
centram, e, como o nosso

"

t , país, até o momento, não
CAIXA POSTAL, 19 (i)iretor: A R TU R M U L L E R !!!!,!-!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!F!!!!,!u!!!!,!n!!!!,!d!!!!,!a!!!!,!do!!!!,!!!!!,!e!!!!,!m!!!!,!!!!!,!1!!!!,!g!!!!,!1!!!!,!9!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!!!!!,!T!!!!,!E!!!!,!L!!!!,!E!!!!,!f�O!!!N!!!!II'E!!!!,!!!!!,!"",!N!!!!,!o.�39 possui nenhuma represen-

ANO XXVIII - JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 30 de Junho de 1946' Sta. Catarina - N. 1.359 ração consular na Alema-

nha, será dificil atender
esses pedidos, que sörnen

xada do Brasil em Roma, te poderão ser encami
encaminhando ao Conse- nhados quando o Brasil
lho pelo Ministério de Ex.! reatar suas relações di
terior e relativo à possl- plornätlcas com aquele
bilidade da vinda, pare o país.

tos a repelirem qualquer sobre a Alemanha, no sen- Brasil, de técnicos ítalla-. Em sessão posterior.lpo
tentativa das tropas jugos. tido de estudar a possí- nos. Esse assunto ficou rém, o Conselho, respon

lavas para ocuparem vlo- bilidade prática de encà- pera ser decidido em ou- dendo uma consulta quan-
lentamente a cidade. minhar ao Brasil, e aqui tra sessão do Conselho, to aos alemães que pre-

- x- colocar, mão de obra ale- ficando, entretanto, resol- tendem vir pare o Brasil,
Noticia a Agencia Na- rnã de que carece o nos- vido encaminhar-se o pe- informou que os interes

cional que no Conselho de so país, bem como técni- dido ao ltarnaretí, pare sados poderão. agora, di

Imigração e Colonização, cos necessários pera a enquadrá-lo. futuramente rigtr-se á Comissão Mili

foi lido um oficio do Mi- plena valorização dessas entre os técnicos a serem rar do Brasil, atualmente

nistério das Relações Ex- riquezas. admitidos, mediante con- em Berlim, que tem ele

terlores, transmitindo uma, Adianta-se que, segun- trato de trabalho. mento para tratar do as-

informação do general do as informações do ge- Ainda na mesma sessão, sunto.

-x- Anor Teixeira dos-Santos, neral Anor, são inúmeros o sr. Hugo de Lima Cê-

Encontram-se em Tries- chefe da Missão Militar os técnicos de nacionalí- mara, consultou o Conse

te 7 navios de guerra ame-!
Brasileira junto ao Con- dade alemã que pleiteiam lho como proceder em fa

ricanos e ingleses pron- selho Aliado de controle com insistencia imigração ce dos imigrantes de na-

pare o Brasil. clonalidade alemã, que
O assunto foi debatido, desejam vir pare o Bra

ficando a solução do mes- sil.
mo dependendo de estu- O vice-presidente res

dos meís minuciosos. Foi, pendeu à consulta, dizen
também, dlsrribuída cópia do que, de acordo com a

dum telegrama da ernbat- nove 1ei de imigração, os

Interessedes em imigrar
pera o Brasil, devem pro
curar a representação con

sular do Brasil mals pró
xima ao local onde se en-

Entre .as muitas emen-!das apresentadas a Cons
tituição, destacamos uma

da bancada gaucha que
manda formar um quadro
uníco de todas as poli
cias militares dos Esta
dos e que ficarão extin
tas. A organisação deve
rá estar ultimada dentro
de 2 anos.
Uma outra, do sr. Da

niel de Carvalho, mineiro,
estabelece direitos indivi
duais iguais entre brasi
leiros e estrangeiros, com
as restrições expressas.
Uma do representante

paranaense snr, Erasro
Gaertner, suprime o Se
nado, incluindo os sena'

Ilctcs Ilctícícs
,

dores na Camara dos De
putados.
O snr. Armando Fontes,

quer "prisões -sornente nos

casos especificados em

lei".
-x- ,

O snr. deputado Café
Filho, declarou ne Cama
ra que 20, mil nordestinos
morreram na batalha da
borracha.

FALA OTAVIO
MANGABEIRA

reto, e os problemas nacionais são
tão grandes que só podem ser solu
cionados pelos meios diretos. Nen
hum governo, seia ele de qnal for,
mesmo dum gênio, estará em condi

ções de enfrentar os nossos proble-
mas, se não tiver a confiança pública.

Otavio Mangabeira leader da U.D.N. Ela e condição "sine qua non" dum

que com o sr. General Gois Monteiro governo capaz, pois da cónfiança in
e Ministro Carlos Luz está levando a terna. nasce a confiança externa, e da
efeito as conversações sobre o gover- conjugação das duas confianças, a so

no de coaltsão, disse aos jornais en- lução pera os broblemas do país.
tre outras cousas o seguinte por inter- O atual governo, como este consti-

. medio da agencia Asapress : ruído, não resolverá a situação. Nun-
Iniciou afirmando ser fato conheci- ca houve, no Brasil, de Deodoro atê

do que a UDN. é 'um partido que Bur- Washington Luiz, um governo apoia
giu durna campanha que teve, como do por uma maioria tão escassa como

objetivo, extinguir a ditadura e promo- a atual, devendo norar-se, ainda, a he
ver o restabelecimento da ordem de- terogenidade dessa maioria e outros

)
mocrat'ce no pais. A campanha, sem

I
problemas que prefere, pera que não

.

que tlvessemos chegado ao poder - se veja, nas suas palavras, paixão par

aürmou- fo.i !l.ma jnerche vjJ9riosa no tiqárLa, não com�.n!ar! mQI?, quç, ,�9dQ§�
terreno das Ideias. os que lerem suas palavras saberão;
A ditadura caiu. E, caindo a ditadu- E dizendo abrir perenresis, afirmou não

ra. cumpria restabelecer a legalidade ter memoria dum partido que apresen
democrática. Esta ainda não està res- tasse uma homogenidade e uma uni

tabelecida, pois não devemos esquecer dade de vistas como a existente no

que ainda estamos vivendo sobre os seio da UDN. e seus aliados, Partido

farrapos da Constituição de 1957. Republicano e Partido Libertador, e is-
A votação duma Constituição de- to é fruto dum único sentimento de

mocrática é, portanto, assunto de ca- patriotismo, inspirado' pela situação
pital importância para os objetivos da em ql.le se acha o país.

.

UDN. e todo o esforço, nesse sentido, A UDN. não tem interesse algum
para ela, representa um dever sagrado. de ir ao governo, preferindo, mes-
Mas a democracia ou a legalidade de- mo, não ir, porque ninguem poderà.
mocratica não é, nem pode ser, um seduzir-se pelos altos cargos politi
objetivo final, e sim apenas um meio, I cos de administração, na situaçãq
um processo' para promover o prO-I em que se encontra o país. Se, po
gresso e a felicidade da Nação. Essa

I
rém, abre·se qualquer oportunidade

sim, é a finalidade máxima. para cooperar com o governo na

A UDN., parece que a situação é du- ,obra de salvação nacional, ela não
ma gravidade extrema; não devemos,' terá nenhum constrangimento.
por�m, ter pessimi,smo ou descrença, E disse que todos os parti.dos vis
mas é precisQ que se não queira fa-. sem os problemas como os está ven_'
zer politica de avestruz, para não ver do a UDN., e se combatemos o "que
a realidade e, inegavelmente, difieil é remismo" é porque achamos que não
a situação do governo para debelar a podem participar dum governo, ho

gravidade da crise: existe um "deficit" mens que concorreram, diretamente

orçamentàrio enorme; 9 inflação é de para levar o pais a essa situação de
tal ordern que.., o governo vê-se obri- desgraça e misér·ia.
gado a lançar mão de novas emissões, O Brasil precisa de gente nova e

cpenas para cobrir os "deficits"; os a insistencia com que certos elemen-
_ serviços publicos estão desorganiza- tos procuram continuar no governo,

dos, e, sobretudo um, e vital, o dos depois de já terem sido governo, é

rra.nsPQrte?; as reservas em ouro são o quP. pode haver de mais susp�ito.
,bal�as e Insuficientes; a situação inter· E continuou: "Acredito que o Pre
naCIOnal, embora por discreção não sidente da República só não dará ao

queira entrar em detalhes, é- delicad�. Brasil o governo que ele necessita,
Ora, se a União Democratica Nacio- se não quizer ou se não souber.
nal põe, nesta altura, acima de tudo Não vejo onde estejam as dificuld�
os problemas brasileiros, seria mons- des, e para esclarecer a posição da.
truoso se admitir que, nllma situação UDN., necessário se torna que repi
tal, fosse compativel procurar-se solu- ta uma expressão já por nos dita:

ções politicas que pudessem ter feição "Não vemos, no Presidente da Re
de cambalacho ou conchavo. Seria o pública, o ministro da Guerra de 10
maior desagravo que se poderia fazer de Novembro, mas o general de 29
a um país angustiado. O que preocu- de Outubro" - e a todos os nossos

pa a UDN., através de todas as con- correligionários afiançamos da que
versações, é encontrar o justo modo podem confiar na nossa atuação, po
pelo qual ela possa cumprir sey' de- is que não lhes causaremos decep
ver para _com a .N?ç.ão. Não se trata ções".
de questoes partldanas, pessoais ou Declarou que nas conversações
represáiias. Não somos contra, nem a que teve com os ministros da Guer
favor de ninguem, apenas a favor do ra e da Justiça, eles 'se mostraram
Brasil e contra os que forem seus ini- com esse mesmo propósito, é que o

migos. ponto de vista de seu partido, bem
O problema é o de governo. E cla- como o de seus filiados - PR. e PL. -

ro que um partido �e minoria, atraves é que não se deve recüsar e sim
de critica e pr;gaça� de principios, procurar uma formula' capaz de re

também cons!roe, mais por meio indi- solver a situação do país.

•

ni.
Os representantes e ob

servadores devem ficar
numa distancia de 20 mi
lhas do local e ainda as

sim rnunidos de masca

ras centra gazes.

-x-

Amanhã terá inicio a

experlencia com a bomba
atômica, no Atoll de Aqui-

_ .

'A PASTORAL
e 'OS problemns rurais e

ses eonservàdoras.
elas-

Grande parte da ação pare que, tambem eles, Ida Igreja se faz no inte- se incorporem a esta cru- harmoniosas, a uma trens

rior do pais. Os bispos e zada de renovação. A formação social .

em que

q§_�.§9c�d9J�__ q��,_._ali! ,exeIT!l?lg, do
__,que �

faz a_ as riguezà5_. se espalham
frabalharn, coMecem de Cqnferencia da Vida Ru- em justo equilibrio, por

perto as necessidades dos ral Católica dos Estados todos os homens que tra

homens do campo. Unidos, estamos dispos- balharn. em vez de su-

Muito pouco se realí- tos a uma colaboração pressão total de proprie
zou, até hoje, pelos carn- com o ministério e as se- dade privada, apontamos
poneses, rendeiros de ter- cretarlas de Agricultura, outra modalidade mais hu
ra e pequenos agriculto' nas paróquias rurais, pres- mada, garantidora da Ii

res. Nisto vamos encon- ti'giando e apoiando estes berdade e da Independen
trar um dos motivos mais Departamentos de Sprvi - cia: �'mais propriedade
alarmantes da fuga do ço Publico em levar aos para todos". Para se che

<;_ampo para as cidades. homens da lavoura, a de- gar a isto, cristãmente, é

E desejo do Episcopado fesa, a instrução, a assis- preciso que os homens

qqe se estté1beleçam quan- fencia social, a difusão dirigidos e dirigentes, em
to antes medidas seguras do cooperativismo, o cré- pregados e empregadores
para se' levarem aos ho- dito, o emprego da meCel- se tratem denfro do cri

mens e ás familias cam- nização agricola e implan- tériö de respeito, dignida
ponesas as possibilidades tação do ensino profissio- de, justiça e fraternidade.

de melhoria. Serviços de nal agricola. Por sua vez Estamos afirmando a

saude ambulante, escolas, o ministerio e as secreta- maneira prática, pela qual
moradias condignas, ser- rias de Agricultura facili- vamos realizar o nosso

viços de equipes de edu' tem as atividades catoli- programa de ação social,
cadoras', terrenos para o cas neste terreno, pelos em olltFOS setores Tam

cultivo, meios para a pe- meios aq seu alcance, so- bém para os homens de

quenlJ criação, difusão ·.da bretudo destacando técni- fortuna, há espaços nos

pequena propriedade, são cos de valor moral e pro- nosso'S campos de fraba

iniciativas que se devem fissional para visitar, orie- lho. Que eles i1pliquem,
por em pratica sem de· tar e encaminhar as ini- como norma constante o

longas, pela ação dos ciativas que forem surgin- que lhes é apontado na

I particulares e dos pode- do, gradativamente. doutrina secial da Igreja.
res publicos e a este tra- A luta de classes é abo- A verdadeira atitude pro
balho daremos nossa en- minavel aos olhos de Deus gressrsta que lhes cumpre
tusiástica colaboração, não porque divide. os homens, realizar, eles são chama

só levando os católicos a sob o si·gno do odio, da dos a traduzir numa coo

esta modalidade de ação violencia e da morte. peração sincera com os

economico-social, mas ain' O grande ideal cristão movimentos socias que se

da influenciando junto aos é que se chegue, pelo fe- fazem segundo nossas

proprietarios e fazendeiros Iiz encontro de soluções tradições.

no Colégio Anchieta.
Através dos jornais já ha ciencia

da situação de miséria I em que se

encontra a Europa, precisamente de
tudo e ainda mais de roupas e ali-
mentos.

oi

.

Somente as Americas é que pode
rão minorar os sofrimentos dos po
vos européus e é para cá que .se di

rigem olhos suplicantes.
Cristãos, como a maioria deles, to

dos darão seu apoio a grandiosa
obra do Comité.'

.

A direção central!Je socorros é

composta, alem dos membros a que
ja acima nos referimos, mais pelos
rev. E Schlieper, Padre Balduino
Rambo S. J. e snr. Fernando S. Cou
tinho

Soc,orro-·
á Europa

Faminta
Dentro de poucos dias chegará a

nossa cidade o rev P. Henrique Pau

quet, S. J. e o snr. Willy Siegmann,
este por parte da Comunidade Evan
gelica de Porto Alegre, os quais es
tão comissionados para organisar os

IComités de Socorro à Europa Famin
ta, que tem sua séde em Estocolmo,

Ina Suécia, sendo, departamento cen

tral para o Brasil, em Porto Alegre,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Violenta BAIXAI

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCOPA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta I

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará 'dinheiro em

remedios

Compre hoje mesmo.uma LOMBRIGUEIRA
MINANCORA para o seu tilhinho .

• 1

EI um produto dos Laboratorios Minancora

dos preços das mercadorias da CASA TOBIAS, até . 31-6':'46

Rua Presidente EpitacioPessoa - 652 - JARAGUÁ DO SUL

jOINVILLE

•

Ass. Atlética Baependí
BOLETIM SEMANAL N. 10/46.
Resoluções tomadas pelo Conselho pire
tor em Sessão de 24-6-46.

Bibliotéca :' Encarece-se os snrs. socios, por
tadores de livros da Bibliotéca do Clube, por mais
de 15 dias, a devolução dos volumes dentro do

citado prazo, afim de facilitar a conferencia bem

como o movimento da secção. Evitarão désta for

ma, a publicação dos seus nomes neste boletim,
os que assim procederem. .

,

Ginastica em aparelhos: Consoante o anun-

cio publicado no "Correio do Povo", e divulgado
por este Boletim, a aula inaugural

. desta secção
terá lugar no Salão Buhr, em a noite de 25 do

corrente, ás 20 horas. As inscrições, poderão
ser satisfeitas no loca] do ensaio junto ao dire-

tor da secção. _

Distintivos da Associação: Usando das atri

buições que lhe são conferidas, a Diretoria désta

Associação, estabelece o uso obrigatorio dos dis-

tintivos do clube, pregados no peito das respecti Procu ra,rn.5evas camisetas. para os amadores da secção tenis

e ginastica. Par\1-' tanto, acham-se a disposição, .

•__

tais distintivos, junto aos diretores.

Jaraguá do Sul, 25 de junho de 1946.

I'

Precisam-se

Geraldo A. :\1arquardt
Presidente

Antonio Zimmermann
1°. Secretario

FERREIROS, MECÂNICOS E

. ÀPRENDIZES.
\

José M. Müller Cia. Ltda.

-

VENDE�SE
propriedad;-Carlos May.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI�OOOOOOOO�

IE run e s t ([D Le s s m cal ri Illi

,

Está á venda a propriedade supra, á rua
\

Fundição e.Fabrica de Maquinas Benjamin Constant, nOS. ,2!37 e 29.9" constituída de:

Ampla e confortavel casa de moradia, de ma

terial; Prédio para negócio, tambem de material;
Edifício prôprio para açougue; e Diversos ran

chos contendo fumeiro, curraes, estrebarias e

lavandería.
VÊRETRATARNO ENDERÊÇO ACIMAINDICADO.

"MEDICAÇÃºAUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

, SIFILlS"
:FERRARIA

Fabricação de Ferramentas Agricolas :

SEQAS R.OTATIVA PAR.A AR.ADOS

FRACOS It �MICO. J

T_,

VDfHO amo.orADO
··S.LV.IIIA""

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

T.....
R.JriM..

Bro.q.....
E.croNI .
COlW �.

VINHO CREOIIOTADO

-II: UM .IIRADOIII � BAODIL

Artur Müller, Oticial do

Registro Civil do r" Distrito
da Comarca Jaraguá do Sul.
Estado de Santa Catarina

Brasil.
Faz saber que compa�ece.

ram no cartorio exibindo os

dócumentos exigidos -pela lei

afim de se habilitarem para
casai-Se:

'_

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 183

J A R A G U Á.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Diversos 0I?erarios, para trabalhar na

Fábrica de Calçados Yàra ..
ONDE

Informações com o snr. Walter Müller,

rua Mal. Deodoro 192, fundos.•
COMPRAREI MAIS BARATO •

Fazendas �
Chapéos - .

'

�

'fi

Edital n. 2055 de 26-6-46.

José Avelino Netto e

Clementina Zapele,
Ele, brasileiro; solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente neste dlstrlto.. em

Itapocusinho, sendo filho
de José Avelino e de Ce
cilia Avelino.

Ela, brasileira, solteira,
domestica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusínho, sendo filha

de Pedro Zapela e de Ma'

ria Zapela.
E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei

passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

atixado dui ante I 5 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para OS

tins legaes.

Suspensórios

Sedas

, 3xl
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II BANCO INDUSTRIA E COMERCIO DE S. CATAßINASjA. ii

:::.I;:::.�
,

IFundado
em�:p�:�e��;��:�;A�9;5 CR$ ô.ooo.ooo.oo

DEPENDENCIAS EM: RESERVAS CR$ 4.000.000,00

�:�: �[:�a:nga�á
.

AGENCIA: Jaraguá do Sul
Brusque Rua

-

CeI. Emilio Iourdan, 115

ii Caçador End. Telesrraflco "INCa" ��
ii -Canoinhas

<:7
••

i! Concortíía
Caixa Postal, 10 -Telefone, 75 ii

i! Cresciuma .
MATR1[Z: ITA JAÍ' H

ii Curitiba
. Faz todas as operações bancarias no Paiz. como cobranças. descontos. ii

i! Curitibanos emprestlmos. financiamentos mediante cauc;ão de titulos comerciais. ii

ii Florianopolis passes. etc.. aceitando documentos e valores em custodia, mediante 'ii

i! G�spar
taxasmodiccis. ii

lbirama abona em C /Correntes ôs seguintes juros: ii
Indaial A Disposição, sern aviso, com retiradas livres H
Ituporanga 0/
Jaraguá do Sul • para qualquer importancia 2 o �!

[oaçaba Com Aviso de 50 dias e retiradas livres H
Joinville de e-s 1.000,09 50i•.
Laguna Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60

�!1�! dep. iniciais a partir de e-s 20,00

Orleans e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4%
.. Piratuba Com Aviso de 100 dias 5%

Porto União Prazo Fixo de 6 meses 5%
Rio de Janeiro Com IVI'so de 120 dlas 5 1/2°/0
Rio Negrinho

II

ii Rio do Sul Prazo Fjxo de 12 meses 6%
ii S. Francisco' do Sul Os juros são pagos ou capitaUzados semestralmente

!! ��/6aquim A economia é a base da prosperidade
ii Tijucas Deposite as suas economias no

:: Tubarão Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

ii Urussanga HORARIO: Das 9,39 ás 11,31} e das 14' ás 15 horas
ii Videira Aos sábados das 9 às 11 horas ..

ii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::b

Perfumes • Etc., etc,

Pois isso V. S. sempre consegue

Da Casa. ERICO BRUHNS,
JARAGUÃ DO SUL Rua C,1. Emilio JoordaD, 62

Ja abriu a

[i11i1 Bu�rg�r,
em Iaragué.
Chapeus, Fazendas, Roupas Fei
tas, Armarlúhos, e Miudezas

em' geral.
Variado Sortimento!

Preços convidativos!, I

Avenida Getulio Vargas - Ao lado da Com

panhia Telefonica.
Façam uma visita!

-

ARTUR MÜLLER I
OticiaI

li COITIA CISPI,

QUEDa DOS ca·

BElOS E DEMAIS

lFECeOES DO

tDURO CABELUDO.
TC!'-<ICO ACILÀ�

rcp FXL<I >�_ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prctenura Munll1lRCR]DatR die
, Jaratguná, Ql(Ü) §unR

Reqllerimentos Despachados

NATURALISAÇ ÖES

TITULOS
DECLARATÓRIOS

SOCIEDADES
ANONIMAS

CONTRATOS DE QUALQUER' ESPECIE
,

A COMERCIAL
LTDA.

Dia 11-5-46 -

j

SEGUROS EM GERAL,
SUB-AGENTES DA COMP!NDJA NACIONAL DE SEGUROS "IPJBAIGA"

�-------------------------I

�--
__
--------

Tesoureiro

,
,

"

3xl

bother
I

50nnenhohl
,

'

CODeins linleiro
Parker "51"
Esterbrook

Recebeu Tip. Ave!!!!!!_.

Executa-se qualquer serviços de enca

" .namentb e instalações de agua quente e

fria.
'

A Tratar com o Snr. Alvino Mohr ou

com o Snr. Ervino Menegotto.
Estrada Nová

RUA lVIAIlECD1l.L DEODORO, §4l, "'''' TEL .. 6

JARAGUÁ DO SUL -.-
SANTA CATARINA

FERRAGENS

BICICLETAS

PEÇAS E ACESSORIOS

RADIOS (tipo 1946)

RADIOLAS

MATERIAL ELÉTRICO

APARELHOS ELÉTRICOS

TECIDOS EM GERAL

ROUPAS FBITAS

(completo sortimento)

CHAPÉOS (dasmelhores marcas)

CAMAS PATENTES

COLCHÖES
_ {arti o

COBERTORES DE LA
f'
g

......

ACOLCHOADOS
mo

;;;;i.

3xl
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.:l AGENCIAS INSTALo\DAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibirama,

Itoupava, g
••

Jaraguá do Sul, Pre�idente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

:: ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS

:: Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre

:: í disposição conta especial-(s/Iimite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00

com retiradas semanais sern evíso até e-s 20.000,00 • . ..
5% ••)
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::l Dep, lnlcial Cr$50.000,00 cjreriredas sem. s/aViso e-s 20.000,00 4%"
��'8'.�\8I.�'8I.�'8I.�\8I.�'8I.�'8'.�'8'.�'8I.�'8'.�\8I.��m.�

"J Depositos com aviso-pet. diaria até Cr$ 1.000,00 3'/. P. retiradas
-"

.. mjaviso prévio de 50 dias 4'/.; 60 dias 5'/.; 90 días 51/2'/.; 180 dias

6'/'1:: I � Tosse, Asma� Bronquite, Rouquidão, e Resfriados- �

li Dep. a prazo lixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 6'/. (@ Ó
@J

Devera ser dado o aviso prevío de 2 meses para retirada: �.. TODAS A§ MOLESTIAS DO ßPß�nH� RfSPIRßl �IO �

:: Dep. POPUlareS-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial e-s 20,00, com reti- �
@)

.. radas semanais sern evíso até e-s 1.000,005'/. :: �'&J
Encontram alivio imediato com o uso dO, �

:: Dep. Iimitados·(Limite até Cr$ 50.000,ÓO) _ Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com

:: retiradas de 2.000,00 cruzeíros semanais sem aviso .;.. 51/2'/.
• • I n C O m. p a p a v e 1 "

· .

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

::;
I '�

.. retiradas sern aviso até 2.000,00 cruzeiros semanaís . . . .
.. 6'/. • ••
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::' Faz �odas as operações bancarias,
corno seJarn: cobranças,

descontos, ::' ,°I Dril ß ngloo li: .JI:

�
::j

passes;
deposltos ern contas correntes,

depositas de valores, etc. etc. � I: E L

:: MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO FAlZ 11 (@ O PEITORALMAIS COND�CIDO NO BRASIL
••

H Serviço atencio�o e rápido :J ê) I
@
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Artigos bons - Preços baratísslmos

I
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buições competem ao clube de man- H
· 1 Bdo). Os arCQS .tem que ser guarne-

.

O)e a'e \

cidos com redes nos dias de jogo;
.•

-

o campo tem que ser regularmente
marcado; tem que apresentar ban- di X

,

Por: A. O. M. •
deírínhas de canto e bandeirinhas pen· I

'

A REUNIÃO DE 5a. FEIRA DOS DIRIGENTES para laterais; apresentar duas bolas c;
-

DOS TRÊS OLUBES.

' ::�d:o��e a do jogo princip�l.deve, RI·o"· Branco
D

.

. Entradàs: o clube visita�ie te�á
" •

.

isputa da Taça "Salvcdcr Gullo". direito a trinta(30 ingressos. Os pre-

..

ços estipulados ssrão: Cr$ 4,00 e 200,

Reunlrem-se ne noite de õa. feira
réspectivamente inteiras e meias �n-

oe dirigentes dos três grandas clubes po do Baependi, dia 7-7-46, entre os tradas. O preço dos ingressos de se

Iaraguaenses, afim de tratarem da ela- quadros do Baependi X Acarai, us associados está a cargo do clube

boração dos regulamentos tabela e sendo juiz Ellias Smeha o u Antonio de mando.

demals encargos surgidos 'vara a dis. . ôrneha, Despezas : As despezas de viagem

puta do campeonato.
'

"

O 20-., dia 28.7-46, no campo do correrão por conta do proprío clube,

Estavam presentes a reunião os I D. Pedro entre D Pedro X Baependi sendo que o transporte do juiz, ban

seguintes senhores: Pelo D. Pedro II _ ! tendo como juiz Juliano Stinghen o� I deirinhas,
membro do conselho Iís

Ellías ômeha, Willy Gesner Bruno Rodolfo Sansão. I
cal, correrão por conta do clube de

ScheibeI. e Teobaldo Schneider; pelo O 5°., dia 11-8-46, no campo do mando.

Baependl - Ari Fruet, Geraldo Mar- Acaraí, entre os quadros Acaraí X D. Registo de Jogadores'- Cada qua

quardr, Jorge Ersching, Carlos V. Her- Pedro tendo como juiz Julio Ramos dto terá direito apenas de registrar

tel e Mauricio Koehler; pelo Acaral _ ou Rudolfo Fischer. trinta -30- jogadores, residentes no

Luiz Airoso, Edmundo Emmendoerfer
. municipio no ato do registo O [oga- ,

João Airoso e Ati Fiedler; estava aind� R E T U R N O dor inscrito por outro quadro ou Ií-

presente nosso redator esporrí vo sr.
1°. jogo, día 25-8-46, campo Aca- liado a outra liga será sistemática-

Arthur Oscar Müller.
rai entre Acarai X Baependi; juiz Ellias mente eliminado. Os' jogadores do 1·. ,

L
' ôrneha ou Antonio ôrneha, d

.

ogo de inicio tratou-se de eleger
qua ro que assmarern a súmula no

as duas comissões, uma dirigente e
2°. jogo, dia 8-9-46, campo Bae- dia dq primeiro jogo, não poderão

outra fiscal, que fícaram assim consti-
pendi quadros Baependí X ,D. Pedro disputar jogos pelo segundo -2·.-, mas

tuidas : Dlrigenres _ Willy 'Gesner, Ed-
sendo juiz Juliano ôrlnghen ou Ro- estes do -do segundo- poderão ínte-

mundo Emmendoerfer e Geraldo Mar.
dolfo ôanson grar a equipe do primeiro e depois

I
quardt. Fiscais: Bruno ôchaíbel, Se-

5°. jogo, dia 22-9-46, campo D. voltar a atuar no segundo.

me Matrar e Antonio Zimmermann
Pedro, quadros D. Pedro X Acarei, Substituições:- Cada clube terá I

d
' juiz Julio Ramos ou Rudolfo Fischer. di it t 3

sen o suplentes dos mesmos Vitor
irei o apenas a res - - substitui-

ôchelbel, Luiz Airoso e Mauricio
Esta tabela rambem dirigirá as ções em cada jogo. Jogador expul-

Koehler.
preliminares que serão disputadas pe- so não poderá ser substituído.

los aspíranres dos quadros que dispu- Horario - Perderão os pontos
terão a principal. os quadros que não estarem presen

tes a hora da pugna e mais os 15
minuios de tolerancia. Os horarios

oficiais são:

Aspirantes as 13,30 horas

Principais as 15,30 horas

O quadro que por qualquer mo
tivo retirar-se do campo fica sujeito
a perda dos pontos sendo que po
derá apresentar sua- -deíeza ante o

Condições do campo: (estas atrí- Conselho Fiscal.

# ESPORTES

A Tabela' Oficial do 1·.
Campeonato Muni

cipal.
Acaraí e Baependí o t·. jogo;
D. Pedro e Acaraí o último.

o 1°. jogo será realizado no cam-I

Regulamentos para o

1·. Campeonato Muni

cipal.

Hoje a tarde no campo do �ae
pendi tera lugar o inter-municipal
Baependi x Rio Branco de S. Fran

cisco. Como preliminar jogarão as

pirantes do Baependi x quadro míx

to do Acarai. O prelío está desper
tando desusado interesse dos espor
tistas locais, e pelo que tudo indica

grande será a asslstencia que se lo

comoverá ao campo do Baependi pa
ra assísrír a este prelío.:

Em Corupá 'defron-·
Irontcr-se-do D. Pedro
II e Madureira.

Também o D. Pedro de Carupá rea

Iísara domingo um importante inter

municipal, enfrentando na tarde de

hoje a homogenea equipe do Madu

reira, da visinha cidade de S. Fran

cisco. Pela igualdade dos dois qua

dros, pelo ardor com que irão lutar,
espera-se que grande numero de a

mantes do esporte bretão irão lotar

as dependencías do campo do D.

Pedro. Como preliminar jogarão as

pirantes do D. Pedro e um quadro
mixto do Acarai desta cidade.

-x-

Atenção Esportista Leiam o nú

mero de 5° feira do «Correio do Po

vo»; Sairá a relação dos jogadores
inscritos e maís a sensacional repor-

tagem, Jaraguá terá um Liga.

Locais de do Sul.
pois a mandara tirar em NOIVADO. Dia 10 do cor-

Atê esta data não foi
Joinville. rente contratoucasamen. PJ-------------------

díd dí 1
.

to com a prendada se-

Preso o ladrão. A policia
apreen 1 o o mneiro, Aniversarios. Hoje faz nhorita Jacy Soares, di-

de Joinville segundo in- que presume-se tenba anos a senhora Hilde- leta filha da exma. sra.

dicações dadas pelo sr.
sido escontido o� entre- gard Grubba Meister, es- vva. Marcílía Soares, re

Delegado de Jaraguá
gue a um cumplíee.

_ posa do sr. Oscar Meís- sidente em Ponta Gros

prendeu o autor do rou- �m pode� do ladrão ter, e a senhorita Cení- sa, o senhor Clécio Mot

bo 'no Hotel Central no fo� apreendida uma c�r- sia Pires Mafra, filha da ta Espezím, d e d icado

qual foi vitima o sr Cap' t�Ira de motor�sta proíís- exma. viuva Geny Pires funcionário do Banco

Marquez.
.. síonal _de Lourival B��er, Mafra. Nacional do Comércio

É ele o individuo que expedIda �II?- CurItIb.a, No día 2 de julho a SIA., e da alta esfera

diz chamar-se Honorio ?uJa fo!ografI!1 o larapío professora dona Alvina social desta cidade.

de Almeida, moreno al- Já havIa. r�tIrada para Karsten Schnoedler, es- Aos jovens noivos, o

to, natural do Rio Gran- ser substítuída pela sua, posa do sr. Frederico Correio do Povo parabe-
Schnoedler, e o snr. Ho- nísa-os, almejando-lhes

, norío Ba'rdin. um porvir faliz e pródí-
No dia 25 do corrente go de venturas.

fez ano o pequeno Valê

rio, filho do sr. João Lu-
cio da Costa. Nelson A. _Barbosa

Clinico �e OI�os, Ouui�os, "oril, fior�Bnto
Dr. Ar....ínio Tavares

Professor Caledralico de Biologia do lostlltuto de Educação de Florianópolis

Ex-Chefe Gios serviços cllnicos e ctrurctcos do espeCialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.

Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso, do Assistencla Pública do Rio de Janeiro

III Formado pela Faculdade de Medicina da

IPI Universidade do Rio de Janeiro

',BL.UMENAU' 'STA. CATARINA

Vende-se

Telefone, 46

.._.�.._.--.._..-..-.._,--,_.

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

CASA REAL
Bem sortida em arti

gos de louças e vidros,
nesta praça não tem ri
val a Casa Real.
-Defronte o Cine Búhr-
--�._.------._.._,._.._,

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

Um terreno, sito a rua Benjamin Constant s-n.

com area de 10.250 mt2.

A tratar com o proprietario
10x2 F. Frederico MoellerRua Marechal Floriano Peixoto, 60 Antonio Cordeiro

Em frente ao "BarHarnack' A data de 2 de julho
p. futuro, assinala, a pas-

Recentemente instalada com
sagem natalicia do Jo-

d t dicínai \
vem Antonio José Alves

pro u os me remais, perfuma- Cordeiro, distinto Iunclo-

rias, etc., nacionais e extran- nario do ,Banco Nacional

geiras encontra-se 'a disposi- do Comércio S/A., e ü-
---�--,----

cão do distinto publico, apre· gura de destaque nos

sentando s e r viço ,critério-
meios sociais da nossa VeJ-a

so e P r e ç o s Módicos.
terra.
Por nosso intermedio,

Entre os produtos medi- os seus colegas de la- os lindos FOTOS

cinais encontram-se remé-
bor, 'apresentam as ssl da Procissão de

, congratulações pela efe-

dios para FEBRE, VER- meride esperando feste· Corpo de Deus

MENS, TONIOOS, XARO- já-la' condignamente bem

PES, das melhores proce' como, apresentam
os ss/

do dia 20 passado.

dencias e pelos' parabens com votos, de Na casa de Fotos e

Ih" abundante saúde ladea- e Livros: HANS WIELE,
me ores prAços. da pela mais perfeita fe. ,Av., Getulio 160

licidade.
---------

,.--------------------------------------------.-------------------------

IEln}2lm (Ü) §211b2í(Q) (Marca Registrada)

Virge,m Espec:ialidade

BAZAR CARIOCA

Arthur Klug
Rua Marechal Deodoro - N. 5,01'

Calçados - Chapéus - Roupas Feitas etc. artigos
para presentes - Tudo a preços populares

-----
- Visitem sem compromisso -----

COMpRA-SE
ABELHAS
Ofertas para

Café - Prin"cipe
.loinville

FARMACIA
"SCHULZ"

JARAGuA DO SUL

Acha-se nesta cidade,
a serviço de seu cargo,
o Snr. Nelson A. Barbo

sa, digno víajante comer

cial do prestigioso cole

ga "A Noticia" de Joín
ville.

s�ßÃ��/RCt".,
. . .

ESPECIALIDADE

,�\)�o VIRCc>
,.J ......-Go DA �<;;\1'

. (�hlErIn INDUSTRIAL
JOINVILlE

..
�

Ql21 CliAo WETZEt 'liNIDl(J§1[lR,liAl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


