
CAIXA POSTAL, 19 Diretor: A R T U R M Ü L L E R Fundado em 1919

Sta.

o sr. Prefeito Munici- VOLTAM OS o nomeou. Como eles

vi-lO'PULENCIA.

viam de mãos dedas é:pal, que parece ser o um-

co sobrevivente daquele

O ETIN S
público e notorio.

É
barco naufragado que um B L

.

Mas, perguntamos nös, E MIS RIAdia éra conhecido como
, porque gastar o dinheiro -

"Diretorio Municipal do \ com boletins e selos quan ---_

Partido Social Demcera- -----

do poderia tão bem ser Quando hoje em dia falta de lenha; deixa-setlco," quiz dar um signal este ou aquele candidato. Com isso não quere- aplicado na conservação nos lembramos dos en- de levar ao norte o quede vida, e mandou distri- Aqui em Iareguä, por mos dizer que aqueles das estradas. em tão pes- sínamentos dos primei- o sul tem de sobra ebuir um boletim repetindo exemplo, os votos cornu- dois eminentes catarinen- sirno estado?
ros anos da escola pri- de lá vir pera aqui oacusação de que o Parti- nistas foram dados quasi ses professern ou simpa- Ninguem meis acredita méria, em que o pro- excesso da produção.do Comunista havia vo- todos ao sr, AderbaI, e as- fizem com o comunismo. nessas intrigas. A popu- fessor dizia que o ßra- A produção de teci-rado no sr. Irineu Born- sim em quasi todo o Es- Não, pois temos certeza lação já foi suficientemen- sil era o país onde a dos, a borracha e ou-hausen pera o cargo de tado. Ainda agore, o Dia de que não comungam te tapeada pare não dar neruresa maís se tinha tros produtos essencl-Governador do Estado.

I
rio Oficial do Estado, pu- dessa-s ideies e as cornba- mais credito a esses atos esforçado pera dotal-o als vão pare o exteri-blicando decisões de re- tem como o faz o pro- de despeito. de belezas naturals e or, emquarno o brasl-Dizemos mandou distri- cursos eleitorais, em data prio sr, lrineu Bornhau- Pensa o sr. Prefeito Mu- de recursos econornl- leiro anda esferrapedobuir, porque de fato a re- de 3 do corrente, traz uma sen, católico pratico, exern- niclpal que está lidando

cos; que seriamos o e só consegue um pneumesse ou foi feita pelo prova disso, quando cons- plar esposo e chefe de Ia- com uma rnassa de igno- futuro celeiro do rnun- no cambio negro.correio ou por ínrerrné- ta que em uma das sec- milia, como bem o de- rentes, que já se esque- do, ficamos a matutar Depois ainda vemdio do� professores, pois ções de Tubarão, junto clarou Monsenhor Lecks, ceu das promessas eleito-
se não fomos vitimas um ministro de estadotemia o nosso brevo edil com a cédula do ilustre vigário da paroquia de reis, de gTUpOS escolares, de um embuste ou se declarar que não é ad-que alguem lhe indicasse candidato do PSD., le .es- Iteíer, em documento pú- estradas e pontes? não estamos sendo vlrl- rnlssível que um metroo destino que iria dar ao tava a do comunista biico. '1 Vu quer agora fazer
mas de sabotadores; Oll de cazernira que na In-papelucho. . . Boabaid. Aqui mesmo, o sr, Pre- media perante o candida- se não temos tido uma glarerra custa 80 cru-

.

A "Noite Ilustrada", de feito Municipal, foi quem to eleito pare ver se con- sequencia de adrnlnls- zeiros venha a custarE. sabido que os votos antes da eleição para mandou buscar o cornu- segue aguentar-se por tradores incapazes. aqui 400 ou malsvice-presidente da Re'pu- niste confesso, Dr. Abe- aqui? Chegamos a um es- Nos falta tudo e, o

.

dos comunístas foram di-
P 'á

d
.blica, estampa um cJiche lerdo Montenegro e o co- ensaólue J se esque- tado de COiSdS, em que que temos; ou a quire-

I
vididos, pois aquele par- onde o er. Nereu Ramos, locou como Promotor Pú- ceram daquela grossa ta- perdemos todo o opti- ee no cernbío negro,tido não tinha candidato camaredemente conversa blico centra a disposl- peação em 'I'res Rios? mismo que ainda nos ou por preço tão ele-com Luiz Carlos Prestes, çäo do sr. Nereu Ramos, Vamos repeti la, porque restava dessas lições e vedo que não é possi-e nlnguern poderia evitar

como quem está cabelan- que somente diante dó in- nem todos a c�n�ecem. dos conhecimentos he- velos da classe mediaque dessem preferencia li do um voto do chefe ver- slsrencia do sr. Tenente Antes das elelções de vidos posteriormente, comprarem, quanto rnalsmelho.· Leonidas Cabral Herbster, 19 de Janeiro, vele pa- E que somente temos os pobres.
.
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P t G Tudo sobe dleria-U timos esu ta os as elçoes.· �rog�t�r ����io�m re-

m1!,�s p�������:s'Dutra mente e ninguem pro-
O di torí e edista cura por um freio a

{
[rineu Bornhausen 802121

rre ono p S8 assumiu pessoalmente
esse estado de febre de

.

.'

conseguio que o animal
li defeza do povo", oPARA GOVERNADOR AderbaI Rarnos 94.019

ficassepor aqui uns d�as, ministerio esteve reuni- enriquecimento violento.Carlos Sada 2.464 par.a prestar serviço do pare tomar medidas ôe passarmos uma

I I t I vista de olhos nos bs-. e ei ora.
contra a carestia da vi-I RISE" Ioí o animal lanços das grandes fa-LEGENDAS PART DA A.. •. a�sIm, 1

.. � " t-. dq;<,.a.ç?wJ�Sã? g,e �re- ó bri-éas e'"'i'mporlâoores;Uj)N.--67.058�- PSD.·85;23():� PTB.-l1.374� PRP.·7.09-tl-·,?P0B:"2':400f�Dtresue-,�0-s.ceolo:nq-s. ce;, çôs val agir energlca;.. encontrarvm05 o moti-1de Tres RIOS do Norte, mente' vão acabaI' comDEPUTADOS FEDER��S
.

com discurso� e acentu-
os tubarões; vamos ter

vo da alta dos preços.Wanderley Largura Leoberto BrasIlIo Gonzaga Lacerda ando que aqu!lo er� um trigo e açucar em abun- Os Mataraz,zo, Marti-60.446 5.778 2.949 10.476 2.576 3.907 presente do dlretorlO. dancia, _ são manche- nelli e oütros magna-
tas ganham milhões aCANDÍDATOS À ASSEMBL�IA LEGISLATIVA OI'tO dI'as depois da t�s do� jornais' que custa da miseria doamda nao perderam aUNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL- PARTIDO SOCIAL DEMOCRAT1CO eleição o touro, depois esperança, ou que, por1 Max João Colin á 644 1 Pedro Lopes Vieira 4.523 de ter cabalado para o qualquer motivo tem2 Luiz Dalcanale 3.805 2 Rui Cezar Feuschute

.
3.785 PSD alguns votos, seguio suas conveniencias em3 Antonio C. Konder Reis 3:058 3 João Ribas Ramos 3.784 viajem para o seu desti- manter essa esperanca4 Ramiro Emerenciano 2.905 4 Armando Calil Bulos 3.710 no, ficando p!övada mais

I de melhores dias.5 Walter Müller 2.792 5 Riase A. Faraco 3.314 uma tapeaçao. I Mas él verdade é bem6 Paulo Tarso Luiz Fontes 2.655 6 Protogenes Vieira. 3.222 Lamentavel é que o outra.7 Waldemar Rupp 2.661 7 Heitor Ferreira Libel'ato 5.144 sr. Prefeito mande distri- Estamos vivendo di-8 Artur Müller 2.606 8 Gasparino Zorzi 2.917 buir esses boletins por as amargos resultantes9 Osvaldo Bulção Viaria 2588 9 Felix Odebrecht
.

2.655 intermedio dos prefesso- da rolhD do DIP da di-lO Antonio Barros Lemos 2.565 10 João Estivalet Pires 2.63� res, especialmente dos tadurô que não deixa-11 Fernando F. de Melo 2.566 11 José Boabaid 2.610 municipais, que se pres- va que os jornais aman-12 Ricarte de Freitas 2.097 ... 12 Antenor Tavares 2.575 tam, salvos raras exep- tes da liberdade pu-13 Osvaldo Rodrigues Cabral 2.076 12i Antônio Dib Mussi 2.568 ções a todo e qualquer dessem prevenir povo14 João José de Souza Cabral 2.066 114 Ort.y Magalhães Machado 2.368 serviço. e gov.erno da desgraça15 AroIdo C. de Carvahlo 2.062 15 Antônio Nunes Vieira 2.365 Nós queremos dizer
que se avisinhava.6 Francisco Mascarenhas 1.909

116
Cid Loures Ribas 2.348 aos pais dos alunos que Hoje estamos viven-17 Aquiles Balsini 1.890 17 ato A. Guilherme Urban 2.512 cheios de justa indigna- do dias amargos, mas18 Acácio A. Ramos 1.871 18 Alfredo Campos 2,305 ção nos vieram trazer os ainda continuamos é119 Volnei C. de Oliveira 1.871 19' Raul Schaefer 2.249 boletins que foram entre-

esperar nos resultados20 Walter Haufe 1.820 20 Wigando Pershun 2.161 gues aos seu filhos nas dos relatorios, inspe-21 Oslin A. de Souza Costa 1.759 21 Joaquim Pinto Arruda 2.154 escolas,. que devem ter ções ministeriais, tecni-22 Evaldo Lehmhulil 1.595 22 CarIo Otaviano Seára 2.054 paciencia por mais al-
cos que vão ao extran-25 José da Luz Fontes 1.557 23 Leandro Longo 2.015 guns mezes. geiro estudar os pro-24 Alfredo Diener 1.431 24 Ilmar de Almeida Corrêa 1.965 Esta para ser convo- blemas do Brasil... e25 Aldo S. de Oliveira 1.323 25 Arnaldo Nepoli 1.954 cada aCamara Legisla- tantas outras resolu-26 Otávio Celso Rauen 1.307 26 Regerio Zatar 1.918 tiva e com ela virá uma ções que nada trazem27 Francisco Rangel 1.215 27 Oregorio Berkembrock 1.749 constituição e âs conse- de concreto, e que tu-,28 Boanerges P. Medeiros 1.083 28 Antonieta de Barros 1.683 quentes eleições munici- do continua como dan"�9 JA01Sé �imentel 1.075 29 Rubens de Arruda Ramos 1.609 pais.

t' tesouO zermo W. Almeida 972 30 Othon G. Lobo d'Eça 1.584 Nos lhes garan Imos, Num país como o51 João. Coruso Mac Donald 850 31 Leonidas Cabral Herbster 1.557 que a UDN e os homens
nosso, suspende-se cß2 Zedar Perfeito da Silva 551 32 Silvio Ferraro 1.466 que a apoiam no muni- trafego ferroviario por33 Alvaro Tolentino de Souza 501 33 A;rno Meyer 1.427 cipio, irão tomar conta34" Waldemar Farinha 419 34 Orozinho Caetano da Silva 15õ.7 do poder e hão de inau- !--------.--------------...:p5 Hercilio A. da Luz 3M 35 Frederico Schmidt 1.161 gurarum regimen de ho-
.1--------

i
36 Lucas A. Boiteux 129 36 Tiago José da Silva 1.072 nestidade e de liberdade,

MUDAS f t'f e O n�mnnt21's57 Silvia A. Carueiro Cunha 38 37 Luiz Osvaldo F. de Nelo 7.53 de dar as crianças que
---- .. ---..---- .. ---,:lt!!rnU��frequentam as escolas --------�----

I
PART. TRBALHISTA BRASILEIRO

I PARTIDO DE REPRESENTAÇA-O municipais professores Laranjeirlj, Pecegueiros, Ka�iseiros. �acieiras,o Jabotica
beiras, et� - Roseiras, Dahhas, Camehas, CODlferas, PaI-o POPULAR dignos, que ao par do

meiras, etc., etc. .
1 Braz Joaquim Alves 1.844 I 1 Claudio Lorenzoni 1.082 preparo inteletual, deve-

PEÇAM CATALOGO ILUSTRADO
�

2 Saulo Ramos 1.114 2 José M. Cardoso Veiga 998 rão ter moral e dar
Leopoldo Seidel-OORUPA3 Silvio Moreira Filho 889 3 Emílio A. Sada 855 exemplos de dignidade. a _4 Valdemiro Palhares 811 4 Luiz de Souza 803 A Instrução municipal5 Manoel Bertoncini 776 5 Evaldo Schaefer 589. deixará então de ser um

R
·

t d Rad·056 Otacilio Nascimento 756 6 José Trenlo instrumento politico, pa- egls O e I _

ra dedicar-se exclusiva-
.mente a sua nobre mis- O sur. Agente Postal Telegraflco pede:noster o Tribunal são de educar as crian- tornar publico que termina no fim deste mes o

ças para o bem e não 1 pra�o a revalidação .d� registo dos aparelhos de
para o odio. radIO naquela repartIçao. 3x1

ANO XXVIII JARAGUÁ DO SUL, - Domingo,9 de Março de 1947

Mas a sangria vem,
não tenham duvida
Aqui o arroz apodre

ce por falta de trans
porte, lá o açucar, aeo
lel a banana,. o algodão
etc., mas parece mes

mo que tudo e todos.
estão querendo lançar
o país no abismo.

J. justo

povo.

Ainda agora prepara'
se para o povo novo
martírio. Diz- se, para
motivar uma alta, que
vai faltar açúcar.
No entanto, os usi

neiros do norte do
paíz estão pleiteando
autorisação para ex

portar põrte do pro
duto.
Dizem eIEs, que só

em Perriambuco ainda
existe um estoque de
2.400.000 de sacas e

que a produção deste
ano vai ser de 2030 a

mais que no ano ante
rior, ou seja de . . .

18.560.000 sacas.

Não figuram os candidatos do POB., por não
feito a apuração.H. da R. - O PSD e PIB foram ao pleito com uma aliança para Gavernador e deputado federal.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«CORREIO DO POVO» PAG.2Domingo, DIA 9-3-47 -

38.000,00 'Vermitugo suave e de pronto
Cr.$ 1.987.512,90 efeito Dispensa purga'l1te e dieta!

PAS S I V O
' SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR-

lio Eligivel
ME o n. 1, 2, ) e 4

Capital 800.000,00 Proteja .a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Fundo de Reserva Legal 67.435.60 remedios
Fundo d. Reserva Especial 45.600,00
Fundo de Depreciações 103.324,10 1.016.359,70 Compre hoje mesmo uma I.OMBRIGUEIRA

Exigjvel a Curto e Longo Prazo
MINANCORA para o seu tilhinho.

C/Correntes, saldo Credo 317.627,90 E um produto ias Laboratorios Minancora ITitulos' a Pagar 63.636,70 - J O I N V -I L L E -

Gratificações a Pagar 30.000,00
Dividendos a Pagar 120.000,00 Casa de '�ov,eis IContas Garantidas 401.888,60 933:153,20

__

tas no escritorio desta .sociedade; os docum�ntos
Contas de Compensação Vitõro Lazzélris a que se refere o artigo 99, do decreto-Ieí nr.

Deposito da Diretoria 20.000,00

Ci> Jaraguá do Sul Rua Doml'ngos R da vov'a®I 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Idem dos Representantes 18000,00 38.000,00. -=-__' 11

• ..

-----;"C-r-$--1-.9...8-7-.5-1-2""'9-0 Mov�is, Espelhos, Vidros e vidraças. Corta-'" JARAGUA' Ltd
....

,
se Vidros. Molduras pera Quadros qualquer Posto 8.

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1947. tipo - CAIXOES FUNERARIOS .

.

Herta Gosch - Diretora-Técnica Em estoque e sob encomendas. Rua Marechal Deodoro - JARAGU4 DO SUL

Ottilia Gosch _ Diretora-Comercial
Enfeites para Caixões funerários.

Antonio M. C. da Veiga - Contador Dipl. n. 949.

Industria
Gosch,

de Calçados
Irmãos S/A.

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acíonístas
Atendendo às determínações estatuárias e

pr�rições legais, cumpre a esta Diretoria apre
sentar-vos os documentos referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 1946: a Demons
tração do Ativo e Passivo, Demonstracão de Lu
cros e Perdas e Parecer do ConselhaFíscal.

, Pelo estudo destes documentos, podeis veri-
ficar a situação desta sociedade, que se apresen
ta sólida, sendo o resultado do exereicio satisfa
torio, permitindo 8 distribuição de dividendo com

pensador.
Este, senhores Acionistas; o Relatório com

que vos apresentamos os documentos do exercí
cio de 1946, que serão submetidos a vossa apre
ciação na próxima assembléia geral ordinária.

. Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1947.

Herta Gosch - Diretora Técnica
Ottilia Gosch - Diretora Comercial I

Demonstraçãó do ilAtivo" e "Passi
vo" em 31 de Dezembro de 1946.

. ATIVO
Imobilizado

Imoveis e Benfeitorias 126.275,20
Construção Nova 15.535,10
Instalação, Trabalho d'ater-
1'0 etc. da Constr. Nova

Estovel
Moveis e Utensilios
Utensilios "Diversos
Veículos e Semoventes
Maquinas e Acessorios

PartiCipações
Obrigações de Guerra

Disponivel
C a

í

x a

Realizavel a Curto e Longo Prazo
Mercadorias 764.687,40
C/Correntes, saldo Dev. 5.520,00
Titulos a Receber:

em Carteira
em Cobrança
em Caução ,

Contas de Compensação
Ações em Caução

2.482,00 144.292,30

11.994,00
47.193,60
13.177,70

266.573,00 338.738,30

52.754,60

5.715,00

6814,20
25.287,70
625.703,40 1.428.012,70

Demonstração de "Lucros e Perdas"
em 31 de dezembro de 1946.

CREDITO
Mercadorias
Juros e Descontos
Lucros e. Perdas

1.230.318,50
39.081,00
5.200,00

Cr$

DEBITO
974.180,00
72.132,40

1.274.599,50

Um terreno em 'Estrada lrapocú - Hansa, com

40 morgos de terra, contendo -4 mil pés de aipim,
2.500 pés de bananas. - 5 cabeças de gado inclu
sive carro e cavalos. - Tratar com o proprietario

JOSE HANISCH
3x1 Estr. ltepocú-Hanse

Achem-se ä disposição dos senhores acionis- ----------------=-----

tas, na séde social á Rua Morechal Deodoro da Fon
seca, nesta cidade, os documentos a que se refere
o artigo 99, do Decreto-lei n. 2.627. de 26 de Se
tembro de 1940.

Assembléia Geral Exfraordinária I
tidade de

São convidados os senhores acionistas a com-

parecerem á Assembléia Geral Extraordinária, ii rea- 6x2
lisar-se no dia �2 do corrente, as 16 horas, no es

critõrío desta soqpiedade, com a seguinte ordem do
dia :

1 .
- Discussão e votação da reforma dos es

tatutos e aumento do capital social.
2'. - Assuntos diversos de inreresse social.

Jaraguá do Sul, 23 de Fevereiro de 1947.

Fabrica de Calçados
YARA S/A.,

ASSEMBLÉA GERAL ORDINARIA "

preferência as vermelhas.

São convidados os senhores acionistas á com

parecerem ii Assembléia Geral Ordinària, a realísar
se no die 25 de Março do correnre ano, ás 14 ho
ras, no escritório desta sociedade, pera deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

1'. _: Aprovação do Balanço Geral ref. ao

ano de 1946;
2'. - Eleição do Conselho Fiscal;
3'. - Assuntos diversos de interesse social.

Iaraguä do Sul, '23 de Fevereiro de. 194«.

Silvestre Strzalkowski
A. Müller

Diretor'
- Diretor

,

Atenção
Fica terminantemente proibida a caçada e bem

assim as pescarias em minhas propriedades.
Agirei energicamente contra os que não res

peitarem esta proibição.

3x1
ESTEFANO NORILER

ltapocusinho

-x-x-

AVISO

Os diretores
-x-x-

Silvestre Strzalkowski
A. Müller

Diretor
Diretor

Vende-se
Por preço .de ocasião, uma moenda de cana

em perfeito estado, com montagem completa pera
funcionamento. - Movido a anímets,

Motívo : Modificações de Industria.
Tratar com os proprietarios _

KLEIN IRMAOS
,

�xl Guarä -Mirirn

3xl

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA, MINANCOPA

Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, 6aruantH
Dr. Arlninio Tavares

Prore�sor Catedratico de Biologia do lastittuto de Educação de florianõpolis
Ex-Chefe Glas serviços clinicas e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente 'do professor David Sonsan, no Rio de Janeiro.

Ex-Interno por, concurso. do Assistencla Público do Rio de Janeiro

Vende-se

Compra-se
--=�=--

GOIABAS em qualquer quan-

Walter Becker
Estrada Itapocú.

Industria de Calçados
Gosch Irmãos S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Edital de convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

Acionistas desta Sociedade a comparecerem á as

sembléia geral ordinária a realizar-se no, dia 10

(dez) de abril do corrente ano, às quinze (15) ho

ras, na séde social, afim de deliberarem sobre a

seguinte
�

ORDEM' DO DIA
'

1) - Discussão e Ifpr�vação do Balanço e

mais documentos reíerentes ao exerci
cio de 1946.

2) - Eleição do Conselho Fiscal.
3) - Assuntos de ínteresse social.

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1947.

Herta Gos eh - Diretora Técnica
Ottil ia' Goseh - Diretora Comercial.

Acham-sé a disposição dós senhores Acíonís-

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

Gazolina e Querozene em litros 'e

em caixas.

!'
Atende dia e noite, á qualquer hora. 11

�
Telefone n. 40. ..4

Despezas Gerais
Juros e Descontos
Fundo de Depreciações
Fiindo de Reserva Legal 9.800,00
"I> " Especial 56.700,00

Gratificações a Pagar 30.000,00
Dividendos a Pagar 120.000,00 196.500,00

--------��------------

e-s 1.274.599,50
Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1947.

Herta Gosch - Díretora-Técnica
Ottilia Gosch - Diretora-Comercial

Antonio M. C. da Veiga - Contador Dip. N. 949 .

...

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

1.046.312,40 BL U ME NAU STA. CATARINA
31.787,10 ����������������I

i! M É D I C O
..

................................................................................................ 111 CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA' li

..................................................................."........................................................

ii Com cursos de aperfeiçoamento no i�

Dp. LUIZ DE SOUZA 11 Rio de Janeiro. São Paulo e Buenos Aires. 11
ii Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ��
H Geral de Adultos e Crianças. Ei
li Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. Ei
11 TELEfON!! N. 3 ii
ii Jaraguá do Sul - Sta. Catarina i!
.. ::-

-x-x-

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da sociedade anônima "Indüstría de Calça
dos Gosch Irmãos S/A.", tendo examinado detida
mente o Balanço, demonstração de lucros e Per
das, Relatroio da Diretoria e contas referentes ao

exercício de 1946, encontrando tudo em' perfeita
ordem, manifestam-se favoravelmente ao critério

, -,������������

adotado, por entenderem que o mesmo consulta os H CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GAOOANTA, ii
interêsses sociais. ii moderna e primorosamente instalada do ii

Em consequência, êste Conselho é do pare-jg AMIN
::

cer que as contas e documentos apreciados sejam ii DR. SADALLA H
aprovados pela assembléia geral dos senhores a-'!! CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS li
cionistas. H ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ ii

Jaraguá do Sul, 15 de Janeiro de 1947 ii «Rua Abdon Balista - defronte "A Noticia"» ii
Carlos Leopoldo Mey ii HORARIO : 10-12 e 4.6 da tarde - Hora marcada: 2-4

' ii
Arno BIosfeld ii _ ..Jolnville - ii
Edmundo Splitter;:

..

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

Residsncia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12
:::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::.�:::::::: :::::::I:::::::::::::::: ::::::��::::::::::::::::

Dr. Renato W"alter

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



É UNA D�A .RA���
MUITO ..a:RIQ:OSJA PAPIA A P'A
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'I··,.
Por E. E.

A Fila do Campeonato

COITRA CASPA.
QUEDA DOS CA- i

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

�3URO CABELUDO.

Foi a seguinte a classificação
dos quatro clubes na fila do campeo

. neto. 1o-Baependi:-campeão-com 6'
jogos; 4 vitorias, e 1 derrota; 9 pon
tos ganhos e 5 perdidos; 15 goals
pró e 5 contra. Saldo: 88 goals.

2@-D. Pedro:-vice-campeão-com
6 jogos; 3 vitorias, l' empate e 2 der

. rotas; 7 pontos ganhos e 5 perdidos;
13 goals pro 11 contra. Saldo: 2 goals.
5°-Seleto:-com 6 jogos; 2 vitorias,
nenhum empate e 4 derrotas; 4 pon.

tos ganhos e 8' perdidos; 12 goals
pró e 15 contra. Deficit: 3 goals.
5o-Acarai:-çom 6 jogos; 1 vitoria, 2
empates e3 derrotas; 4 pontos ganhos
e 8 perdidos; 11 goals pró e 18 con
tra. Deficit: 7 goals.

TO"·lIeo (APlI:AR·
,

,' ...�,. fi;

POR E_xeElf:NCIA

Os Amigos da Onça
Logo na primeira rodada- foi i

naugurada a lista dos artilheiros "a
migos da onça"... Coube a José
do Baependi, a pouca sorte de man
dar a bola para as suas proprias re
des, sendo o tento favoravel ao Se-.
leto. Após surgiu Levinos Zagueiro
do Acarai, que veio fazer companhia
a José, e que por grande infelicida
de marcou dois tentos contra seu

proprio tean, sendo os goals á favor
do Seleto também que neste prelio
saiu vencedor pela contagem de 5 x 1.

E por fim Alex que não poude
de deixar de escapar da lista que
domingo tambem marcou um tento
contra o seu onze.

.

,

Juizes
Dos doze jogos do campeonato,

dirigidos pelos árbitros da L. J. D.
Benedito Campos e Walter Eisenhut
figuraram em quatro jogos. Pedro
Salves em duas. Gonçalves e Jose
Lopes somente atuaram uma partida.

Bolas nas Redes

guaense.

Economo

"MEDICAÇÃO AUXILIAR
NO TRATAMENTO DA

SlFILIS".
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moveu contra João Tho
maz Sebíno da Cunha.
diz que; tendo passado

O Doutor Ary Pereira em julgado
-

a sentença
Oliveira, Juiz de Direito que decretou o desquite
da Côrnarca de Iaragué da Suplicante com o refe

do Sul, Estado de Santa ridu, vem, respeüosamen
Catarina, Brasil, na forma te, requerer a V. Excia,
da lei, etc. que se digne ordenar a

Pelo presente edital, intimação, por errar-se em

com o prazo de trinta(50) lugar incerto e não sabido

dias, cita a João Tomaz pera, no prazo que íor

Sabino da Cunha, pera os fixado por V. Excla., vir

termos de um ínventerio, abrir o inventario e dar

requerido por Martinha andamento ao mesmo vis

Francisca -de Medeiros da to não haver-passado 18
Cunha, nos termos da i- mezes da decretação do

nicial adiante transcrita e desquite aberto o mesmo

seu respetlvo despecho.- lnventario, Tudo sob pena
Exmo. ônr. Dr. Juiz' de de sequestro dos bens que
Direito da Comarca de por �enturã esri

Iarazué do Sul. Martínha verem sob sua adminis
Francisca de Medeiros tração e de ser o cargo
da Cunha, por seu procu- de inventariante deferido

redor bastan. le,infrassinado I
ci suplicante. prosseguin

e constituído nos autos do-se nos ulteriores têrmos

da Ação Ordlneria de Des- de direito, sendo esta au

quite que, por êsse Juizo, tuada e apensados os au

tos aos da ação principal.

BRUNO SOHUSTER rir que sua contribuição, N. T. P. Deferirnento-Iere
de janeiro a junho dêste gué do Sul �4 de feverei

ano, foi superior á oíere- ro de 1947. assinado) pp.
cida pelo conjunto das Luiz de Souza. "Estavam

capitais das Unidades coladas estampilhas esta-

municipio. Federadas, inclusive São duais novalor total Cr3,00,
O extinto contava 65 Paulo. Durante êsse pe- inclusive a taxe de saude

anos de idade, sendo seu riodo, o montante arre- de aS 1,00 devidamente

enterramento feito cemí- cadado no Distrito Fe- tnutlllsadas com asslnatu

terio municipal desta,com deral somou 205,2 milhões ra e data por esteneo e ä

grande acompanhamen- de cruseiros; em São breviadas. "Despacho.-].
to. Paulo, 151,5 milhões; em Sim, com o prazo de trin-

A familia enlutada e Pôrto Alegre, 7,2 milhões; ta dies, Em, 24-2-1947-

especialmente ao seu no Recife, 6,5 milhões; Assinado) A Oliveira. HE

genro sr. Walter Breit- em Belo Horizonte, 4,6 pera que chague ao conhe
I haupt, nossos pesames. milhões; em Salvador, 3,6 cimento de João Tomaz

Ltd milhões,' em Curitiba, 5,1 ôabíno da Cunha, se pas-
a. dl IJjjRICO WITT milhões; em Manaus,2,1 sou o presente e tta que

milhões; em Belém, 2,1 seré afixado às porta do

..E� Garibaldi,.onde re- em Niteroi, 1,6 milhões Forum no lagar de cos-

, Eríca filha de Gabriel Bilk, sidía, faleceu dia 6 o a- de cruzeíros. Nas capitais turne, e publicado pelo

No dia 6 do corrente, entre Corupá e Joín Edvino Lange, filho de ba�tado. lavrador sr.

I restantes,
nenhum dos Diar.o Oficial do Estado e

vílle, desapareceu do trem passageiro, uma mala João Lange, Leonardo, fi- Eríco WIt.t. ' totais registrados otingiu Correio do Povo, este ul-

contendo roupas; a pessôa que por engano tenha lho de Hugo Ztela, Ovl- O fale?ldo contava 62 1 milhão de cruseiros. ,timo que se edita nesta

tirado, pede-se' entrega-Ia na ".A\ (COlvJ!i]ERs dio filho de Hercílio Pe- anos de Idade sendo pes, Tratando-se de um cidade. Dado e passado

«JI&L LTDA ..", que será bem gratificada. drortl, ,Ildefonso filho de s03; muito relaci�n��a e impôsto anual, covém nesta cidade Je laraguá
___________�m () David Moreira, Asta filha estlmad�. no mum.Clplo estabelecer um coníron- do Sul, aos vinte e seis

de Helmuth Krueger, Fla- A fam ilia, especialmen- to entre os resultados dias do rnez de fevereiro

vio José, filho de Dorval te �o noss? arn�go F�e- do ano passado e os de do ano de mil novecentos

Marcarto, Leonida Strelow derico .Wut, índustrial 1944, pois somente assim e quarenta e sete.
_

filha de Helmuth ötrelow, em Canom_has, as nossas teremos a verdadeira Eu Ney Franco, escrivão

Elvira, filha dé Alvino condolencías. medida do sentido ascen- o subscrevi. assinado)
Germano Lenz, Edmundo -x- síonal dêsse tributo. Ari Pereira Oliveira-Juis

filho de Ervino Iungton, Em .Itapocusinho, fale- Figurou o Distrito Fede de direito."Está conform,e
Alvaro filho de Octavia- ceu dI3; 7 do �orrente .0 ral,em 194'4 e 1945, com o original do qUI: dou fe-

no Tissi, Waldir Paulo Ií- sr Jose Severino .lVI.orel- 679,9 milhões e 771,4 mí- lereguá do ôul, 26 de

lho de Placido ôatler, Ce- ra, de uma tradlClOnalllhões de cruseiros res Fevereiro de 1947

cilia, filha de Germano familia local. ,I pectivamente; f;)ão Paulo, 0- escrivão Ney Franco

Schmidt, Maria Olga, filha .......Wii@lQ "iM'-M§'M5§I!
I cpm 586,1 e 714,2 milhões; __ .

-�

de Carlos Martins, Hum- -I Pôrto Alegre. 60,1 e 77,21 '

ENO
berto filho de Vitorio Pra' Arrecadacão do im- milhõe�; _

Recife,49,8 e OTIMO TERR
di Carlos filho de Carlos . 58,6 mIlhoes; Salvador,
Mohr JUBior, Erna, filha posto de renda, no 44,9 e 48,3 milhões, Belo

I de Artur Greuel, Inês tvla- •• ,Horizonte, 29,4 e 37,5
.

ria filha de Augusto ]\ilu- pnmelro sem,2Sd'e milhões; Curitiba, 21,2 e

rara, Adalfredo filho de de 1946. 25,6 mil�õe_s; Belém, 21,2
Alberto Dallmann, Hilda e 21,5milhoes; Fortaleza,
Maria filha de Henrique ! 11'7 9 14,1' milhões; Ma-

Tessi, Teresinha filha de Permitindo apreciar o naus, 11,2 e 9,5 milhões;
José Leopoldo Martins, vulto da arrecadação do Niteroi, 12,2 e 9,1 milhões;
Adernar filho de Augusto impôsto de renda, no Maceió 7,1 e 8,2 mil}1ões;
Hartmann, Avenicio lsido- Distrito Federal e nas São Luis,6,5'e 7,1 milhões;

;t·!::.·.�:7T"··E·-:;S��O··U···R"·O·>;';'�D··�A·"·"·l::.:1';ro fi.iho de SJilio Antoni? capitais dos Estados, até Araca.ju, 5,4e 4,5 m�lh�es:
Clarim Lenzl, Dolores,' h· o primeiro semestre do Teresma, 3,4 e4,l mllhoBs,
lha de rreo�oro Kruege:, anô corrente, graças ao Vitória, 2,0 e 3,5milhões; t: JUVENTUD�: :

Adalberto filho de Henn- grau de atualização dos João Pessoa, 2,2 e 2,8 :
-

:

que Frankowiack, Cecilia, dados
.

que divulga, o milhões; Natal, 2,6 e 2,5 t; estado de novo, 18 :J
filha de Ernesto Demarchia "Boletim Estatistico" do milhões; F[orianópolis,: vis, vende-se por Cr$ :l
Walderna'r, filho de Augus- t B. G. E. em seu nu- 2,5 e, 2,1 milhões; Cuia- t�::. 4toO.0,00 menos do cus- �::,.�to Wischal, Luiz filho de mero retati�o ao tercei- bá, 1,2 e 1,1 milhões. e

Carlos ßeleti, Haroldo ro trimestre de 1946, re- Goiania, 856 e 661 mil Lil'l'lll'ia CEN'!'RAh,
filho de Vitor Freygant, vela a continua e signi- cruseiros. .�.l:� •••A...V••.••G...e..I.u.l.i.O..

·

..

v
..

a

..r.g..
a

..

s

.... �l::)!{,Aldo !nacio filho de José ficativa ascensão dos re-I
Verifica-se que em t �

Zacko, Blazio filho de E- colhimentos devidos a algups centros de menor m�"""""""""'_____"_''''''''''''''''''''''

varisto Klein e Renato êsse tributo, nos ultimos significação éconômica

filho de Oscar Nagel. exercicios. houve ligeiro decréscimo

Obil!ls. No mesmo cartoria A capital do pais figu- em 1945, mas, sem ne�

foram inscritos os segun- ra em posição de acen- nhuma influência nos

tes obi tos: Elisabeth Mass, tuado ralêvo em tal arre· resultados gerais.
com 90 allos de idade, re- cadação bastando rele- (L B. G. R-52)
sidente nesta cidade, Ma-

'

-;;::====:;====�
ria Ponath Töwe, cam.63

.

anos de idélçle, era casa-
P A R A F E R i D A S,

da com Gustavo Töwe, E C Z E MAS I

residente em Rio Cêrro,
Maria Silveira, com 8i I N F L A M A ç Ö E Sr
anos de idade era' viuva Ide Manoel Silveira, resi� C C C [ ! R A 5 I

dente em Retorcida, Erna
I F R I E I R A 5 I

Radke, com 2 anos de ida-

de, filha de Adolfo Radke ES P I N H A 5, E TC.
residente em Garibaldi.

.

rupé.
Dia 6 a ôra, Juliana

Coutinho, 'professora em

Poço D'Ante.na mesma da
ta Sra. Eleonora. Luz, es
posa do snr. Nestor Luz.
Ontem do sr. Leopoldo

Mey, Erico ßlossfeld e

Carlos Hass.
Aos aniversariantes os

votos de felicidades do
"Correio do Povo".
Faz anos dia 11 a ôre,

Paula Funke esposa do
soro Alfredo Funke.
Fez anos die 6 do cor

rente o jovem Teobaldo
Raters.

Amanhã faz anos .a

Sra. Tereza Kluklinsky

Rodrigo Nicoluzzi A data
Um terreno sito á Estrada Itapocú-Hansa, de 15 do corrente assina

com 82 morgos de terra, tendo casa bôa, Inclusí- Ia, o natalício do jovem
se galpão para bater arroz, mais ou menos com Rodrigo Nicoluzzi.
6 morgos de arrozeiras feita, terreno proprio pa- Ao coléga Rudi, como

ra maís 20 morgos. é chamado por seus inu-

5x1 Tratar com EUCLIDES GARCIA meros amigos, o nosso
o abraço, com votos de to

das as felicidades.

Gustavo Ammermann ImportadoraS.A. ·1
FERRAGENS E FERRAMEMTAS

\

Comunica a seus distintos clientes e

amigos que o Snr. AR.THUR. MEYER. dei
xou de fazer parte do quadro de viajantes.
Em breve passarão a ser visitados por ou

tro nosso colaborador, que apresentaremos
oportunamente, e aproveitamos a oportuni
dade para agradecer a preferencia com que
sempre nos distínguiram, o que esperamos
continuem fazendo no futuro.

Rua Florencio de Abreu, 444/6
Telefone: 5-1155

Endereço 'I'el.: "Ammermann"
SAO PAULO

São Paulo, 26 de Fevereiro de 1947.

Empregada Doméstica
Precisa-se uma com prática de todos os

serviços.
Ordenado CrS200,00.

5xf Informações na A. COMBRCIA'L LTDA.
-----------------------------------------�

VENDE-SE

Vende-se

Locais
FALECIMENTOS

Aniversorios Fizeram anos

die 5 li Sra. Clara Albus, DONA HERTA MA-
esposa do Sr. José Albus, ZUREOHEN
proprerério da "Casa Re- R

.

d I
ãl", Maria' Wailettí e Re- epercutíu o orosa-

mente na cidade, a no-

ginaldo Kreischmann. ticia do falecimento, de
Dia 4 o Snr. Carlos

Ruten comerciante em Co-
.dona Herta Mazurechen,
esposa do snr Dr. Wal-
demiroMazurechen, com
petente clinico nesta ci
dade.

O passamento prema
turo daquela virturosa

senhora. deu-se em Curi
tiba, onde a mesma se

encontrava em tratamen

to, no dia 5 do corrente.
A grande dôr por que

passa a Iamílía enlutada
tambem tem sentimento
dos seus inumeros ami

gos.
"Correio do Povo"

apresenta sentidas con

dolencias.

Dia 5 faleceu nesta

cidade o sr Bruno Schus
ter velho morador do

Uma carroça com tolda, 2 cavalos e respec-
tivos arelames, tudo em otimo estado. BARRI.S VAZIOS
5x1 Tratar com - JOSÉ E.RS"'H1L�G
--------------------:::

MALA
desaparecida

,

r

"Waldemiro Mazureehen, Emí-'
líe e Maria Jucksehe

Agradecem as condolencias enviadas

por motivo do falecimento de sua bôa e

querida esposa e filha

HERTA,
e convidam as pessoas amigas para a mis
sa de 7°. dia a ser celebrada no dia 11 do
corrente ás 7 horas.

Jaraguá do Sul, 7-�-1947.

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

Rodrigues, Nelson, filho
de Constantino Rosa,
Maria Helena, filha de
Carlos Müller filho, Lauro
filho de Geraldo Nieders
trasser, Maria filha de Jo
sé Josino Pereira, Lélurita
filha de Rodolfo BrandI,

Registro Civil Egon filho d.e VYalt�r
. . Schumacher, Remoido fi-

No. C�jtorlo do. Re�ls-llho filho de Reinaldo Ha
tro CIVIl, foram I.nscrltos fermann, Terezinha filha
seg�ntes nasc.lmentos: de Geraldo Bagatoli, Hil
MariO, f. de .Martm Fodl da fiiha de Franciscu
ng?, f. ?e Wllly Erdmailn Pangratz, Aurélia filha de
Frlda fllhÇl de. B�rtoldo Bruno Rietler, Adolar João
Wend�rf, Ant<;>n1o fllh? de José Bertoti, Jurandir filho
�stevao Cas�lIho, Olmda de Manoel- Rosa,' Ursula
fllh� de J?a? Scl1og�r, filha de Jacob Foçli filho,
Maria Darci f1.lh.a de Joao Lídia filha Sizino Garcia,
�chogor,. Edla. fIlha de .AI- Erica filha de Erico Müller,
�InO Welse, VItor Pearo, Nestor filho de Miguel
fllh.o de Pedro Leonel. de Kiatkowsky, Geraldo, filho
�VIZ, Laura Margarida, André Papp, Relindes Elfi
flha de Ordemar Manoel, filhas de Ernst ABendhack

Isolde, filha filha, de Artur
Witrhöft, Guiomar Asta,
filha de Eurico HoItz, Rau
lina filha de Paulo Hafer
mann, lsolde filha de De
oclecio Correia, Bernardo
filho de Leopoldo Mathias
Alirio, filho de Alidio Fio
riani, Lauro José, filho de

5x 1 Horacio Benedito Rubini,

Aviso
que transferi o meu es·

critorio para a Rua Mar.
Deodoro, N. 204.

FRANCISCO F. FISCHER
3x1

Emprego
Presiza-se: de um mo

cinho que saiba escre

ver á
.

màquina, no es

critório de Francisco
Fischer - Rua Mal. Deo
doro N.204.

3x2

Vendemos

Engenho RA U

Edital

Vende-se, sito á Estra

da Ribeirão Grande, com

ca. 90 m0rgos, proprio
para ° cultivo de arroz.

LAURO C. ßLUNK
Cor�pá

�---------------------

Hrreunues Holôn�ezes
Legitimas

Recebeu a CASA REAL
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