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Enquanto o sr. Llgo ] tenha que dividir o bolo. O atuál efetivo das vàrios postes de ílumí- la camara Muuicipal.
Borghi vive em confe- Alem do mais, as elel- Forças Armadas Norte- nação pública. Em uma de suas ultl-

rencias com o General ções no Brasil sã� caris:'1 Americanas é composto x mas reuniões aCamara

Canrobert Pereira da Cos- srrnas e, nesta Crise, a, de 412.000 homens nas De Porto Alegre íntor- Municipal elegeu por 9 vo No civil testemunharam
re, o sr. Adernar de Barros não ser o sr. Adernar de forças aéreas, 677.000 no mam que aCamara Mu- tos.es suas comissões per- o ato o casal Pícolí e o

que o derrotou nas urnas Barros, que está amea- exército e 527.000 na ma- nicipal de Araranguà, manentes, que ficaram as- snr Emanuel Porto Ma

paulistas entra em dança lhendo ha anos, por meios rinha. Em Março do ano em Santa Catarina, dírí sim constituidas: Legisla- chado e sna exma. espo
da sucessão presidencial llcltos e i1icitos, os demaís passado, esses totais giu um apelo à:Assem ção e Justiça, João Lucio sa dona Maria Otavia Mi...
como candidato e de uma partidos vivem horas amar eram respectivamente de bleia Legistrativa Caú da Costa, presidente eMax randa Machado.
maneira toda americana. gas por falta de dinheiro. 360.000, 540.000 e. 505.000 cha, pedindo seus bons Thieme junior e Wily Ger- Ao jovem casal e seus

Para se ter uma ideia Dai o sr. Nereu Ramos homens : oficios. Deseja ela a rea- mano Gessner. Viação, dignos progenitores os

do que vai ser a luta em e outros chefes partidários O secretário da dele- llzação imediata dum ple- Obras Publicas, Agricultu- cumprimentos do "Corre-
torno da sucessão do sr. esrudendo a modificação sa James Forrestal, ao biscito, para que a popu- ra, Industrie e Comercio, io do Povo".
General Dutra, temos, co- da lei eleitoral, barateando anunciar esses totais, lação possa deci dirpela a Orevlano Tlssi, presidente
mo um aperitivo, a inicia- o pleito e, nessa cajadada, num discurso disse que o nexação do Muuíc tpío.ao e Carlos Rutzen e Wily Consorcio Costa·ToRlazeli. Em
tíve do governador pau- fazer o expurgo dos anal- exército, a marinha e a Río Grande do Sul.: A Germano Gessner. Flnan- jtapocusínho. na restden-

.llsta, fabetos alistados exoficlo, forçaaerea deverão con- mensagem é assinada pe- ças, Economia, Orçarnen- cia do sr. Manoel F da

Organizou ele, em um com o que só tem a perder servar igual poder, nos lo Presidente. Více-Pee- to e Contas do Municipio, Costa, industrial ali esta

navio do Estado, uma o sr. G,etulio Vargas. E ele proximos quatro ou cinco sidente e Se�reta!io da WilyGermano Gessner.pre- belecido, realizou-se ön

feira flutuante, que percor- perdera pelo menos 30% anos embora o poder Camara e mais tres ve- sidenle e Augusto Sartl, tem o casamento da se-

re o Nordeste e Norte do do seu eleitorado, não aéreo possa eventual- readores, que dizem Luiz Maes, João Lucio da nhorita Valtrudes da Oos-

pais, mostrando não so- ficando, de forma alguma, mente ser de Importancia interpretar . os sen tí- Costa e Otaviano Tlsei. ra, com o sr. Orestildo

mente os produtos das na primeira linha para primordial no mundo. mentos de oitenta por Educação, Saúde e Assis- Tomazeli, contador e pro-
índustrlas como iniciando disputa do pár;.eo. Forrestal recordou tam- cento da população de rencle Saciai, Albrecht fessor em Joinville.
uma campanha popular em. E emquanto não chega- bem que, no verão. pas- Araranguà, Gumz, presidente e Arqui- Ao casal e seus pais, os
torno do derender do rem os chefes partidários sado, as Forças Arma- -x- medes Dantas e Frederico cumprimento do "Corre-

governo. a um acordo sobre a Iu- das requereram uma par- Noticias de Chicago C. Vasel. Redação, Max io do Povo"

O navio alem da farta tura lel eleitoral alijando te do orçamento equiva- dizem que as autoridades Thlerne luníor, presidente MaJ'or Luiz Ta,ares da Cunhi'l
dtetríbuição de cartazes de ou não uma grande perre lente à ÕO bilhões de de 17 estados norte-ame- e João Lucio da Costa e

· propeganda, tem tambem, dos eleitores trabalhistas, dólares, acresentou ele ricanos revelam que des- Otaviano Tissi. Mello. Em visita a

· como nas ca�panhas dos nã� lhe� conv�m firm!lr I que, epesar 'do -presi- de o primeiro dia de Ja Deram entrada diversos seu irmão sr. tabelião

Estados Unidos, uma coligações, pors poderão I· dente Truman não ter neiro do ano corrente projetos de leis. que estão Mario Tavares, encontra

companhia teatral, cinema fracassar. leito certes nas verbas morreram 123 pessoas sendo submetidos a estu- se nesta cidade o sr.

e outras atrações, Que Ia- O que afirmamos acima, I para despesas militares em virtude das más con- dos nas comissões, bem Major Luiz Tavares da

zem convergír pare ali o tambem vale pare os esta- no orçamento' nacional, díções atmosterícas re�.,. como o relatório do sr. dcOünChuarsoMdeolloE'st�r:���Ó�
povo e tem causado muito dos. de quatorze bilhões de nantes nos Estados Um- Prefeito Municipal.

· boa impressão. Aqui mesmo, em Santa dólares, indicou que o 'dos. Há alguns dias a do Exercito.

Assim, alem dos snrs. Catarina,. }ivemos nas total poderia ser revisto melhoria de Y�ilidade Dr. Tiage Ribeiro Pontes. O sr. Major Mello

Nereu Ramos e General

1
recompoerçoes d�s Mesas logo que as despesas permitiu que a Força Acha-se nesta cidade, tambem tez parte do Es-

9a.nro.bert, .temos, ....ago.ra. �a�' Cernaras dOIS.... casos adicionais parecessem Aérea tran�port.asse bri ecompanhedo de sua exma. tado Maior da Força �-
;"" o-ensalo-de ICln�mento tllnC"08 de revo.�t�,,:.çot;t!ra -neceslHWias.

. ". gadas d'� lilDp�a e sel- familia 0- sr: dr. Tiago· pedici(}na"ia"' Brasil-etra,
uJi,;um terceiro -ciindldafö más dtreções partIdárIas -x- vamento a áreas. bIo- RibeÍro Pontes, intwro ju- tendo brilhante atuação

� º sr.. Adernar de locais-os.c�sos de Blume- De Budapest informam' Iqu"e;'l_das péla. nêve, essas iz de Direito na Capital na campanha da Italia.
· Borros. .

nau e. traJaI.' . que o. card.eal José Mins. reglOes e�t,��em-se des- Federal..
. -

.

Ao distinto oficial do

:-.X -

..
BI.umenllu, elegeu para zenty, de:.ã6 anos foi de a front�nra�canad.ense O visitante que já mili· Exército apresenta.

·

Um pohhco udemsta preslde.nte -da Camara um condenado!:'laJprisão per- até o MéXICO. Os crlado- lou na magistradura cata- mos nossos cunlpri-·
; afirmou ha pou�os dias: pessedlsta, embor� os res- petua pelo!lt TrIbunal do res norte-americanos rinense a qual muito hon- mentos.

que nenhum partIdo esta t�ntes mem��os sejam ude- Povo;
.

Declarou o juiz declararam calcular que rou, tambem já foi Juiz Consultas. Por falta de
em condições de eleger, �Istas e �'aJ.al,' ol�de ? PSD presidente, Wilnos Olty, em virtude das mas con- nesta Comarca e é autor de

espaço deixamos de res

com. forças propri.as,
�

o ttr1ha.méllOrta fOI eleIto um
que. o Tribunal h,avia dições atmos�ericas, _

a diversas obras sobre di-
ponder aqui as consultas

preSIdente da Repubhca udemsta.. ., conSIderado como cir- falta de abmentaçao, reito
d A L d C

,Se estudarmos bem a A po.htlca e .uma arte, cunstancias atenuantes' o provocarágrandes perdas ·ps seus inumeros ami- os snrs. : ., e· oru·'

situação das diversas agre- re�uer dIplomaCIa, tato, e, fato de haver o cardeal nos rebanhos de gado nos gos neste municipio, os pá e Comerciante, de Ja

miações partiélarias, não aClm� de tudo, co�c?r- confessado sua��culpa e Estados Unidos. Calcula- quais soube captivar pela ragu�, o que faremos no

p�de ser outra a conclu- ßan.cla com os correhglo- lamentado oS.tatosl que se�até agora u� _prejui sua integridade moral e proxlmo numero.

sao. .

narlOs.
. praticóu.Minszenty é cul- ·zo< de 600 m1lhoes de cavalheirismo, recebem

_Os pa�tidos, muito r:nais Á chlc<?te, a�eaças e pado de tres crimes; dól�res Qua�do se pro- com prazer a visita, dese-
nus ambltos estaduaIS e c0f!1 fut.r�cas nao .se faz traição, conspiraçãO' con- cedIa uma hmpesa, nu- jando ao ilustre magistra
municipais que no federal, mal.s. PO�lt.'ca, pel� menos tra a Republica e opera- ma pastagem foram do E' sua dignissima fami-
tem as suas querelas inter- poht�ca hmpa,. sa, como ções monetàrias no cam- encontradas õOO cabeças lia uma feliz permanencia O nucleo central da ter--

nas, dificeis de a,pasfguar, precl.sa o BraSIl. bio negro. de gado mortas. aqui. ra. é urna massa ignea

o. qu_e forçosamente levara -X O cardeal na quali- _ As vacinas. Ha. pouco l�net8eCrOI'OmrudnOal pqlaUneeetan,Chceer�dISSidentes a se ba�dea- dade de prelado, vivera t d
rem _para os adv"rsarlos. Que o Partido Social Pro- afastado da vida real. Comissão Estadual e�po, quan ? Irrompeu. cado pela crosta For-
Nao ha 00 Brasil um gresista,que é de Ademar Minszenty e seis outros

o tIfo nesta CIdade, hou- mam-a . substâncias mi-

Estado! ?nde. �ão haja deBarros está prejudic.an- acusados permanecerão de Preços ve, como era de prever, nerais em fusão, liquidas
pessedls.t�s �Issld_entes e do o PSD, não ha dUVIda. no presidio até que o O presidente desta Co- gr�nde procura de vaCl-

ou 'gasosas. Falta-nos um

Jrreconclhav�ls. N�o que
.

Um te�e�rama da Agen- Supremo Tribunal decida mÍssão em Santa Catari- na�d co�tra essa doença conhecimento exato da
remos com ISSO dIzer que Cla MerIdIonal, que per- seus destinos. na, estabeleceu os se-

epl emlca. disposição do nucleo cen

os outros partidos não t�nce aos !liários Asso- Justin Barranay de 66 guintes preços. f �go�a n&s chelam no- traI e discute-se se ele
sofram tambem desse mal, Clados, dIZ .que em anos professor da Uni- A venda do quilo de ;�::�s �ug:�:: d�m��: hserá uma massa cofntinuamas dev�mos concordar Goiaz 2 deputados Fede- versidade Católica. Padre açucar no ,:arejo, em to-

apenas foi aplicada a pri omogenea,_ou se ?rn�a�
que as. dlscordancias são rais e 9 estaduais passa- André Zackar secretà- dos os IIlUpIClpIOS. meira dose, não sendo

da oe porço�s deSIgna!
em maIs pequena escala, ratp. para aquele partido, rio do Cardeal. Principe Açucar crIstal CrS 4,20 feita a segunda por falta m�n te aque�ldas e de (h-

da�o �ue, estando p'<?r ßelxando o PSD e, em Paulo Esteereazk. Dr. " retoe�t�a CrS 4,50 de vacinas. fer.ente �ens�dade De s na

baIXO, IstO é, se�do vt1!> Silo Pa�lo 10 deputados Niklos Nagy, secretário Nos mUDlClploS do pla-. Como o publico sabe, a
eXJstenCla �ao·nos a �ro-

l11a�. �empre sao nrb!� :ßstaduals tambem passa· da ação Católica. Padre nalto estes preç.os pode- aplicação apenas de uma
va os segUIntes fa�os.

sOÉhdarlo.s. . .

'

,. tam par�·o SIlr AdE.>mar Bela Ispanki. Lazlo Toth, rão ser acrese�dos das dose nenhum efeito traz, .1- Ó desprendImento
.

esse
. ra9UJ�Jsmo do de Barros. Em.AI�goas, o ex-editor Católico. Bstes despesas relatIvas a!l pelo que foi tudo serviço

de vapores. quentes e

par�ldú maJorlta,rlo que o snr. .governador Gois são os outros seis aeu- trans�orte. Este acrésCl- perdido. águas termaIS
_ .

obrIga a c.orrer at�z das' Mont,�lro está ütambem sados. -x- mo nao poderá passar 11- Os vulcoes, canaTS

�utras entIdades. partlda- prestIgIando o PSP e De Rio informam que foi de 10%. Enlace Ramos-Gomes. Teve abertos. atravez da crosta,
rIas para garanhr um seu mesl!l0 está se dando em apreendido pela policia A margem maxima de lugar ôntem, na residen- por onde jorram gases

"candIdato, mesmo que SergIpe. dinheiro falso num es. lucro bruto permitida ao cia dos pais da noiva. inflamados e matéria in

tudio fotografico no cen- comércio atacadista é de casal Hermilio Ramos, candl;scente
tro da cidade. A soma do CrS 16,00 em saca sobre nesta cidade' o enlace III - Os terremotos,

dinheiro e de 60 milhões o preço de usina, quer matrimonial do senhorita manifestaçõés da ativida

de �ruzeiros. As cedulas haja sido a mercadoria Jurema Ramos com o snr. de central
.

são de 500 e 1000 cru· adquirida diretamente na Manoel Gomes do comer. IV- A observação qa
zeiros, sendo as mesmas usi�a ou em outro ata· ciode Rio Negro. t�mppratura_ telurioa
de rara perfeição. Se cadlsta. O áto religioso foi para
fossem lançadas em cir- ninfado porparte da noiva
culação dificilmente se· �, pelo snr. Tenente José Lapis C ··1 ß YO nriam descobertas. Sementes·� de dos Passos e sua exma.

x
�

hortaliças frescas, snra ida Almeida dos Pas-
Florianopulis numa d sos e por parté do noivo

noite da semana passada garanti as pelo snr. Virgilio Picoli e
foi varrida por um vio- Na Soe. Gráfica Av�ida Ltda, sua exma esposa, dona
ento tufão, derrubando Avenida Getulio Vargas. 350 Helena Leutprecht �icoli.

A AGUA

·Município.de Ma/ssaranduba
.. Hoje será solenemente e amigospara aquele áto
instàlado o Municipio de esteve nesta cidade- o

Massaranduba, recem- sr. -ijicardo Witt, presi
creado, cujo prefeito pro- dente do diretorio do

·

Xi�orio é o .sr. Jo�é .Cor- PSD do novo municipio.
t
elro da SIlva, q,ue .j�_ Somos gratos 'ao -con-

om�u posse. - vite com que nos distin-
Afl.m de pessoalmente guiu' a comissão dos

conVIdar as a��rid8des festejos.

na

Gráfica Avenida Ltda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Acaratn e rane§tra preliarão hoje á tarde na cancha da Rua Marechal Deodoro. É um clube desconhecido que hora nos

.' 9 vem visitar e acreditamos, que o Palestra virá nos oferecer um bom espetáculo futebolistico enfren-

t�ndú os DIabos Verm�lhos de nossa cidade. A preliminar. que já conquistou as' simpatias do público esportivo de Jaraguá, reu

n írã �studan,tes � aspIrante� do Baependí. Venha o que VIer, aconteça o que quiser, os Estudantes querem vencer de qualquer
maneira. Sera hoje a despedId� dos alvos em campos de nossa cidade, e por isso tudo farão para levar de vencida a equipe

azurra, e premiar os assistentes com um bom jogo de futebóL Iriicio da preliminar: 14,30 horas.

Carlos Leopoldo May
Diretor Presidente

Em S. Paulo-
S. Paulo 2 .x Palmeiras 1

Em Curitiba -

Britania t x Agua Verde 1
Juventus 3 x Palmeiras 1

Em Brusque-
Paissandú 4 x Valim 3 (Rio).

DOMINGO
No México -

Vasco da Gama 3 x EI Leon 2
Em S. Paulo=-,

.
Corinthians 5 x Botafogo O

Em Passos, Minas Gerais.
Flamengo (Rio) 4 x Passos O

Em Curitiba-
Ferroviário 3 x Curitiba 1

Em Rio Claro, S. Paulo-

Em onibus especial excurcionou á Guarami ) S. Cristovão (Rio) 1 x R. Claro 1

rim o Acarai. Em comemoração ao 10° aniversário Em Recife - .

do Seleto, os rubros enfretaram os periquitos. Bangú (Rio) 3 x E. C. Recife

O clube colarodo perdeu, mas foi adversário á al- Em Florianópolis - •

tura e muito respeitado Na primeira fase não hou - P. Ramos 2 x Palmeiras 2

ve abertura de contagem, quando vimos uma luta Em Canoinhas - ,

equilibrada emuito renhida/Após o descanso re América 4 x Ipiranga 3

gulaméntar, e uma boa laranjada, pois de fato o sol Em Joinville -

esteve abrasador, os quadros voltaram á canha. Valim 5 x Glória 1

Neste segundo período o Seleto marcou tres goals. Em Mafra-
O primeiro aos 2m. por intermedio de Alex, apôs Operário 2 x D. Pedro 2

um minuto os periquitos voltaram a marcar, era I Em Guaramirim -

.

então Alderico o goleador. DecorridolÖl 27m, Levi- Seleto 3 x Acaral O

NAo VENCEU 'POR CAUSA DO' SEU ATAQUE nos, ao atrazar o globo a Arno que não conseguiu Em Jaraguá -

,

detf>r a esfera marcou contra, Foi assim que o Riachuelo 3 x Baependl 2
_

C.A.B· e E.C.R. foram so degladiantes futebolisticos, I Seleto .assinalou seu tercei�o tento.

de domingo ultimo no Estádio da Rua Abdon Ba- Os elev�n atuaram. aSSIm formados_
tista. O prélio foi assistido por um número de es.- SeIet? - M�guel; �dol�o � Oscar;.Jordao, Alex e In.lUstrlla ,Ie Matlel·ras Janssen S. A.pectadores que ;qão passou de. regu]ar:-'Não sabe- Neco, Ald�rlco Cah Joao:r.lDho, É�IO e �aulo. U U U
mos,mas deve ser a falta de interesse que reina nos

Acaral - Arno; Albano e LevlDos; Vitor, Ores-

seios esportivos jaraguaenses. Foi o jogo disputa- tes e Am�ndo; �ourenço, Bona, Vale, Carlos e Cy

'do, notando.se ,muito ânimo e movimentação entre lo. O árbitro fOI Angelo Salves, da L. J. D. bom.

os 22 lutadores. Muito se esforçaram no decorrer Arno teve que ab�ndona� .0 gramado aos 3� m. do

dos 90 minutos. e por isto er�m dignos duma as segundo tempo, samdo sermmento co.ntundldo, en
sistencia maior. O Baependi jogou com Samir; trando Ma_!>a em seu lugar .. Sobresa.lra!D-se com

Tyrone e Otacilio; Tomsen Baloquinho e Nunes' bo� a�uaçao no, Seleto EdlO o pl'lDClpal, Alex,

Mário, Eti, JustinD, Prada e Osvaldinho. O's doi� JoaozlDho e Paulo..
.

extremas foram fraquissimos, os demais atuaram No quadro rubro Levmos, Amando Vitor Lou-

dentro de suas verdadeiras possibilidades. renço e Vale.

Schmith; Janjão e Ademal'; Thiago Realcye Nico; ••11-;.1.. '...... t" tFloriano, Ulisses Eurico Sula e Schimidt. F� !!lUft 1!1�1A A

Destacaram se Thiago, Janjão, Ademal', Floriano
e Realcy.
Aos 10 m. Eti abriu a contagem para o azul e bran
co

..
Aos 37 e 40 m. o Riachuelo, marcou seu pri

meIro e segundo tento por intermédio de Eurico e

Floriano respectivamente, Os azurras dominaram o

team visitante neste primeiro haU-time, durante 30
minutos. Thiago e Janjão do Caxias muito fizeram
pelas cores do tricolor, e não permitiram que se

verificasse qualquer resultado satisfatorio para o

II.mo,��;:�;'��:��i�i�� �e�!��!��ad� �!agl����. d� ���gß����'!��p'����
se como quasi obrigado a per- .

manece� no México: Os mexica- tendo o êxito esperado para o certaem
DOS mais querem que O Vasco
realize mais tres jogos em seu De Buenos Aires ehe- A. não reconhece a entí-
pai�. Os cruzmaltinos continuam gam noticias de que en- dade sindical dos [oga-
invites e os locais querem por t F

.

força derrotar o gremio da cruz quanto a A. . A. contí- dores e estes se mostram

de malta. nua estudando o novo re- dispostos a fazer reconhe.
________ gime para o football pro- cer a sua agremiação.

Não é hum dia que se forma um bom quadro Baependi Prada aos 12 m. desferiu um petardo que fissional, os jogádores di- O vespertino "La Ra-

de futeból - Os trabalhos árduos do Klippel _ atingiu o travesão superíor, quando a esfera vol- cidiram reclamar o paga- zon", em sua seção espor

Renovação de valores - Quando todos dão palpl- tou aos pés do meia canhoto que sem perda de mento de seus salários tiva "diz: Lamentavelmen

tes - A função de um técnico -. tempo fez com que a;pelota achas-se as redes. Es- correspondentes ao mês te o Campeonato Sul-

Muitos esportistas locais por certo já tem fala- te tento comoveu a torcida alvl-aníl, Aos 40 m.
de Dezembro. Americano de Football

do, sobre KlippeI, e tem perguntado, qual a venta- Eurico assinalou o tento da vitoria. do tricolor. O A medida é indente da parece destinado a um

gern que fez até agora, quando pensam que o qua- triunfo do Riachuelo foi justo.
discussão que possa dar i malogro. Os brasileiros

dro do Baependí, ache-se nas mesmas condições, E o Baependí perdeu . . .

a aplicação de um novo que com tanto entusías-

do que quando. o referido tr�inador aquí chegou. Sim, perdeu e não venceu por causa do seu ataque, regime. Os tramites para mo trabalharam na sua

Aqueles que assrrn pensam estao errados completa- que perdia'tentos contados como certos na hora do a cobrança dos ditos ha- organização procurando
mente erra.dos. Si at� a�ora.. não f�z vantagens; chute final� Estes goals todos foram perdidos na ala veres, bem como' as gra- toda a especie de recur

por certo ainda as fara. Nao e num die que se for- esquerda alvi anil ende Prada podia ter assinala- tificações não percebidas sos para eliminar as di

ma �m ,bom qü?dro d� .futeból. Quem não conhece do nada menos d� quatro pontos.
e os soldos, de alguns elu- ficuldades com que lutam

o
.

tecmco Ondlno Víetra ? E quanto rempo este José Klippel e Julio Ramos foram os apitadores.
bes terão inicio tão logo alguns países não pode

tremador. levou para. colocar o .onze de profissionais O primeiro' com altos e baixos, e o segundo bom. que termite a féria jUãi- rão, segundo todos os ín

d!> �Iumlnense do. RIO numa torma verdadeiramente E preciso nivelar o terreno no goal da entrada no cial, Até o dia 4 espera- dicios ver coroado de

tecmca? Nada �als nem nada menos do que cinco Estádio do Baependí, pois do contrário os arquei-
vá-se a sanção definitiva amplo êxito o seu esforço.

meses. Com Kllppel e o Baependt poderá acontecer ros são obrigados a "engulír frangos", quando Sa-
do novo regime. A Associação Uruguaia

o mesmo �calmem-se pois. mir não comeu frango nenhum. Tambem falta pas-
Diz )he que imediata- de Football (A. U. F.) já

Ren�vaçao de valores. 0_ que mais se ouve falar é sal' uma foice no gramado do campo do Baependi.
mente apôs a sua aprova- dicidiu não concorrer ao

renov.a�ao de valore� ..
Nao Ig�oramos e� obsoluto Para o jogador controlar uma pelota, precisa pro- ção será levantada a ína- certame, por não contar

as crttlcas e comentérlos. MUIta gente Ja tem per- cura-la como se procura uma agulha num palheiro. bílltação dos jogadores, com um plantel de cate-

guntado. Porque- Klippel não lança este ou aquele I
'

'. que incontinente poderão goria. Essa desersão, cer-

elemento. do quadro aspi�,!nte no o�ze titular? E •••••11.1 BlltR••••8. cdnotmraars ermespencetgíOvaCsi.aeÇnÕtel·� I tdaamenpteelasernáoassCao�PAaSnshl'ma-,
tantas e tantas perguntas Ia foram feitas. As vezes

. ,

é politica, mas nem sempre. Acho eu que no Bae- Os Estudantes sofreram nova derrota, desta vez dades. De qualquer Ior- certamente o Carnpeona-
pendi não tem é politica nenhuma, o qual tem-se pela contagem de 2 x t. Estiveram infelizes os ein- ma admíte-se que o assun- to perderá noventa por

notado ainda há pouco fempo atráz, é a felre de I
co atacantes alvos nos arremates finais. Cilio ape- to ainda está longe de cento de interesse. Por

Interesse, e UIP certo apoio da Dlretorla. Esta é que nas com Ferrassa e Elpidio pela frente chutou, solução, pois o projeto a isso mesmo não é Impos
é a verdade. Klippel não mais desconhece o mérito quando o zagaqueiro defendeu sem de querer ser aprovado pela A. F. sivel que seja suspenso.

e o valor dos esplrentzs, que tendem a ser elevados intenções. Sorte portanto.
pera o quadro titular: No futeból leragueense não Os quadros - Baependi - Elpídlo: Ferrassa e

custa quebrar d estrutura dum quadro aspirante pois Angelo; Venezio Adernar e Congo; Marreco Batis-

isto não será crime, uma vez que estes aspi;antes ta Amadeu Clovis e Egon.
--

não jogam em disputa de títulos e campeonato. Estudantes - Samir; Ronaldo e Jorge; Gaia
Melhor é reforçar um quadro titular, pois esre sern- Beras e Arcadio; Eugenio Osmar depois Lio CHio,

pre almeja maiores triunfos. Fredi e Lico.
Qllando Iodos dão palpiles. Todos gostam de dar Com O x O terminou a primeira fase. No 2°

palpites sem reconhecer a situação, nem avaliar em período Batista marcou aos tOm. e Clov.is de pe-

que ponto está o poder de um quadro. Em todos os nalidade maxima os 22 m.
.

setores há palpiteiros que querem indicar esre ou O tento de honra estudantil foi assinalado por

aquele superior. Isto torna um onze cheio de vicios Jorge. Ronaldo e Arcadio foram os mais cotados

e defeitos que só o tempo poderá corrigir. Não é entre os alvos. Com a entrada de Lio no segundo
num dia que se forma um bom quadro de futebol. tempo o ataque melhorou muito. No Baependí
O trabalho é intenso, porém o que mais aborrece Elpedio, Ferrasse, Ademar, Batista e Amadeu atua

são estes precipitados, que querem resolver tudo do rarn bem. A atuação do árbitro foi boa.

dia para a noite.
A função de um técnico. A função de um técnico é

das rnals espinhosas. Não haveria por certo colunas
nesta "Página Esportiva", para que fosse relatado
tudo quanto necessita um treinador para orientar com

segurança, o seu conjunto. Só um trabalho interno,
bastante intimo poderá produzir os melhores frutos.
Si há modificações a fazer o técnico saberá quals
são. Um técnico deve ter sempre uma plataforma de
jogadores. Uma aerrota hoje poderá trazer bàsranres
beneficios amanhã. ôe a méqutneapresenrar defeitos
vários, tome-se -necessér:o ajuntar novas peças para
fazer que funcione com precisão

E quando ela funcionar... Avanté até a

conquita de umA ,,'itória almejada.

o [orr�io do PODO 001 [IPorl�1
Direção: de EGON EHMKE I

Chutando

.••eA••' .1!lI)E'� MaS 181
&.'I11t1••18 • a�.UR.

e.lIll. 11.8••1'1.
SÁBADO

-

E o' BAEPENDÍ PERDEU ......

,

Pelo presente ficam convidados os senhores
acionistas desta sociedade para a assembleia ge
ral ordinaria a realizar-se no dia 3 de

Março de 1949, as 9 horas na sede social, a

Avenida Getulio Vargas, afim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia.

Não houve vencedor entre os disputantes da 1. Aprvação do Balanço e contas do exercicio

preliminar. Acarai e Seleto empataram, um pon- de 1948
.

to para cada bando. 2. Eleição do conselho fiscal
Maba; Flavio e Olimpio; Generoso, Olindo e

Bauer; Cordeiro, José Fredi Cardoso e Ricardo. 3. Assuntos do interesse social
Este foi o quadro do / Acaraí. Lourenço Er

ching e Edmundo Emmendoerfer destacaram-se
natuação.

Os, tentos foram marcados põr Ricardo para
os locais.

-

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARlA

Em 2a. convocação

Jaraguà do Sul. 10 de Fevereiro' de 1949

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Estatutos do Hospital e Maternidade ßão José
Séde em Jaraguá do Sul

Denominação, fins, Séde, fundo Social e Duração
Art. 1. - A sociedade será denominada ,HOS

PITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, fundada em

3 de Outubro de 1936, tendo por fim manter um hos
pltal de caridade e uma maternidade.

§ unico - sua séde será na cidade de Iaragué
do Sul, município do mesmo nome, Estado de San
ta Catarina, sua duração por tempo indeterminado e

o seus <fundo social será constitutdo pelo ativo da
sociedade Hospital São José, cujo passivo também
assume como sucessora que é.

Da Administração e Representação
Art. 2. - A sociedade será administrada por

um Conselho Administrativo composto de doze mern

bros, todos de pessoas radicadas no municipio e de
reconhecida idoneidade moral e maís um diretor que
será o vlgario da Paroquia de Iaragué do Sul.

§ 1. - Anualmente os . membros do Conselho
Administrativo elegerão o seu presidente, um secre-
tario e um tesoureiro. .;'

.

§ 2. - O Conselho será eleito por um bienio
pélos socíos presentes na primeira Assembléia do
ano em que findar o mandato, sempre por voto se
creto e maior de votos. Em qualquer tempo poderá

-

• o Conselho substltuir o membro que demonstrar de
sinteresse pela sociedade ou fins a que esta se destina.

§ 3. - O presidente do Conselho e o diretor
serão -subsrtruídos em suas renuncias pelas pessoas
indicadas, eleitos pelo mesmo Conselho e, em
suas ausenclas ternporarlas, aquele será substituido
pelo secretário e este pela irmã ou enfermeira supe
rior do hosplral, .Por ausencia temporaria entende se
até 60 dias.

.

4. § - O Conselho reunir-se-há temporarla
mento digo, obrigatoriamente uma vez por ano, em
os primeiros quinze dias de Janeiro pera prestação
de contas e eleições designadas e, facultativamente,
tantas vezes quantas for convocado pelo presidente
ou maioria de conselheiros. As reuniões serão con
vocadas previamente pela imprensa, publicas e para
a eleição dos Conselheiros pederão votar todos os
soclos,

§ 5. - O Conselho Administrativo é a autori
dade suprema pare decidir sobre a direção geral do
hospltal; fixar a gratificação do medico para aseis
tencla a enfermos indigentes; construção ou recons
trução de predios; organlsação de festas beneficien
tes; auxilio as pessoas pobres; normas gerais para
cobrança das mensalidades e lotas bem como suas
fixações, quando pratlcedas e fixação do numero de
enfermelra5 � empregados bem como seus ordenados
isto rnedlanre proposta do diretor.

'

§ 6. - As decisões do Conselho "lerão sempre
toma�as por maioria de votos, cabendo ao presiden
te, unicamente o voto de desempate.

. _
§ 7. - O diretor tomará sempre parte nas reu ..

moes do Conselho e o medico chefe do hospital
quando convocado, não tendo este ultimo direito a
voto .

.
§ 8. :-!t-? presidente compete represen.er a

socl��ade ludiclal e extra-judiCialmente, presidir as
reurnoes do Conselho, convoce-Ies e supervisionar C
toda a admínlstração. _

§ 9. - Ao secretario compete lavrar as átas e
fazer todo o expediente da sociedade

§ 10. - Ao tesoureiro compete a guarda dos
valores da sociedade, cobrança de joias mensalida
des, donativos e subsvenções, bem com� efetuar os
pagamentos autorisados pelo presidente e diretor es·

crit�rar os livros caixa e de cobranças, devendo de
pO�ltar em �stabelecimento bancário as quantias su-
penores a CinCO mil cruzeiros.

-

Do Diretor
. f\rt. 3. :- O diretor do hospital será sempre o
vlgano catohco. da paroqui de Jaraguá, exepto em
caso de renunCia, qpando será substituido de acordo
com e�L�_

estatutos, competindo-lhe:a) dlreçao _e fiscalisação dos serviços internos;b) n?!11eaçao e Suspenção dos empregados e élU
xlhares;

c) repres�nfar_ao Conselho sobre os ordenados;d) determlna9�0 das condições de admissão .dos
. enfermos, fixando o pre�o das diarias e condiçõesde pagamento no �aso de não serem indigentes;e) contratar os forneCimentos ao hospital e seus

pagame.ntos.... �queles, quando possjv�1 por con-'
correncla publica;

,

f) apresentar anualmente o relatorio do movimen
to do hospital e visar as contas para paga!11ento, quando de sua atribuição fazer a despeza'g) Julgar da miserabilidade dos pretendentes �
tratamentos gratuitos'

h) expedir o regulamento interno do hospital, de
. pois. de aprovado peJo CODselho;I) escrltur�r e ter sob sua responsabili�ade o Ii
.

vro de Inventario da sociedada:
J) r�solver sobre reclamações contr� serviços me
dlcos e hospitalares, sempre com recurso ao
Conselho.

Da Irmã ou Enfermeira Superior
t Art.,4. - A.Irmã ou enfermeira superior com

p)efe alem do estatuido no regulamento interno:a IXdr de acordo com médico, os preços das

A

•

tarde, resolvendo esta com maioria ds votos.
Art. 12 - Em caso de dissolução da socie

dade seus bens passarão a sua substituta, ou serão
entregues a administração federal, estadual ou mu

nicIpal para serem aplicados ao mesmo fim huma- -

operações e curativos; nitário afim de Jaraguá. /

b) auxiliar a administração nos serviços internos Art. 13 -- São considerados socios fundadores
do hospital;

-

dessa sociedade os senhores: G. Czernie.wicz, Julio
c) zelar pela economia, ordem e serviços, e con- Ferreira, Emílio Piazera, CarJos Mey, Willi Sonnen

servação de todos os instrumentos, utencilios, hohl, Eduardo Kellermann. Walter Breitha1:1i\t, Reimoveis e objetos de uso no hospltal, noldo Rau, João João Emmendoerfér, Jose Em-
d) escriturar todos os livros exigidos no regula- mendoerfer, P. Alberto Alberto Jacobs, Artur Mül

menro interno e os que forem exigidos pela ler, Bernardo Grubba, Arnoldo Leonardo Schmitt,
fiscalização da saúde pública; -, R. Hufenuessler, João Ballok.

e) auxiliar aos medicos nas suas visitas aos doen- Art. 14 - A sociedade assume o ativo e pas-
tes e zelar pela obediencla escrupulosa as pres- sivo da Sociedade "Hospital da Jaraguá", cujos
crições clinicas: estatutos foram registados á fls. 8. sob número 9,

f) dirigir os empregados subalternes e comunicar no livro A-Um, em 29 de Março de 1941, da qual
ao diretor qualquer ii-regularidade que se verí- .é sucessora legal.
ficar.

DispOSições Transitorias
00 Médico do Hospital ,

Art. 15 - O atual Conselho Adminístrativo é
constituído dos senhofes Arnoldo Leonardo Schmitt,
José Emmendoerfer, Waldemar Grubba, Bernardo
Grubba, Walter Breith up t, Ernesto Ozerniawicz,
Curt Vasel, Leopoldo Carlos Mey, Rodolfo Hufe
nuessler, industriais, Mario Tavares da Cunha Mello.
Ney Franco e Artur Müller, serventuários da jus
tiça, todos brasileiros, casados, sendo o sr, Rudolfo
Hufenuessler, alemão, com permanencia legal no

país, todos residentes neste município.
Art. 16 - Estes estatutos foram aprovados

em Assembléia Geral realisada aos vinte e sete de
Janeiro de mil novecentos e quarenta e nove.

Jaraguá do' Sul, 27 de Janeiro de 1946.

Arnoldo Leonardo Sohmitt
José Emmendoerfer
Rodolfo Hufenuessler
Waldemar. Grubba
Pe. Alberto Jakobs
Ney Franoo
Carlos Leopoldo Mey
Dr. Arquimedes Dantas
Mario Tavares da Cunha Mello
Artur Müller
Gurt Vasel
Walter Breithaupt

Reconheço verdadeiras as firmas retro de Ar�
noldo L. Schmitt, José Emmeridoerfer, Rodolfo
Hufen-uessler, Waldemur Grubba, Pe.

-

Alberto Ja
kobs, Ney Franco, Carlos Leopoldo Mey, Dr. Ar.
quimedes Dantas, Mario Tavares da Cunha Mello �

e, supra de Artur Müller, Gurt Vasel e de Walter
Breithaup, do que dou fé

Em testemunho G. H. E. da verdade.

Jaraguá do Sul, 2 de Fevereio de 1949.

GUILERME H. EMMENDOERFER
Escrevente Juramentado

B Art. 6. - O médico chefe não poderá ter ca-
sa de saúde particular devendo estar no hospltal
diariamente no minimo duas horas pera visita aos
doentes e receitar aos que procurarem ao hosplral
para esse fim, competindo-lhe ainda:
a) fornecer quando determinado pelo diretor o

atestado pera internamento de doentes de
outros médicos, uma' vez que não sofram de
molestias infecto - epidemicus ou suspeitas;

b) dar alta aos doentes que não estejam Interne
dos por responsabilidade de outros médicos;

c) atende)' com a posslvel urgencla os chamados
ao hosplral em caso de gravldade e urgencla
todas horas marcadas no regulamento interno;

d) representar sobre necessidades tecnícas do es

tabelecimento, fornecendo quando pedidos to
dos os esclarecimentos necessarios a melhora
mentos ou outros Interesses do estabelecimento;

e) exercer fiscallaação nas enfermarias e demals
serviços de sua responsabilldede medica ou

tecnica;
f) comunicar com antecedencia de tres dies sua
ausencla temporarla pare que o diretor lhe dê
subsriruro;

-

g) atender aos doentes indegentes e comprovada-
(mente pob

..
r.es, dando assistencia médica ou hOS-1píraler quando necessario e de acordo com o

diretor, recebendo para isso uma gratificação
anualmente estabelecida pelo conselho de adrnl
nistração;

h) verificar a cause mortis e expedir o atestado de
óbito dos internados que faleceram sob sua

responsabilidade, afim de tomar providencias
em caso de moléstias infecciosas e suspeitas.

i) apresentar anualmente ao diretor um relatorio
em .que conste em resumo o movimento anual
dos enfermos. dlagnostlcos, operações efetua
das, óbitos e receitas expedidas, atendendo ain
da quaesquer informes das autoridades nesse
sentido .

j) quando houver médicos ajudantes, estes auxi
liarão o médico chefe substitul-Io-ão nos seus
impedlmentos

Dos Médicos Particulares

sef:tin�egenTe°��d���r�� t������d;o: ��e ��� I ROßCO Popular e ßuriGolo do Uole d� lIojoi
dtco de sua confiança, com autorisação do di- '·Soc. Cooperativa
retor ou conselho de administração se aquele
negar.

§ 1. - Os médicos particulares, quando cha
mados gosarão de inteira autonomia no exercicio
de sua profissão, respeitadas as detelminaçõesdo diretor e Superiora, quanto a oräem inter-
do hOßpital.

.

§ 2. - Os médicos particulares deverão' combi
nar com a enfermeira superior as horas mais
convenientes para suas visitas e serviços es

peciais.
§ 3. - Os médicos particulares responderão Ptl

rante a caixa do hospital pela retribuição ar
bitrada pelo diretor ou enferm_eira superior,
pelo uso de móveis, aparelhos, utancilios e
medicamentos para seus doentes.

_...

Qisposições Gerais

de Orédito de ,Resp. Ltda".
Assembléia Geral Extraordinária
Convocam-se os senhores quotista a se reuni

rem em Assembléia Geral Extraordin ária aos 23
dias do mês de fevereiro proximo -ás 9:30 horas
da manhã, nos salões do Teatro Carlos Gomes á
Rua Quinze de Novembro, nesta cidade, para tr;tar
da seguinte ordem do dia:

.

1. -,Tomar conhecimento da situação atual;2. - Completar e concretizar as resoluções da
Ass9mbéia de 24 de novembro de 1948
no Sentido da trrnsformação em Socie�
dade Anônima;

3. - H.�sol.ver _sobre a forma de dissoluQão ou

hqUldaçao do Banco Cooperativo COnco
mlt_!in.temente COm a formação do Banco
Anommo, sua constituição e demais atos
legaiS.D- Art. 7. - A sociedade é civil e brasileira,

ficando sujeita as leis que regem o ase:unto e
. sendo resolvidos pelo Cons�lho os casos omissos Blumenau, 1. de fevereiro de 1949
nesses Estatutos.

-

.
l ass) JOSÉ FREIRE DE AGUIARArt. 8. - Os poderes públicos que suhve-llcio· Superintendentenarem a sociedade poderão designar represen- -:::::::::_=====::.�:- _

dota�F�:I�:t::�'r::;!��lt:�g�iL����f:��� �O=fi�i�a M e�:;=�i�-=;;1las obrigações sociais. ii ---------......__--;;.._,;;;;.;;..;....;;..:...:=;..;::, ii
Art. 10. - O Conselho organisará os direitos ii JDE ii

e obrigações dos s6cios, sendo que qualquer PAS- li .. O ã O W i es t :.'Iisoa independente de nacionalidade ou credo reli
gioso dela pOderá fazer parte, uma vez que tenha
mais de 18 anos, bom comportamento e se obri
gue as exigencias desses Estatutos e as que dele
derivarem.

Art 11 - Estes Estatutos s6mente poderão
ser modificados por deliberação de dois terços dos
membros do Conselho, para esse fim especialmente
convocado com antecedencia de dez dias.

§ 1 - Se nossa reunião, não houver numero
legal, será conVocada outra para dez dias mais

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS PBRRBIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha-
'

mento de soljja eletrica, oxigenio, aluminio,
antimonio etc.:- II

ii ii

II Especialisada em reformas de ii
II automoveis e caminhões. ii
t�::::::::::::::::::::::::::�::�::ço rápido e gara::::::::::::::::::::::::::=:::lJ
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Domingo, DIA 13-2-49 �

OORREIO DO POVO
4

feClllllarn2l JRn«b M«bmtna §o Ao q:::C::::::::::::::::::::::::d::::::::::p·::::·::::::::::::i1 Cure seus males e poupe seu

JI orralO O ovo II bom dinheiro comprando na

Assembléia Geral Ordinaria!i ii FARMÁCIA NOVA

C O N V O C A c Ã O 1::::1 !J�eA�oRn�Al�G·DU3:A��oD��OP�sS·tou�3Ll: :!.il.: ia IOBEB'fO M. BOBST

a que dispõe de maior sortímen-

São convidados os senhores acionistas a se ii Santa Catarina ii to na praça e oferece seus artí-

reunirem, em assembléia Geral Ordinaria, na séde ii ii gos á preços vantajosos.

social, as 14 horas, do dia 19 de Ievereíro proximo. li ASSINATIJRA ANIJAL H Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

t�::::::o:�;��:��a��:.�� �:'a�o:�� L=!;���;::=J KO:�����:' 6�
3) Assuntos diversos. _---- _

Acham-se á disposição dos Snrs. Acíonís-'
tas a que se refere o artigo 99, do decreto-lei n",
2627 de 26 de Setembr'o de 1940.

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1949

WALTER BREITHAUPT

{(:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::;::::::\�
li V. S. já possue seguro de acidente pessoal??? n

ii Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã i!
ii poderá ser tarde demals II . . . li
n Preencha o coupon abaixo e peça informações H
ii sern :compromisso á G. RODOLFO FISCHBR ii
:i
(Seguros em Geral) c. Postal,67 - Jaraguá do Sul. ii

Ii
Nome por extenso............................................................. ii

::

Residencia
. i�

.... li
.: Profissão .

ii

II Cargo ::::.::::::::..:.: : .. ::: ::::: :::::: ::: ::::::..�..::::::: ·11
ii Ocupações assessorias: ii

::
IL;;;;�:��;;::;,,::;;;;;;;:�;;;:;:;,;;;�;;��;:�;,;;���;;,;J

Idade

garantido até o

1950 Cr$. 15,00 só

CASA REAL.

fim

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
/ Balaneete da REEITA ORÇAMElVTJ\RU, ·referente ao mês de Dezembro de 1948

Codigo IGeral
_

Diretores
A SIFILIS SE APRESENTA SOB
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

REUMATISMO
ESCR6FU LAS
ESPINHAS
FisTULAS
O-L C E R AS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
MANCHAS

ARRECADAÇÃO
TITULOS

1iE!i1i!!iiS1!Sll1E!!I::E!J3i=U .:==II-!:E;!!Ei!!!!iiE!!:i!!!!!!

I ce r.re5 ..

(Sezões, M�lárias, III

11-1 IJ ,ImpaludIsmo IMaleitas, 'I'remedeira jã
- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I

I
" Oapsulas Antisesonicas

11
..1.-.1'.Minancora" III

Em Todas as Boas Farmacias •
I É um produto dos Laboratorios MINANCORA li _--------_
I -.Toir{ville - Sta. Catarina- II
'-HE!Ii_:Ei=:i 1!EiiEr.-JE�::l!IE!i�iEE!!-I:=i

DO MÊS TOTAL

RECEITA ORDINARIA
fRIBUTARIA

a) Impostos
IMPOSTO TBRRITORIAL

IMPOSTO PRBDIAL

Imposto sobre Industrlas e Profissões

Impostu de Licença
Imposto sobre exploração Agrícola e Industrial

Imposto sobre Jogos e Diversões .

b) Taxas
Taxas de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
1 axas de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Publica

PATRIMONIAL

Renda Imobiliaria
Renda de Capitaes

RBCBITAS DIVBRSAS

Receita de Cemitérios
Quota. prevista no Art. 1), § 2. da Constituição
Federal (combustível e Labriticantes)

Quota ;revista nó Art. 15. § 4- da Constituição
Federal (Imposto sobre a Renda)

RBCBITA BXTRAoRDINARIA

Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

1
;

I
i

!" ELIXIR DE NOGUEIRA"
CONHECIDO HÁ 11 ANOS
VENDE·SE EM lÔDA PARTE.

O. 11. I
0.12.1
0·'7.3
0.r8.3
0.25.2
0.27.3

75,00 40.623,30
653,10 135.544,80

80.255,20 402957,90
5.797,70 246.068,20
732,00 221.822,00

·3.738,40 9.193,90

282,00 3.774,00
1 ..307,60 7.753,90
207,00 14.122.50
21,00 16.004,60

550,00 3.825,00
1.615,90 1.616,90

839,50 8.203,50

15.000.,00 15.000.00

87.301.50 87.30t,50

51,20 4.361,40
709,50 9.47ó,oo
6587,60 21.001,50

205.724,20 1.248.663,90
32.016,00

1.2806.79,90

1.21.4
1.22·4
1.23.4
1.24.1

2 010
2.02.0

,� L�mHr�iallna,
li::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::••

II PORQUE DEVE SER USADO O II
W FILTRA-SON"DA METROPOLE? II
ii 1· - Porque: é o . substituto eficiente ii
H da antena externa, sendo colocada no ínte- ii

.I••:! ....
:I rior do radio em qual quer posição sem ::

..
:= ..:l:·maís despesas que o seu custo.

2· - Porque: prolonga a vida do apa
ii relho, visto que o conserva na temperatura ii

ii normal, evitando graves defeitos, tais como
::

ii aqueima de válvulas e transformadores.

1: ..1. 3· - Porque: evita as grandes ampera-

gens produzidas pelas faiscas e todos os

ii atrictos atmosféricos levando a segurança
II e a tranquilidade ao lar.
ii 4' _.Porque: Controla e limpa o som, l!
ii proporcionando maior alcance e volume ao 11'l1li--------..

-----------_-----,-_---------

ii de uma recepção nítida e isenta de inter-
:: furenci���Mh�.

������������

II apar:ih; ���::u:�J����tac��;�:':;�!fo �� E D I T A L i....,.,....BlNCO·INDU'STRll E COME'RCIO DES CATADINA S/A �
li prediZ· � ����u���a���ENA DA METRO- Imposto sobre � _

• p • �
i.=.i POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI- Industrias e ProfissGes

I
SEDE EM I TA J A I ICIENCIA d 1· d

.

t á
Funda.do e 23 de fevereiro de 1935

ii quan O iga O em conjun o com De ordem do. snr. Cole- CAPITAL INTBGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

H· Antena externa. tor, torno publico que. no DEPENDEHCI�S EM: RBSBRVAS CR$ 22.343.244,40

IS Preço Cr$ 50,00 livre de porte. corrente mez de Fevereiro, � Araranguá "7 I
::.i:.i Pedidos a: arrecada-se o imposto acima, BBlumenau AGENCIA: Jaragua do Sul

t t 1 t d rusque

:.;i.: Olympio Leite
re ereu e ao � ..semes re o

I
Braço do Norte Rua CeI. Emilio [ourdan, 115

I-li
Caixa Postal. 5351

corrente exerctcro, Caçador . , . CI "

I· n· d J
. t Os Contribuintes que não Canoinhas

End. Felegraflco INCO

. ii 10 e aoelro li

t�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::li �:::�,m ;���rfoaga:�i���:el�� Jra ���fr�F:· Faz todas as operaçõesÇ�!::a:a�s:�,P��z-:-c:�:f:��':a�_ �
no proximo mez de Março � Curitibanos ças, descontos, empi estimos, financiamentos mediante cau- �

.-....-..
com a multa de 200/0.

I
Cambirela fiI Exgotados os supra cita- Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc.,

Dr. . WaidemilrO· Maz·urecLao
.

dos prasos, serão .!!:traidas �:::rf:��polis Mantem as seguintes modaHdades de DEPÓSITOS:

I.
II as .competentes certidões de Gaspar Á Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas

�.I_ aR' RauBI
dividas para ter lagar a

CO-Ilbiram.a
livres, juros 2°10 ala.

�ft n WlI& �n9 brança executiva, Indaial «- LIMITADA, até Cr$ 200.000,00,

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Ituporanga juros

. 5°io ala.
Coletoria Estadual de

Ja-I JJ��aÇ�b! do Sul
_ LIMITADA PARA PARTICULARBS,

Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças raguá do Sul, 1 de Fevereiro
«

_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas de 1949
Joinville até limite de Cr$ 100.000,00,
Laguna [uros 4% a/a..

- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electra-cauterização Lages CI

_ Raios Intra-vermelhos e azuis. ELEODORO BORGES Mafra
«LIMITADA BSPB AL, até

escrivão I
Orleans e-s 56,000,00, juros 5% ala
Piratuba . NOTA: na modalidade "Limitada Especial"
Porto União as retiradas de mais de Cr$ . .

Rio de Janeiro

I
Rio Negrinho

10.000,00, só podem ser feitas me-

Rio do Sul diante um aviso previo de 10 días.

S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dlas � Sem limite, juros 5% aja.
S. Joaquim « « «90« - «. « «5 1/2°/fN aja.
Taió

U

I
Tijucas

« « «120 c -« « « 6% aja.
Tubarão .: Prazo Fixo de 1 ano -« « « 6%

a/a·1Tangará Depositos Populares, juros 5% ala.
Urussanga

I
Videira NOTA: nesta conta, só se permitirá retiradas sema-

tDtiRO CABELUDO. nals, até o máximo de e-s 5.000,00.

IABRA UMA COITA 10 101 N C O" E PÁGUE COM CBeaUE

f!ti����������It:

Escrituração Mercan
tll- Contabilidade

Registo de Firmas -

Defézas Fiscais-
Contratos - Naturell

sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

4. T2.0
4.13.0

4.14.0

6.12.0
6.21.0

6.23.0

Seguros
�'YPIRANGA"

SOMA eR.S

Saldo disponivel do Exercicio de 1947

FOGO - ACIDEITES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

Contadoria da PrefetturaMunicipal de Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1948

EDGAR PIAZERA, Contador Visto WALDEMAR GRUBBA� Prefeito

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

COllal CISPA,
QUEDA DOS ca-

BE!�S f DEMAIS

AtECeOES DO

I
·

·

·

.'T.o.� tCO··C·ÄPI-I-AR
�OR "'iX·(,�Lm;·CIA
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Banco Indústria e Comércio dé Santa .Catarina S.·A.
Séde: ITAJAt SANTA CATARINA

FUNDADO EM 1935
(13 tinos de existencial

Filiais, Agências e Escrlt6rlo. no Estado de Santa Catalrlna
Araranguá, Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Cambir.ela, Campos Novos, Canoinhas, Concordia, Cresclurna, Curitibanos, Florianopolis, Gaspar,

Ibírama, Indaial, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Ioeçaba, Joinville, Laguna, Lajes, Mafra, Orleães, Piratuba, Pôrto, União, Rio Negrinho,
Rio do Sul, São Francisco do Sul, São Joaquim, Talö, Tangará, Tllucas, Tubarão, Urussanga, Vldelra, Xepecö.

Filial CU RIT I BA: - Rua Monsenhor-Celso, 50 Filial RIO DE JAN EI RO -Travessa doOuvidor, 17A (Térreo)
CAIXA POSTAL, 584 - ENDERÊÇO TELEGRÁTICO: «INCO» (39 'Departamentos) CAIXA POSTAL, 1239 - ENDERÊÇO TELEGRÁFICO: «RIOINCO»

Capital Cr$ 15.000.000,00 Fundos de reserva . Cr$ 22.343.244.40 Depósitos em 31/12/1948 Cr$ 251.525.728,70

BALANCO GERAL em 31 de Dezembro de 1948
, -

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

! «INCO» I
.

.

• te e.e _,e" .r!;t'" .,e _,e.".' '.' '.' a"a e.a ... -:.,' �• .".. é•• '.:,:.'�.'�' _,e '.' ••••4

.............................................................
· .

· .

r «INCO»
· .

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

F - NÃO EXIGIVEL

•

G - EXIGIVEL

DEPÓSITOS
à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Ararqutas
em C/C. Sem Limite
em C/C. Limitada
em C/C. Populares
em C/C. Sem Juros
em C/C. de Aviso \.

.�I.. -I ••SII ••
A - DISPONIVEL

CAIXA
CrS CrS CrS CrS CrS

Em moeda corrente 29.063.269,20
Em depos. no Banco do Brasil S.A.

Florianopolis - 6.690.402,30
Rio de JaneiroJ 4.817 :936,90
Curitiba 2.374.887,60
Tubarão 1.340.000,00
Iolnvllle 1.224.766,10
Blumenau 942.257,80
Rio do Sul 846.337,60
União da Vitoria 200.000,00 46.498.846,50

Em deposito à. ordem da Sup.
da Moeda e do Crédito
B - REALIZA VEL

Titúlos e valores mobiliários:
Apollces e obrigações Federais
Em dep. no Banco do Brasil S.A.,

à ordem da Sup. da Moeda e do
Crédito, no valor total nominal
de Cr$ 3.826.800,00

/

Em carteira
Apólices Estaduais
Apólices Municlpals
Ações e Debentures

Letras do Tesouro Naclonal
Empréstimos em C/Corrente
Emprestlmos Hlporecertos
Titulos Descontos
Agências no País
Correspondentes no Paíe
-Outros créditos
'(moveis
Outros valores

C - IMOBILIZADO
Edifícios de uso do Banco
Moveis e Utencilios
Material de expediente
Instalações

. E ....... CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Efeitos a cobrar:
De conta propria, do Interior 35.666'463,70
De conta de terceiros, do Interior 264.407.371,30
De conta de terceiros, de Exterior 69.688,20 300.142.523,20
Valores Caucionados 119.365.500,00
Valores Depositados 236.238.526.30
Valores em cobrança no Banco do Brasil 3.586.356,20
Hipotecas 1.311.862,90 660.644.768,20

1.�86.824.345,90 1.285.824.345,90

De...onst_ra9ão da conta Lucros e PEprdas -Balan90CeraI 3tde deze de te....
•..::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::.:.:••••••• • ••• ••••••••••••••••••••u••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••_ _ _ .

ii .

.
..

·······,························D;bi;�··············.,-
--

:
n

�
••••••••••••••••••••_ ·_·_······..··············_..·!·.._·· ..

····C;;d;;�········ : : ;;;;::::::::�
li Despesas ��rais_ (lncluidos o�. Ho�orários Saldo dos Juros e Descontos não dí;tribuidos ti
ii e ßoniflcações aos Punctonerlos 9.043.402.60 no semestre anterior • 2'21396810 !i
.. Impostos 1;.-26'

. .
,. I.

H I tlt t dA'
u01. 0,10 Agio de Saques, Agio de Passes, Descontos ii

ii Gns I .u. o � posenradorte e Pensões dos Bancarios 315.266,30 e Outras Rendas', 14.208.784,30 h
:: rahflcaçao aos Funcl·onar·lo· 1.992 546,30 J C"

- T' I D'
'.

4 735 '1'
ii J .

o uros ormssoes e ItU os iversos 1. .517,10:1
ii curodi�t Pdagos a terceiros 7.851.465,00' iiii re. � o as seguintes contas. por balanço: i
aa a DIVidendo nr. 25 900.000,00 ·1
!i a Fundo de Reserva Legal 350.000,00 li
n a Fund.o. de _Previsão 1.200.000,00 li
:.'j a Grattflceção da Diretoria. 61;.' I.!:

C eo.ooo.oo •

ii a arteira de Assistencia aos Funcionarios 60.000,00 H
li a Fundo para depreciação de Moveis e ii
aI Utencilios 230.478,20 3.380.478,2� ii
II Juros e Descontos a vencer, que pessem ii
ii para o semestre seguinte, e provisão de ii
!i fundos si CI Prazo Fixo e cl Aviso' 8 2l1: 851 ii
II

..0 o, ,00 II

i!�!!::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�����::�::��:::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: �::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::".::::::::::::."!:::::::�:::::::::::::.�::::::::::::::::::::'�::�::�::�:::::::::JJ

CrS

3.123.747,40 49.622.693,90

3.200.645,10
575.158,30
174.634,00
67.000,00

1.663.297,30 5.670.634,70
2.519.000,00

62.797871,80
900.639,40

191 244.536,70
276473.129,00
19490047,60'
1.528.326,20 552.434.550,70

2.502.222,50
580.667,00 563,707,074,90

9.386.668,40
2.463.162,10

39,00
39,00 11.849.908,50

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão. r

Fundo pare depreciação de moveis e utenclllos
Outras Reservas
Juros e Descontos a vencer que passam
para o semestre seguinte, e provisão de
fundos sobre cl Prazo Fixo e e] Aviso

I· de P:d:;::o:PúbliCOS
de Autarquias
de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio

15.000.000,00 15.000.000,00
2.350.000,00

18.000.000,00
1.000.768,80
992.476.60 37.343.244,40

8.023.851,00

3.377.855.50
12.13,2619,90
60.�43.618,60

I" 7.663.01�10
44359.853,70
7.723.729,70
7.465.177.40 142.965.868,70

126.235,40
7.348.032,60

58.777.230,60
42.309.361,50 108.559.860,00

251.626.728,7o
OUTRAS RESPONSABILIDADES

I - Contas Je Compensação
Efeitos a cobrar do País

e do Exterior
Titulos em caução e em depositos
Valores Hipotecarios

Obrigações Diversas
Agencias no País
Correspondentes no País
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos:

Saldo não procurado
Dividendo nr. 25

GENESiO M. LINS
Dlr!tor·Superlntendente

DR"RODOLFO RENAUX BAUER
Dlretor·Gerente

DR. MÁRIÕ MIRANDA LINS
HERCILIO DEEKE
Dlretores·AdJunto.

ITAIAI, 12 de lanelro de 1!)4!)

BONiFÁCIO SCHMITT
OTTO RENAUX

IRINEU BORNHAUSEN
ANTONIO RAMOS

Diretor••

10.436.302,40
289.650.876,90
21.827.150,60 ,

6.398.662,90

73.760,40
900.000.00 328.286.753,20 679.812.481,90

303.728.879,40
365.604.026,30

1.311.862,90 6éo.644.768,60

ERICO SCHEEFFER
Chefe da Contabilidade Geral

Dlpl. Reg. na DEC nr. 122.638 e CRC nr. 0179

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA
Sub·Chefe da Contabilidade Geral

Dlpl. Reg. na DEC nr. 17.391 e CRC nr. 0181

O Conselh .
,.,_ • PARECER. DO CO�SE�DO FISCAL

mentos
o Fiscal do Banco _Industria e Comércio de Santa Catarlna S/A., deslncumbtndo-se de sua tarefa legal e tendo examinado todos os Ilvros e doeu-

, recomenda a ,aprovaçao do Inventario, Balanço e contas da Diretoria, concernentes ao segundo semestre do ano de 1948, em virtude de haver encon
trado tudo na mais perfeita ordem.

.

IFAJII"A:f, 1.4 DE JII"A.NEIRO DE 1.949

• (Ass,) Fritz Maximiliano Schneider - Arno Bauer - Dr. José Menescal do Monte Nestor E. de Souza Schiefler

. .
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
OORREIO DO POVO Domingo, DIA 13-2-49 -

Tabelàr:

�O� Pro�utores e [x�oMa�ore� iA t'e7ç 'a'���
.

O. Posto de Cl.aBsificaç�� e. Fiscalização da II Reabriu a Casa de Saúde e Maternidad
I ,��nca ue Ferrame�ta� ��rlcol�I

Diretoria de Economía e AssIsIencla ao

cooperati-I'
. . _ em

t ,�Ismo,. Instalad.a nesta cidade, á rua Elisa Stein 94 Dr. KIefer sob a direção do i�
D E

oomumoa aos ínteressados, produtores e exporta- O F
·

A
·

P'
· · I

' PEDRO BENGEL
dores, que pelo decreto N. �71, de 12 de janeiro r . rancisco ntonlO ICCIOnl I

'

do corrente ano, publicado no Diário Oficial do II' ß III t
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 183

iEstado? .de �7 de janeiro foi tornada obrígatoria III MÉDICO' fil'
JARAGUÁ DO SUL - STA. CA'CARINA

a clasaifíeação de todos os produtos já padroniza- III
P.

.

dos, que demandarem mercados Internos e externos.

'11'
Formado pela Faculdade de Medicina da

I
Esecuté!-s� qu�quer se;vlfo de

ferram�n:JtasComunica, ainda mais queprestará no horário III Universidade de São Paulo. .

I' agr�o 'hs cF ra�soh de av�u.ras, cfmo.
de 9 as 12 e das 14 as 17, quaisquer esolarecimen-

III . . ., . I ac a os, nc a as orces e c.

tos sobre o assun,
to chamando tambem a ateneão I

Ex-semi-interno dMo. �osPdlt.al ddass_ ClplOlcall e Santa Casa de

I:
Serviço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido

.

' , , .. III Isencor la e ao aulo
.

para o registro ou renovação dele, dos que preten- 1'11"
_tllft�t6f:.rr#JtBft���

dam exportar quaisquer produtos padronizados C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A

I(f�.I!_lo, mandioca, linho,. arroz, batatinha, cebola, II Partos· Doenças de Senhoras, Homens » Moléstias ínterna'' .

feijão, abacate e abacaxi) e externas: Pulrnões . Coração » Estômago. Figado . Rins '11
.

�
.

. D�eBças nervosas , Sifilis - Doenças venereas . Doenças da =_ r����_��Jaragua do Sul, 1 de Fevereiro de 1949 III pele em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos

mOdernOS'1
.

(Ass) ROBERTO GRANDBERG

I"
ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. - frnquezß neruosa e fsõotamenlo físico - i'Clasificador de Produtos Vegetais GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

Chefe do Posto
(ASTISIA BO BOMEM E BA MULBER)

I� ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA iii A quem solicitar, será enviado pelo correio a

I...1.. ._Il_ll!iIi!!!!IlEElI_n_l!ii!ad_!!!!!Il_I_!E!i!!!IIR.
{

interessante obra do Dr. LOPES FERREIRA:

i
� «ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clinico e Diétlco.

!! � � " H 'Junte ao pedido Cr� 10,00 para as despezas

,"< _,_ H 5; � � II�)
dtrlglndo-ee a F. S, NEVES.

I! �:t • II Caixa Postal, 2398 - Rio de Janeiro - Brasil
ii Q o ii

II �. � � II ��IQh._�........c.�"4P..........Q)=o"-_"�

ii t:C-�dii11 � � .. � II
ii �. � W ...'" ii
ii 3 c, ....aI 1., ii
li _. o ""'1 ii
II 3 ..., e

:1

!!o�_=!!
ii 8 I» � ii

!l���l!J1i
:: �
=.

::

n il � W lIJ II
:: ..... 1» 00::li �,� II
ii I::; d ii
II � I Nil
i! CD � �

ii
ii �

:!. ,...
ii

li � � II

Portaria N. 2 de 1. fevereiro de 1949
o Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jaraguà do Sul, no uso das atribuições que lhe são

conferidas por Lei, resolve:

Desis:nar:
De acôrdo com o art. 52 da Lei n, 25 de 22 de

dezembro de 1948.
Alfonso Buhr, Guilherme Wackerhagen, Gustewo

Re�el, Bruno Beseke e Guilherme Radunz, para
constituirem a comissão, a qual competirá entrar em

contacto com o orgão competente, afim. de regular
o preço a ser pago por gráu de gordura do leite,
neste Municipio.

'
..

Comunique-se
(ass.) Waldemar Grubba

Prefeito Municipal.

Cr,$030

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lO,MBRIGUEIßA MINANCORA

elloiel de OI�os, OlVida;, nariz, fiaraunta I
Dr. Arlnlnio Tavawes

Polessor Catedralico de Biologia do Instittulo de Educação de florianó�oli5
Ex·Chefe dos serviços clinicas e clrurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,

Assistente do professor David Sansan, no Rio de Janeiro.

Ex-IRterno por, concurso, da Asslstencla Póblica do Rio de Janeiro

ASP I L L U LA S OO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
N" Prisão de Ventre
e nas mo lestles do

-,

FIGADO
ESTOMAGO
INTESTINOS'

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

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

rejnedios
Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIU

•
MI,BANCOU para o sPU tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora

IOINVILLE

Portaria N., 3 da 3 fevereiro de 1949 Fe st
í

o s , Azid, Vo m i to s ,

Pes d d e los, I nd i 5 9 e.s t õ e 5,
Co l

í

c e s do Figddo.
Gazes, Digestões Penosas,
Dôres no Esfomago, Mão

Halito, Retenção de Bilis.

Vende-se em toda parte. �----------------------�-

Dr. Arquime4es Dantas
••veG•••

O Sr. Waldemar Grubba, Prefeito Municipal de

Jeraguê do 5ul:-
-

Faz saber que a Comissão a que se refere a

Lei n. 25, de 22 de dezembro de 1948, no desempenho
de suas atribuições, resolveu:-

O preço da gordura do leite a vigorar de 1. do

corrente a 30 de abril do ano em curso, da seguinte
forma:

Gordura do leite, por gráu
Leite desnatado devolvido ao res

pectivo fornecedor
COMUNIQUE-SE .

(ass ) WALDEMAR GRUBBA
Prefeilo Municipal.

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

@®@J.®@Y@)@1®Y@)r@)@Y@)1'®r@)@@f@)�
I

.

Adolf Herrn. Schultze @
(@

MARCENARIA EM GERAL �
...-------------__.._..: @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipos da �

® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �
'" I

Mantem um, ,estoque �ermanente de todos (�S tipos®
PASTAS ESCOLARES Negocio de ocassião . • de Moblhas, especialmente para escntorío.

�(Bolsas) ,

'.

INSTALAÇÕES COMPLETAS DE: • •

vende-se na Grafica
Por motivo de negocio, ,:,en·- @ Dormitarias Salas de Jantar

de-se a Estrada Nova, um optimo � , E" 'M" �

Avenida Ltda. terreno, com pasto, arvores fru.,
\21 Copas, scrJt_JrJ os, oveis rustlcos e outros, ,:::::(

tiferas, bo� casa, ranch.os, sen�o I MOVEIS AVULSOS COMO: @)
______________________________

�a��.���·· Cd' �de qualquer oficina.
a eiras

"
, , , •

.

Tratar na Sociedade Grafica �
- Poltronas tlxas e glratonas

Avenida Ltda. �
Mesinhas de c,entro e para radio t'ã.\

\21 E entre mUitos ontros. a ,!!!'.(

� Caixa Registradora marca "RECORD" @
------·----@)Afamadapelasua eticiencia, �Ubl>titU·�Vistas da cidade � indo as Caixas Registradoras de··

;1-- elevado custo.•.-------

Vende-se na Gráfica ® Toda a Mercadoria á pronta Entpega �
Avenida Ltda. � RUA. RIO BRA.CO, 964 - TELEFONE, 73 \&.I

� Jaraguá do Sul Sta. Catarina �
@ll@@J.®@1li����@l®@li@�@1�

Formado pela Faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

Cr.$020

II !Ê
ii Dr. Renato W'altep n

n MÉDICO H

II CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA II
II

:.

ii Com cursos de aperfeiçoamento no . ii
ii

. Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii

li Doenças de Senhoras - Partos - Clínica ii
ii Geral de A�ultos e Crianças. ii
ii Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !i
ii TELEFONE N. 3 ii

II Jaragná do Sol - Sta. Catarina ii
..

::

PARA fERIDAS, -

E C Z t MAS,
INFLAMAÇÕES,
C C C t I R A S,
f R w E I R A 5,1
ESPINHAS, EyJ

Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos - Chapéus' Roupas Feitas, etc.:1

CASA TOB IA·SjA
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO... j

.

A qUE S,
Ó VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

• A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA...

,

-,-----__-------

iiI•••• l.eleltAII I IS••••GEIR.S
eASElllltASij SIDAIII l_e<>lI"

SA NT A C A T A R I N A_I
A RAINHA DOS PREÇOS BAIXOS

J
JARAGuA'DO SUL Rua MarechAl Deodoro da Fonseca N, 368

I
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CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 13-2-49 -
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Dr. Alvaro Batàlha -M�DIUO
CIjlURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.
- Eletricidade Médica-

Indutotermia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio
Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José'

- ATEND E CHAMADOS A QUALQUER HORA _

CP-1-JSC

AVÓ! MÃE! FILHA!
TODAS DEVEM USAR

mum. livre de porte, vidro ... do 01eo Mac Bir

Nome:
.

_/

(OU REGULADOR VIEIRA)

A MULHER EVITARÁ DORES

ALlYIA AS CÓUCAS UTERINAS

Rua No.
.

-

Estado
.�a _:.- .. ,, .. .. _

fLUXO-SEDATINA c....
$l)
...,
$l)
ati
e
�

Q..
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E. ,,=�:;
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I .� �
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� �
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BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativas �����@j"f@�@)���@!@)�®!@)®�conjugadas com motores monofa�icos de 1/4 HP, Marca LILLA IC@Tosse,Asma,BrOnQUJle,ROUqUldao,e Resfriados �
com valvula elevadora acionadas por moto t ífä

.

d 1 GHP �servindo até 50 metros de profundidade.
res ri. SICOS e, ) .TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflH� RfSPIRHIÓRm @5

ArtigoS Heinces nara .1() lar � Encontram alivio imediato com", uso do ISortimento completo e variad�R�N5Jf.S;s�ES, CASTIOAIS LOBOS, de I��. POI-lolrDü'c dOomH,Pngál-oPOap:leOlloUI"ß I�.',MATERIAL. EL�TRICO em geral para instalações de luz e I: I: L I: 1:.11:força de qualquer capacidade.
Anossa SEÇÃO DE INSTALA'OOES atenderá com presteza a ,",ualquer ê) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL

_
@)

• pedido de instalação de luz e força. i\@��@i@®i..®®.i.®�@i.®®i®@i®@..i.®�@i.®@1i

Cidade. -

._-------------------_..._-------------------------------------------------_---_-

----------------------------.-------------------------�-- ------------------

Emprêsa Snl Brasileira deEletricidade S.A. �··G·····
..···· ..

·e
..·:::'· ..I·

..· ..

O

..····· ..

·;T
Matriz:: .JOINVILLE t� • �

(Sob AdministraQão do Governo Federal) �� �

Mit. A ••SM 8IS.I.H IREeDE.IA ,!i�::: ...�.:.:.�:!jl••••111•• III Is.é811;

Emorega-s. com vantagam para
.

tombatar ae Irregularidades das
funqaes peri6dlcas da•••nhoras

é Calmarite e regulador dessas
funça••

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

Uma Iiuna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Volts, 50 ciclos.

pol••u-. comprovada aficiel••
multo receitada. Oev••er uII,da

com confiança

SACOS DE PAPEL FlUXO_-SEDATINA
de boa fabricação

Vende·se na SOCo Grafica
. DCONTRA.SB .M TODA PARTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ii Rua MI. Deodoro -N. 136 H

Direfor-Gerente:PAULlNO PEDRI

:: Telefone N' 39 - V.Postal, 19 ii

JARAGUA DO SUL _ Domingo, 13 de Fevereiro de F1u:4�dO emS���A CATARINA TELEFO�:. ::5:: II JA�����a���;UL II

Imprensa Oficial !, Proibição ESPORTES Atlas do México, e �es·111 AS�!�V��,��AL II
. UI.

ta vez por 4xO. HOle o ii ii

No dia 5 passou o 15. aquele departamento e
.Flcaexpressamenteproi- tima ....ora V f' d.ii

..

.

á
.

b d d
.'. asco ara sua es,pedi- i"'.... DIR. GERENTE .ll.

anrvers rIO da fundação os orgãos de publicidade I I o e pescar" caçar e E
Pl'

,

da Imprensa Oficial do do Estado, como por
I cavar burracos nos barren- sporth/a da em campos mexica- ii ,au ino ' Pedri H

Estado. ser' seu diretor a figura co�s de nossos terrenos. .nos, enfrentando o' Ou- � .:.:

Para os que lidam no brilhante de Batista
Não nos responseblllse- .Para o dia 20 próxi- ro, tambem em revan-

" ,
.

jornalismo, essa eíemé- Pereira, escritor cata-
mos pelo que possa econ- molteremos em nossa ehe,

-

ride bem merece um rínense e grande amigo teer., .

cidade o encontro fute-

registro especial, não da imprensa. Cumpri-
orupa, 22 de janeiro bolistico entre as equi- Ametica e Palmeiras

sOI:ne.nte porque. s.empre mentes do "Correio do
de 1949.

'. pes do Cruzeiro de Join- ..

exisnu um espíríto de ' Povo".
,Os proprtetertos:

camaradagem entre I SGHEIBEL
ville e Baependí local.

. Talvez será hoje a

I decisão do Campeonato Usem pratos de papelão.

SCHALDACH Nova vitoria do Catarinense de Futebol. São prarlcos e higienicos.

AlfonsC! Danie! Sehmltt, Vasco Bastará um empate pa- Enconrrarn-se na

el�tr,e.Clsta, resídente em

IVERBOT' Em
. -1,

ra que o Amenca, sa- S_oc.-·Gralica Avenida lida.

Joínvíle,
sensaciona re-

gre-se campeão. Para o

O t
h V d G

Av. Getulio Vergas, 350

n em na sala das
vanc eo �sco a a- Palmeiras faltam duas

"Dia 10 vio passar mais
audiencias foram reall- Wir Endesunterzeichne- ma conseguiu abater o vitorias, para que este

---------

um ano. de existencia o zados os seguintes casa-
ren verbieten auf unsere

snr. José-dos Santos, ge- meatos: Ervin Rückért Länderein das Fischen, conquiste o titulo. '

.

ras com 4:

rente do Banco Popular com a senhorita Erna jagen und in den Baren-l �'71 O A,merica está com Paula Ra',mos e ,IPI'-

S ht R lf K
. 'ken L" h G b FRACOS,E A .. M,CJ"',"

,

e Agrícola do Vale do ac ; o owari com oc er re en. Tomem: 3 pontos .perdídos; ; e ranga :jogarão em' FIo-

Itajai, nesta cidade.. a senhorita Lucia Danker Wir kommen für keinen
VINHO CREOSOTADO enqu t

.

st Palmei li

Ao aniversariante nos- �ld�fonso
. Hermann He- �chaden auf de� durch .. S I L V E I R A • •

an o IS o o' a mel- nanopo ,IS.

sos sinceros parabens. lDrIC!t, Jahn com, a se-
DIcht befolgen �!eses ver- Empregado com êXito DaB:

--=��,��--�-.......-.__,_-=_...�
.-------

� Ontem transcorreu a �horIta Irmgart Voigt, bots e�stehen konte. •• ••••===.I-====-!

data natalicia, do sr. Ten. filha de Francisco Alber- Corupé, 22-1-6
Tosses

�.,'.'_.,:'. 1111Olavi� Rech, Delegado tc! Voigt e de .Hedwig die Eigentümer
Resfriados

_

MUDA 5 -

, ",'
Especial' de Policia nes- Lmzemeyer VOlgt, 'ele SCHEIBEL

ta cidade.
. comerciante .nesta eída-

F R U T I FE R A S E O R lV A II ENT A IS

. "Correio do Povo" de- de.
und SCHALDACH

seja-lhe muitas felici- D .
Laranjeiras, Pecegueíros,Kàkise'iros, Macmi,..

dades.
� I,. -, -é -UM G'EftADp�: DE 5AtJOE: -;

�'��'la'S, Jaboticab.eiras, et.c.. - Boseíras, Da1I1.i.&s;

- Hoje fazem anos o Atenção· selldO filho.. de "tósé Jac�b'
,

�
"Camélias, CQDiferas, Palmeiras, etc., etc

jovem Marino filho do sr. M' ti 8
Verdi F. Lenzi. O sr. Maquinas -para picar,

(lrtms'�, '� .abina ;\KI�itj. flIIIJ �>'!\l P.-"am 'vatalogo Ilustrado

. E.la, 'brastletre, solteira, A
..

• �

,

Ricardo Gumz industrial carne_ de pro�edenCla dom,éstita,' dO,micHiada e lll��mo da af,�mada LEOPOLDO SEIDEL
. Corupá

em Rio Cerro. Eugenio Alema, marca Alercan- r,es']·d'ent,e 'nest dl t ít
'

I marca ROCHEDO avul-

S f·lh...r E dew k' V' S t
"

, , ,
e rs ri °'1' b t

. ••• ••==:::::IIIC==::::IIIC==_-'·

oares I o oe ugenio er," encon ra-: em Três' 'R' s d S I
so e em a erlas.

.. • .'

Soares, residente- em rá na "CASA REAV'. :
filha dd 'Eüg��ja Rah Il'u ,

,

"

,

,Faqueiros de aço inox

Oorupä.
.

.:
e o. HHercules" 56 - 104 e- ,130 II.....

"'!!'!"�:":"""'--..""""'!!!!'!'!'!!!"""""'�"",...,""""�""""�!!!!!!!!!!=-��!!!!!!!!!!�II

- Dia 15, o jovem EdHat n. 2,499, de 5.2-49. p�ça�. Os mesmos ,ta- -OASA-DAS'-TINTA�

Heinz Blosíeld. � t� I õ,T� � "� I� ll
Willy Henrique Rodolfo Ilieres poderão ser com-

�

-No dia 15 vê passar
Drews e Olga Liesenberg prados avulsos, na

mais um aniversario Ele, brasileiro, solteiro CASA REAL

natalício o sr. Faustino
lavrador, domiciliado � 'Defronte ao Oíne- Buhr.

Rubini, industrial nesta Irene Pedrl, Oficial do residente neste distrito, ne

cidade. Registro Civi.! do JO Distrito Ilha da Figueira, filho de

Pelo seu caráter e ele- da Comarca Jaraguá do Sul. Guilherme Drews e de FREFEITURA MUNICI-

,vados dotes morais rece- Estado de Santa Catarina Mathilde Drews. PAL DE JGUÁ. DO SUL

berá certamente nesse
Brasil. Ela, brasileira, solteira

dia as homenagens bem Faz saber que comparpce- doméstica, domiciliada e

imerecidas, as quais jun- ram no cartorio exibindo os residente á estrada Bana

tamos as nossas.
documentos eXIgidos pela lei nal �ul, distrito de Guara.

Na mesma data a sra. afim Je se habilitarem para mirim, filha de Rieimio

Silva B. Thomsen, esposa
casal-Se: Liesenberg e de Mathilde

do sr. Sérgio Thomse!?-. Edital n. 2.497, de 4-2-1949.
BorchardJ..

Tambem Artur Vasel fI Cópia de edital de Pro- Edital n. 2.500, de 9-2 1949
lho .do sr. Alfredo VaseI. clamas de Casamento Roberto Rosa e

E amda a sra. Thereza recebida do Oficial do Rosalina Rosa

Rau esposa do sr. WaL Registro Civil de Floria- Ele, brasileiro, solteiro,

dema� Rau.
. nópolis. operário, domiciliado, e

.

�DIa 16, Ange�o Ped�1 Henrique Arruda Ramos residente nesta cidade,

fIl�o do sr. Antomo.PedrI. e Ely Sousa
.

á rua Presidente Epita
qUllherme .

Schmldt Jr. Ele, brasilejro, solleiro, cio Pessôa, filho de

fIl.ho �e GUl!herme Sch- funcionário estadual, dom i- Urbano, Rosa e de Ger-

mldt, �ndustrlaI. ciliado e residente nesta trudes Annanias.

-:-DIa 18, o sr. Paulo cidade, filho de Vidal Ela. brasileira, solteira,

Neltt�� 19 f ,Ramos Netto e de Maria do�éstica, domiciliida e

.1 .' azo anos o Arruda Ramos. reSIdente nesta cidade, a

,s�. VItórlo pr8;dl, comer- Ela, brasileira, solteira, rua Presidente Epitácio
Clante na Estrada Jara- funcionària estadual, dom i- Pessõa, filha de João Ro-

guá e nosso" agent�. ciliada e residente no sa e de Rosa Ventura.

A �?dos .Co�relO _

do primeiro subdistrito de

PoyC! deseJa Imímeras Florianópolis, filha de
felICIdades. AlviIT) Clemente de Sousa

Casamentos e de Ernestina de Sousa.

Dia 9 foi realizado na Edital n. 2.498. de 4-2-1949.

sala de audiencias, o Fredolim Marlins e

enlace matrimonial da Amelia Rabello

f!enhorita Olinda Hort, Elz) brasiliro, solteiro,
'filha de Bertoldo Hort e lavrador, domiciliado e

de Gertrudes Peggau residente neste distritro,

Hort, com o senhor em Francisco de Paula

CAIXA posnl, 19

ANO XXIX

Para Doces
-

e Bolos

Locais,
Iniversarios.

A MAIS ANTIGA,CAS..A DEJOINVILLE, CO_A SVA PO'LIA':'
EM JARAGUA DO SUL A RUA MAfiSCHAL

-

FLORINO PEIXOTO, 64-58
'

(SOBRADO OHO WAG"IER)

OFERECE: Tintas pera Plnturas de Casas, Mo-
:

veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis
etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,

j
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina

para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

I ra e Oleo para Soalho, Massa para Janela.

I'
MATRIZ: Ruado Príncipe. 848 � Joínville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS
-------�- - - -�.

--- -. -
�-

._._-
-_._-_._- ----

_,.
----

EDITAL
Da ordem' do Sr,

,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do 'Sul
torno público que
dur&!lte (j corrente

mês de Fevereiro ar

recada-se na Tesou-
raria da Prefeitura

Municipal de Jàra
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto de

.

LICENÇA
Renovação anual sobre allvidades
Industriais comerciais e profis_

E para que chegue ao co

nhecimento de todos,mandei
passar o presente {'ditai que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será

aiixado dU! antt: 15 dias. Si

alguem soub�r de algum im

pedimento acuse-o para os

ints legai!.'
.

Não· satisfasendo

O pagamentö no re

ferido mêR, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguá do Sul,
4 de 2 de 1949. ,

F. VOSGERAU
TesoureiroIRENE PEDRI,oticial

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

...................._
_ �

, ..

_
(()) §a1bã({) (Marca, Registrada)

Virgem Especialidade
dIa 'CHA� WEIlEt HN1IJ)l(J§JlHAl J({)nmrrllnlie ;,

. sr:r-.SÁ? ;IIRCCItf
. '.

; EspECIAUOADE
conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez. 1_,,- .. ,-
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