, c-
.

ITUUPAVA CENTRAL

1 motor a úIeo crú de 10
H.P. Preçc: Cr$ 11.000,00
Ver e trata� {l_ rUa ::\limis

Gerai;" ,46.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



leraderes do povo
PRESOS NO RIO VARIO NEGOCIANTES

-CIOSOS�
GANAN- � "

kNO III ,-- Caixa Posta! 38 ----=_NUMEgp-61J
177 .617,40 l?�uijENAU:__ Quarta-feir a - 20 de Feve:eiro de 1946

Rio. 19 (Meridio
nal) - O Delegado de
Economia Popl;h�r, vi
sitando hoje o Merca
do Municipal, prendeu

ai numerosos negocian
tes que exploravam o

povo. apreendendo
grande quantidade de
mercadorias.

s� A .. indústrrias de Feculas
e Mttdeiras Ri;) Kraue)

RIO I\:RAUEL - Mun. IBIRAlVIA - STA. CATARINA

RELATóRIO DA DIRETORIA
Senhores Acenistas:

Em obedienciu ás exigencías leg:lis,. vimos apre
sentar-vos relaiório das IlOSS;'S atividades no decorrer
do ano nróxiuio findo, acompanhado do balanço geral,
da conta de "Lucros e Perdas" e de toda docuinentacão
necessária ;. um- comnleto exame da vossa parte.

-

Rio Krnuel, Ihirama, 24 clt:: Janeiro de -19'Hi.
VL'\CENZ FRANZ \VESTERKAMP

Diretor-Preaidente em exercicio
GOTLIEB HERIVIANN SCHARPF

Diretor-Gerente em exercício

-,

BALANCO GERAL EJ\J 31 DE DEZEMBRO DE 1945
-

- ,

A T I V O
mSPONIVEL

'Caixa .....•..........................
REALIZAVEL, A CURTO
E LONGO PRAZO •

Mercadorias . . . . .. : .

IMOBILIZADO E
ESTAVEL

Máquinas & l�alações .

Móveis & Uterisilios .. , .

Semoventes . . ...........•..

Bemf'eitoi-ias . • .

Plantação . . .; ..•....... ,.

Ponte .

Construção . . '
.

29.86:),00

85.90ü,7Ô
5:!O,OO

8.000,00
5.000,00
2().000,OO
7.000,00
45.190,70

CONTAS DE COM
PENSAÇÃO

Açêes •.............. � ' •• 15.000,00

c-s 222. 8H1,20

PASSIVO

EXIGIVEL A CURTO E
LONGO PRAZO

Contas Correntes . . 4.892,00

NÃO EXIGlVEL
Capital'. . , : .

Fundo de reserva legal
200.uno,uo
2.999,20 202.9HH,20

.

CONTAS DE
COMPENSACÃO

Cauçi}es: . ': '

. 15.000,00

Cr$ 222.891,20

Ibirama, 31 de dezembi·o de 1945.
VINCENZ FRANZ WESTERKAMP

Direlor-Presidr:nte em exercici,o
GOTLIEB ,HERMANN SCHARFF

,

Diretor-Gerente em exercido
ALBERTO LAUN � Guarda-Llvros- Dipl reg.

no D.E.C. sob m. 12.472

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS & PERDAS"
El\l 31 DE DEZEl\mnO DE 1945,

DÉBITO
.'" ..

Despezas fundação . . .

Ordenados & Salários .

Fretes &: Carretos .

Co:�certos &: tubdficanies .

Concertos &; Bemfeitorias .

Seguros ......•...........
Selos mercantis .

"

.

Despezas gen�es . . .

.' 6.000,00
11.157,60
6.72H,nO
2.300.40

ao.oo
l(H;OO
200,00

2.668,40 29.246,40

2.9}m,20Fundo de reserva legal. • "'- Io ..

Cr$ 32.245,GO

-

C R É D I T O

Mercadorias . ,18.245,60

14.000,00

32.245,60

,

Plantação ..
,

� ,a."." ••. "." ••

Cr$

/lhirama. 31 de dezembro de. H145
VINCENZ FRANZ \VESTERKj\?...IP

Diretor-Presidente· E:m, exercício
GOTLIEB HERMANN SCtIARPF

Diretor-Gerente em exercicio
ALBERTO LAUN - Guarda-Livros- Dipl reg,

110 D.E.C. sob nr. 120472

PARECER DO CONSELHO FISCAL

,
Senhores Acionistas: "

_Nós, abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal da S.A. '. Indüstrias de Féculas !' Madeiras Rio
Krauel, com 5éde neste 'lugar, ten(h examinado () ba

, lanço de lH45 e demais contas, achamu:,: tudo em boa
ordem e dareza, somos do parecer (.ue as mesmus ,se

, jam aprovndas pela Assemhléia Geral.

IUo KrmlcI; IbiraÍna, 24 de janeiro de ,1946.
VICTOR KUMMROW
AI"'VIN SELBMANN
HERMANN SCHLUP

lU

RENDE 10% MAIS !N O T A DE A R T ,E
!
O CONCEllTO HOJE, DE ANDRE'S S� DALl\IAU E 2a Parte
GENOVEVA D'ARTEAGA DALMAU NO TEATRO (PÍDllO Solo)

"
-- CARLOS GOMES --- Berceuse - Chooin.

Estudio "Los Tambores"
O mundo artistico hlu- �s mais francos elogios da - Chopin., .

I menauense. ou melhor, os Imprensa internacional, \ Un Suspiro - Liszt

\ urnantes
da boa musica, uue enaltece oS meritos ar-I

irão assistir, hoje á noite, tistíco, inconfundíveis des! 3a Parte
no Teatro Carlos Gomes,: se casal de artistas amei-i-] (Solos de Violino)

I
um espetá�ul,O

magnifico: i canos. O progruma de hoje I Souvénir de Hydn
,-

Leo
o concerto de violtno e nia-! á noite no Carlos Gomes nard.
no de )..ndrés S. Dalmau e será o seguinte: Cantos de América -

Genoveva D'Aarteaga Dal- j - Dahnau.
.

mau, os dois eonsagrados ra Parte Coro dos Derwishes
artistas Que tem merecido (Solos de Violino) Beethoven-Auer.
______ • ---- La Folia - Correli-Leo- 4° - Canto ..do Rouxinol

nard. - Sarasute-Dalmau.
Habanera - Sarasate ''os ingressos acham-se á
Ave Maria - Schubert- venda IW Companhia He

.

. Ronde de-, Lutins - Baz- I rin� �L�ia<;l" Casa Flesch
ZlllI. I e Café Socher. '

,

FEDEIUCO CARLOS
ALLENDE

g

408,80

A' serviço profissional,
seguiu hoie para n sul do
Estado o nosso prezado a

migo e colaborador, sr. Fe-,
derieo Carlos Allende, ope
roso gerente da, sucursal
c]P

-

fii'ma Prosdocimo Ciu.
Ltda. nesta cidade.
Ao ilustre amigo acorn

nanham os nossos' votos de
feliz viagem.

---�'-"'---------__._-------'

Situação de na Argentina

A sua pureza: e acertada
combinaçaõ dos produtos
básicos, �Od05 previamente
analisados. torna o Fermen
to 1)"eln omais rendoso.

Osmoderníssimos processos'
de fabricação fazem com

que '1J(Jçin se conserve por
tempo indefinido Il, prev.i-
nem surprêsas desagradá�s.

terror
OS PERONISTAS ATACA RAM A' TIROS O TREM

QUE CONDl1ZIA OS CAN DIDATOS DEI\fOCRATAS

Exja-o dó seu fornecedop ,

" fabricantes: ,CAIXA POSTAL'I5\
,

'PI-'. TElEFONE: 5HBUSCHLI: & LEI"'PER LTDA. JOINVILLE-S.CATARIRJ.

Dlrll!tor-: HONORATO TOMEUN
T E L E F O N E 10:2

Buenos Aires, 19 (United) craticos à presidencia e vi�
- Informa-se que ocorreu; ce-presidencia da Bepubli
violento tiroteio na estação

I
ca, respectivamente Tarn

ferroviária, onde ao meio horini e Mosca.
dia chegou o trem que con-I Segundo as primeiras
duziu

,os
candidatos

demo-ll1ol,icia�, h;lJ�e dois mor

------------ -- tos e vínte íeridos.
ASSINADO O ACORDO

ENTRE EMPREGA-
DOS E EMPREGA- DOCUMENTOS ACHADOS
DORES

'

Rio, 19 (Meridional)' Foram encontrados e en-

A's 14 horas será assinada, tregues netsa redação, pelo
nerante o Ministro do Tra- sr, Luiz Bragagnolo, vários
balho, o acordo entre os documentos uertencentes ao
sindicatos de esnpregadoe e sr. Lino Nardelll e outros.
empregadores na índdstria Os mesmos poderão ser

metalurgica, mecanica e .nrocurados belo interessa
matertais eletricos. do na redaçâr, deste diário.

posse dQ novo

de Blumenau
Prefeito

SOLUCIONADO O PRO�
BLEMA DA BANHA
NO RIO GRANDE

Rio, 19 (Meridional)
Telegrama de Porto Alegre
informa que, depois dos
entendimentos ontem reali
sados IlO' palacío do gover
no" sob a nresidencía do
interventor Celon Rosa, foi
solucionado provisoria
mente o abastecimento da
banha ao mercado de Por
to Alegre.
Anuncia o despacho Que

os industriais resolveram
entrar em acordo, mas o

nroblema deverá posterior
mente ser .solucionado dou
tra forma, pois, os inter
mediúrios nleiteam o au

mento de dois cruzeiros
por quilo do produ lo.

"Quem tem tome
pode �sperar

nlo

Realisou-sc ontem, ás 10 Germano Beduschi fez um

horas da manhã, no Pala- ligeiro' retrospéelo da sua

cio Municipal a solenidade gestão admiuistrativa de ha
da posse dI) novo Prefeito dez anos passados. O ora

Municipal, sr. Germano Be- dor estendeu-se em consi

dusehi,_ recentemente no- deracões sobre os fatores
meado pelo Interventor que infJllencif�rRW_ na vida
Udo Deeke, cm su.hstituição politica e administrativa do

ao sr. Frederico Guilherme, nais e Que tiveram seus re

Busch .Ior., que vinha exer-I flexos na vida. coletiva de

cend., o cargo desde 29 de Blumenuu. Salientou l_lmda
outubro ultimo. Iniciada a o_s merltos e a capacidade
cerimonia da transmissão de trabalho do ex-nref'eito
do cargo, ü sr. Frederico Busch .Tor.,. Finda a ora

Busch .Tor. Dl'OllUllCiou hre- cão, foi o sr., Gerlllano Be

ves palnvr'ls, agradecendo duschi çumplimentaçlo pe·
a efiCiente e decidida cola- los presentes. Em seguida,
hon1ção e apoio qlle lhe teve lugar a assinatura do'
prestaranl os seus auxilia- lermo de püs�e pelo prefei
res no governo do munici
oio, e ésperava que o seu

sucessor re�llizasse UIJl go
verno profícuo, que coÍTes
nondesse 30S anceios e le
�dtilllas 'asnil'açôes da ])0-
ilulação blumenauense. Ao
finalisar, o sr. Busch Jor.
foi lnuito aplaudido pelos
presentes. Em seguida, o sr.

to demissiol1àrio e pelo a

luaI governador do muni
cipio, seguindo-se a assina
tura de todas as autorida
des e demais pessoas con
vidades ni·eseutes. Nessa.
ocnsioã foi oferecido aos

presentes uma taça de re

fresco.

ACENTUA-SE CADA VEZ MAIS A CRISE DE GE
-'_ NEROS ALIMENTICIOS EM l'vIANAUS --

OS "PRIMEIROS PASSOS"
PARA SOLUCIONAR
O PROBLEMA DA
INDIA Manous, 19 (Meridional) I

..:....
- Um matutino associado, PRE.TUDICADOS COM A

Londres, IH (United) estamnando um comenta- NOMEAÇÃO DOS
O SecretárÍo de Estado j)a- rio sobre a. crise de generos AFILHADOS
ra a Indin, lord PethiclqaIimenticio3. que acentua-
La"\vrence, espera anunciar se cada vez mais, hlforma· Rio, Hl (Meridio11al)
ainda hoje o que ele des- que, ouvido o presidente Os funcionál ios publkos e

creveu ofiei�!hnente como candidatos a empregos fe
"primeiros passos" para 50 da Associação Comercial. derais e municipais envia
lueionar o moblema da In- este aCusou. "eementemen-' ram ao Presidente da Re
dia. A declaração prova:vel- te, a Comissão de Marinha publica um telegrama soB
mente indicdrá que sir La- Mercante, UUe nem ao me- citando a revogação do de
wrence e sir Stafford Crips nos responde aos telegra- ereto do g,pvernn anterior,
voarão para a India em mas pedindu condução 'pa- <lue extinguiu o sistema de
fins do proximo mês, mu- 1'a as mercndorias. seleção vela capac.idade,
nidos de "poderes absolu- sistema esse instituido pe-
tos para re",olver o proble- Nas paredes dos nrinei- 10 DASP e denominado sis-
ma constituéionul da In- pais edif'icios da cidade têm tema de merito. Alegam
dia" e assistir a promulga- aparecido, cartazes com os eles que estüo sendo pre,iu
ção da no"a Constituição seguintes dizeres: "Quem dicados pelas nomeações de
pelo vice-rei. tein fome não pode éspe- afilhados, �'el11 qualquer
----------.---- rar". criterio.

EDITAL

Au'rOMÕVEIS

DE SOTO

95 HP - 117" entre
eixo f.'

DE SOTO
Dipl@mat de Luxe

DE SOTO
Epecial de Luxe

PROTESTO DE TITULO OSNY GAMA & elA.I
115 HP _ 121" untre

eixo!"
DE SOTO De Luxe"
DE SOTO Cus tom I
--'I

\
I

Caminhonetes

Oswaldo Nobrega, Ta
beHão intedno do se

gundo oficio, desta co·

marca de Blumenau,
� Estado de Santa Cata- Representações Conta proprla

1
rina, na fórma da lei,

I
I E

Importarão e xportasio
Faça saher que acha,.se

em cartório para ser pro- RUA CONSELHEIRQ MAFRA, 14
testada por ffl,lta de

paga-t Cam Poatal. JS9 -- FLORIANOPOllS
'_,

mento" a no�a promissória
=

de Cr$ 7. OOÜ,OO (sete mil
--....._..........""""".....--.....----.....----

cruzeiros), emitida pelo sr.'
Vitor PujaI, eu} dala de 28

E'1IIl!"'ola Te
....

"DI'tIf'Ia da Comertlf'ljode junho de 1945, a favor 1:10:7'" ........ ..
do sr. Erich \Valter Buek-
mann, ambos residente nes- RemiugtoD' do Paraná
ta cidade, cujo titulo veu- ,

ceu-se em ;_;O de setembro (EX-FACULDADE DE COMERCIO DO PARANA')
do meS1110 ano' e foi um'e- FISCALISADA PELO GOVERNO FEDERAL
sentado pelo Banco Indus- Rua Comendador Araújo nO 176 - Fone, 1192 • Curitibt!-
tria � COl11,ércio de Santa 7 D,iretor: "Dr. Luiz Anibal Calderari
C�tarll1a.. desta praça. E, , INTERNATO - SEMI-EXTERNATO e EXTERNATO
nao havendo

•. encont!'ado o CURSOS: Admissão _ GuardanLivros - Auxiliar d.,devedor sr. ,. lior PUJoI, pe- 'Ad" t
,-

"D iI f' E t f'10 presente convido-o Dara
mInIS raçao - at agre la e s enogra la

comparecer neste cartório, A_ulas DIURNAS e. NOTU�NAS. para ambos 08 S�X68
ou fazer-se renresentar, 2,-

Aulas avulsas de DatIlografIa e Estenografia
fim-de resg_atar o título Pe1:Rm prospectos ---

mencionado ou dar as ra-

zões porque lião faz, fican
do, desde 10,:(0,,- intimado do
respectivo protesto que se

rú lavrado dentro do prazo
le!?:a.l.

----e----

CAMINHõES

DE SOTO

lIIodelos de Caminhões
De SOTO adaptávei<:
para qualquer serviço

Tipos desde Yz atê
10 toneladas

CONCESSIONAino:
,

RICARDO DEEKE
Blumellau - Rua 11rusque
Cxa. P.. 119 -- Sta: Catarina

I
I

1I1Pflclalillta
eliDia em �Hal - Tratamento pela OndM

,

IDtra':Ourtas
Consultório: Travessa :4,de Fevereiro -

prédio, P.ter_'- Q,PEaA:QOES NOS HOSPlTAlIS--

OPERAÇOES - DOENÇAS DE SENHORAS

O R. C A M A R A
BImuen:m, 19 de feverei

ro de 1946.
'

OS\VALDO G. NOBREGA
T3.beUâo Interino.

CIRURGIAO DEN'l'IS'T,A'
BLUMENAU - RUA 15 de NOT� 595

Instalação de Raio X
PARA RADIOGRAFIA DENTARIAS

E, DU.GNOSES A' DISPOSIÇÃO nOs
SlNRS,., ' MEDICQS { !ii", I)ENTlSTAS.

.

--_ �._�

Ver e tratar em Curitiba,
J,.affite, á ru� Pédro IVQ. 772•

tiONTRA CASPA,

QMUA DOS CA�

BElOS E DEMAIS

[LEVAOOR "WAYNE"
Para Postos'Automoveis

VENDE-SE em perfeito estado para autos e caminhõeg
tipo roda-livre,- c'onipleto.

com o' sr. �duardci
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




