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JÄRAGUÁ DO SUL -' Domingo, l5 de-Fevereiro de 1948 - Bta. Catarina - N.1.472ANO XXVIII DinER AG.DIA
Puro

R. \7. P. 5. c, � ��i��AL"
do Estado de Santa Ca
tarina, edição de 9 de de
zembro ultimo, publicou
o seguinte:
E D.I T A L N°. 1349

ela
o snr. Moíses Lu

píon, ilustre governador
do Estado do Paraná, de
volta do Rio, falou a im
prensa fIe Curítíba, abor
dando a estadualisação
da Rede de Viação Pa
raná Sta. Catarina.
Declarou que em en

trevista com o snr. Pre
sidente da Republica, na
qual tambem tomou par
te o snr. Aderbai Ramos
da Silva, digno governa
dor catarinense, foí ven
tilado- o assunto e pare
ce que o snr. General
Dutra, como tambem o

snr. Ministro da Viação,
fizeram corpo mole. Fi
cou então deliberado
que os dois administra
dores fizessem um me
morial ao chefe do go-

Se o. governo federal
luta com: dificuldades
para manter a estrada I

quanto mais dois estados
onde a renda, pela pou
ca densidade; é diminuta.
Mas esses dois casos.

o da Empresul e o da

Rede-, são de real im
portancia para a zona

norte e é preciso que as

classes produtoras tomen
pé no assunto.
Com a depressão eco

nomica que o 'pais atra
vessa, somente o gover-
no federal poderá dar
alivio aos males que nos

assolam.

Iis�r���iO�:�;�;��., �1��o��titu�ionaIIUarr� fio Im�o�to �indiGal

verno. se tornarem cabides de
O snr. Lupion, que. empregos e maquinas

mais parece um faz tu- eleitorais, os estados' não
do e não faz nada, foi estão em condições fi
logo adiantando, - para nanceiras para qualquer
evitar duvidas, - que a conservação, quantomais
admínlstração seria em para equipamentos de
comum e já traçou pla- que necessitam com ur

nos futuros, mas não gencia.
sabemos com que dínheí- As estradas de roda
ro os levará a termino. gem estão em pessimo
Somos contra a esta- estado, tendo o governo

dualísação da :Empresul de lançar mão de recur

em Santa Catarina, em- sos extraordinarios não
bora concordemos que (emprestimos] para as

o caso da energia ele- recompor.
trica para Florianopolis Com que iriam eles
pode e deve ser resol- comprar locomotivas.
vido, com grande van trilhos e vagãos?
tagem, por essa empresa, Não. Nem é bom pen
e com mais razão so- sar nisso. Bem ou mal,
mos ,contra a da Rede vamos sendo servidos,
Viação .P.S.C. será que depois o �ere-
Alem dessas emprezas mos?

\

EmPREEnDImEnTO / In\7UbGfIR

CEMITERIOS· PÚBLICOSI
-

I Dia 13 partiram de Ja- nesre Estado.
. Consulta-nos um leitor sões religiosas praticar raguä os 'ultirnos recru- O ato foi irradiado pe-
de Corupá, sobre a pro- nêles os ritos. tas que vão servir ne t la difuzora 10caÍ, numa

priedade e· conservação As associações relío- R. M., compostos de con- dernonstração perfeita de
de cemiterios. sas poderão, na forma vocados de São Francis. sua capacidade e perfei-
Respondemos ao con- da Ieí, manter cemitérios co, Serra Alta, Campo I

ção, qu� d�ssa forma deu
suIente com o disposto particulares." Alegre e deste municipio. sua solldariedade nessa

no paragrafo 10°, do art, Dai é claro, que sendo Grande messe popular li
festa civica.

141, da Constituição Fe- foi a estação levar-lhes _

d I
. '. os cemiterios admínís-era, que aSSIm reza: suas despedidas e votos'

"Os cemitérios terão trados pelo municipio, de boa viagem. Perdeu - se
caráter secular, e serão que. cobra os : emolu- Falaram entre outros os Um rodado Ford completo,
administrados pela auto- mentos, a ele compete sr. Prefeito . MuniCipal' e

no' traget<;> Corupá á jaraguã,
ridade ..

I E' I I Obsequio quem o encontrou
. . mumcipa . per- ze ar pe a conservação Cap. Amaral, chefe do entregar na Empreza Frenzel,mítído a todas as coníís- e limpeza dos mesmos.. serviço de embarques I que será bem gratificado.]

Despedida dos Recrutas

li

"Acordam, em Tribunal
de. Justiça, por maioria de
votos, conceder o mandado
impetrado para invalidar
o ato de demissão da
impetrante, datado de 28

"Faço Publico, de acor- de abril de 1947, afm-de
.

do com o que dispõe o
que seja a mesma relute-

arr. 881, do Codigo de
grada no cargo de Pro-

Procésso Civil e para ,
conhecimento das partes fessor, que .

anter.ormente

ocupava, nos termos do
Inreressadas, que nesta

art. 74, e respectivos para-
data, na sessão do Tri-

grafos do Estatuto dos
bunal Pleno, ·foi assinado Functonaríoe Publicos
o acordão no mandado Civis do Estado. Custas
de Segurança n. 48. da

na forma da lei".
comarca de Florianopolis, Secretariá do Tribunal de
em que é requerente Oélia

Justiça, em Florianopolis,Viléla Perfeito e requerido 3 de dezembro de 1947.
o dr. Governador do És-

Euclides. Jorge da Cunha
rado, cuja decisão foi a

seguinte,

A primeira insurreição
centre esse imposto teve

lugar na ia. Vara da Fa
zenda Pública do Distrito
Federal, em ação recente
mente' promovida pelo Dr.
Cupertíno de Gusmão,
centra a União Federal,
em cuja ação obteve

.

ga
nho de cause em primei
ra instancia. Foi prolator
da sentença o ilustrado
j-uiz Dr. Elmeno Martins
da Costa Cruz.

Dentre. as �suas consi
derações, ressalte o julga
dor que, o imposto sindi
cal, recaindo sobre o que
exerce determinada profis
são, eqúipara-se ao im
posto sobre indústrias e

profissões, de ldentíca in
cldencia, ocorrendo por
tanto, bitributação, o que
é proibido, quando o con

tribuinte tenha de pagar o
imposto sobre indústrias
e proftssões, bem enten
dido.

Secretario. "

Por A. Dantas

Alem disso, diz mats

que, o imposto sindical
tem por finalidade, auxi
liar o corporativismo es

tatal, o que seria um fim

público, consoante o que
determine o art. 140 da
Carta "de 1937 (Estado
Novo), que mandava o

Estado assistir e proteger
as corporações, as quais
considerava como orgãos
seus, exercendo funções
delegadas do :poder pú
blico•

•
_ A atual Constitui-ção
porem, não atribui as cor'

porações a qualidade de
org-ãos do Estado e nem

o nosso regime é corpo
rativo e nem a proteção
ao trabalhador e a politi
ce social prevista na Car
ta de 46, dá esse cunho·
ao nosso regime.
E daí conclui que, sen

do o imposto destinado
a um fim público,
não pode o Estado lançá
lo 'pare fins privados (os
sindicatos), vez que essas

corporações não são or

gãos @o Estado, sendo,
portanto, invalido o im

pôsto, porque não é váli
da a finalidade de sua

cobrança.

E assim, no caso sub
metido ao seu julgamento,
achou o. ilustrado Juiz da
Ia. Vara da ,!l:azenda PÚ
blica do Distrito Federal,
que não mais havia o fim
público' do lmpôsto, ba
seado nos arts. 57 e 140
da Carta de 1937,:
constituindo sua cobrança
uma dupla imposição sõ
bre quem exerce a profis
são e, julgou portanto.
procedente a ação, para
declarar o seu autor. não
obrigado ao pagamento
do IMPOSTOSINDICAL.
A sentença referida, su

biu em gráu de recurso

para o Tribunal Superior.
E enquanto não satrem

as leis complementares
que nos faltam, sirva- nos
o fato como uma adver
tênçía na defeza dos nos

sos linteresses, toda vez

,gue nos defrontarmos com

as exlgéncias dos. pode
res públicos, quando des
cuidados na aplicação das
leis:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mamod lFo (j[a Costa So Ao r==='======='="""=O'=l Industrias Reunidas
COtmÉlWlO li: I NDÚSTRU, ii MOSQUITOS?.... ii Jaraguã .S .A
.1·••••••••• DIIl••••I. II Combatam-os, comprando um bom Mos- I! ASSEMBLÉA GERAL ORDINÁRIA
SENHORES ACIONJSTAS ii qutreíro na CASA SONI·S H CONVOCAÇAOEm obediencia as disposições estatutarias e le- I!,I FRANCISCA BUCH .l.l São convidados os senhores acionistas désta:a�imsa��"::����sd�o e:����i�xae��er�ad�al��{) 31e�� �:�:::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:.:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::t..: sociedade, para comparecerem á assembléia geral

dezembro de 1947, bem como o parecer do conse- ordinária, que se realisarâ em 6 de Março de 1948.
Ihofiscal. - as nove horas nos escritórios da sociedade para

Por CUjo balanço e conta de Lucros e Perdas O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A
deliberarem sôbre a seguinte ordem do día:

poderão fícer orientados sobre a marcha de nossos

G A MINANCORA
r-Discussão e aprovação do balanço, relatö-

negocios os quais si não foram mels satisfatorios LOMBRI UEIß rio da Diretoria e parecer do Conselho Fiscal.
2'-Eleição da Diretoria.teve por consequencia inumeros contratempos que 3'_ Eleição do Conselho Fiscal.nos se apresentaram. Vermifuga suave e de pronto OEntretanto permanecemos a vosso inteiro dls- efeito Dispensa purgante e dieta! 4' - utros assuntos de Interesse social.

dor pare qualquer esclarecimento que nos for sollet- SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- Jaraguä do Sul, 31 de Janeiro de 1948.
tado. ME o n. 1, 2, , e 4 ROD. HUFENUESSLER Diretor.
Itapocusinho, Jaraguá dolôul, 9 de Fevereiro de 1948. Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria! EUGENIO JUERGENS Diretor.Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

MANOEL F. DA COSTA - Diretor-Presidente remedias
JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-Comercial Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA

BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de de- MINAKCORA para o seu tilhinho.
zembro de 1947. E um produto lOS Laboratorios Mirrancors,

- JOINVILLE

Filial 73.667,70

A T I V O

A V ISO
Acham-sé á disposição dos senhores acio

nistas na séde social á rua Quintino Bocaiuva n:
715-901 os documentos a que se refere o art: 99,
do decreto-lei 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 3i de Janeiro de 1948

ROD. HUFENUESSLER,.Diretor
.

EUGENIO JUERGeNS, Diretor

73.389,90

Imobilizado

644.695,20

Juros' e Descontos
TOTAL e-s

DEBITO
Ordenados

•

90.179,50

�f�:tos ��:���:�� 31111..

=

..

==========:=====1
... .11 II=-

R�:���:d�r��:iS 1�:���:�� rrp''''ll la.nnnl�n VarQton r(l{'-11Seguros 3.538,10 I::: lJUpU Uu � o u ii g

ß��:u:t�:�contos t���:�� IIO II PROPRIETARIO ii A'"Lucros e Perdas 12'7299!,�0 ii !! Rua Marechal Deodoro, N. 158 ii
S

HComissões . o.oo ii
Fundo de Depreciação 9.067,80 ii

����� �:. g�::����vimento �:i��:�� II S
li

'SECÇÃO DE 1:.1\VAGEM, DEPO-
ii

R
246.860.,50 Dividendo n. 3 18.000,00 ::

TO E LUBRIFIC NT 5
..

li SI D A E, H T
Itapocuslnho, Jaragu:O:A�u�;$de Fever.ir!�!013�: "T li C��!�gi,IV�u���s- ii

EMANOEL F. DA COSTA' - Diretor-Presidente ii !! FICAÇÃO . CARGA DE

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-Presidente liO 11- BATERIAS E CONCERTOS DE
g

Ne Guarda-Livros Reg. sob. !i ii PNEUS.
n. 32.084 na D. E. C. e �.�:::::::::::::} ;'.�:::::::::::::::.;
n. 479 no C. R. C.

148.909,10
2.868,30(moveis

Bemfeitorias
Estavel

Moveis e Utensilis
Veículos
Maquínas

Disponivel

20.115,00
128.794,10 236.103,80

24.943,80
40.554,10
7.892,00

Caixa 49.507,00
Em Bamco 12.361,00

Realizavel a Curto e LOlgo Prazo
'Mercadorias 163.197,00
Semoventes 19.560,00
Contas Correntes 30.255,30
Letras á Receber 29.219,60
Selos 1.125,20
Obrigações de Guerra 2.200,00
Combustivel 1 503,40

Conla Transitoria

61.868,00

Conta de Compensação
Ações Caucionadas
Despesas a Amortizar

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

Ião Exigivel

20.000,00
20.000,00

Feridas
Eczemas
Úlceras
Mánchas
Dartros
Espinhas
Reumatismo
Escrófulas

sifilíticas
SEMPRE o MESMO! •••

SEMPRE O MELHOR! .•.

Clinico de OI�os, Ouvidos, nnriz, fiofuanta

Reseryas
Fundo de Reservas 32.450,00
Fundo de Desenvolvimento 31.105,30
Fundo de Depreciação 26.917,80

.

Conta de Compensação
Caução da Diretoria 20.000,00

Total do Passivo Cr$ 644.695,20

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E PERDAS
em 31 ds Dezembro de 1947.

CREDITO

90.473,10

p.ltEe�.I). e••SE�•• IISe.1� .....

Os abaixo asslnados, menbros do Conselho
Fiscal de Manoel F. da Costa S. A. Comércio e

Indústria, tendo examinado minunciosamente o Ba
lanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1947,
bem como a conta de Lucros e Perdas e demals
contas e livros que lhes foram apresentados, decla
ram que emcontraram tudo em perfeita ordem e exa

tidão e cpinamos que os mesmos sejam aprovados
em assembleia geral, bem como poderão ser apro
vados os atos praticados pela diretoria no decorrer
do exercicio findo.

Capital
Exigivel a Curto·e Longo Prazo

Contas Correntes 142.554.40
Dividendo n. 3 18.000,00

Conta Transitoria

300.000,00

160.554,40

Matriz 73.667,70
Dr. ArlRinio Tavawes

Polesser 'Catedratico de Biologia do lostlttuto de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe GOS serviços clinicos e cirurgicos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis.
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex·lnterno por, concurso. da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BLUMENAUSTA. CATARINA
Itapocusinho, 9 de Fevereiro de 1948

I.. ..

Assinados: Agostinho V. do Rosario

Adeli« D. Müller

Mario NicoliniMercadorias 233.255,50
i€::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':11
I! Procure seu Premiov.. II

1.491 ptímeiro prêmio
favorece a digest�o ii 7.338 segundo prêmio

���::
..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Banco F'opolor e Agrícola
Do Vale do Itaja,í Matriz: BLUMENAU

AGENCIAS·INSTALADAS EM: Brusque, Corupá, Gaspar, Indaial, Ibírama.Ttoupava,
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodeio e Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
Depositos com juros- ti disposição-(sem limite) retirada livre
í disposição -conta especial-(s/limite) Deposito inicial e-s 100.000,00
com retiradas semanais sem evíso até Cr$ 20.000,00 • . . .

Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretlradas sem. sjavlso Cr$ 20.000,00 50/0
Deposilos com avisO-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4'/. P. retiradas
mjaviso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6'/.; 90 dias 61/2'/.; 180 dias 7'/.
Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61/2'/.; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
aviso prévio de 2 meses para retirada, quando findar o prazo do deposito.
Dep. populares..(Jimite até Cr$ 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com reti
radas semanais sen- eviso até Cr$ 1.000,005/12'/.
Dep. Iimitados-(LimHe até Cr$ 50.000,00) Dep. inicial Cr$ 20.000,00 com
retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sem avlso .... 61/2'/.
Dep. Especiais-(limite até cr$ 100.000,00). Dep. ínlcial cr$ 50.000,00 com
retiradas sem aviso até 5.000,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.
Faz todas as opera",ões bancarias, corno sejam: cobranças, descontos,
passes. depositas em contas correntes, depositas de. valores, etc. etc.

.

fLUIR n H06UIßA
o remédio que tem depurado
o sangue da tres gerações!
Empregado com êxito nas:

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA,
moderna e primorosamente inslalada do

DR. SADALLA AMIN
CONJUNTO DE APARELHOS MODERNOS, UNICO NOS

ESTADOS DE SANTA CATARINA E PARANÁ

!:::::�:::::;1 «Rua Abdon Batista . defronte "A Noticia"»
fi HORARIO : 10·12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 2·4

�1 • .Joinville - !l
-

,

IT
MANTEM ,.cORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇ.AS DO PAIZ

======Serviço atencioso e rápido====== "MEDICAÇAOAUXILIAR
. NO TA RTAMENTO

��������,-,o('I'.X6J SIFIUS".

Grande Depurativo do sangue

I • Casa de ·M(»veis IVitório Lazzaris
� Jaraguá do Sul - Rua Domingos R. da Nova�
� Moveis, Espelhos, vidros e vidraças. Corta- '"

I
se Vidros. Molduras

.para.
Quadros qualquer

Itipo. - CAIXÖES FUNERARIOS
Em estoque e sob encomendas•

Enfeites para Caixões funerários.

ELIXIR DE NOGUEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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münoel f. dö [o�líl1.ft.
Comércio e lr;ad\J$tria

Dr. Ren,ato 'Walter
MÉDIC·O

H' CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA
ii Com cursos de aperfeiçoamento no

••

ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
ii Doenças de Senhoras, - Partos - Clinica 11
ii Geral de Adultos e' Crianças. !!
ii Consultório e Residencía: - ao lado da Prefeitura Municipal. H
g TELEFONE N. 3 ii
il Jal'aguá do Sul - Sta: Catarina H

TO��S3nl�i�� llflf t�an�Sa�lln�
Hiermit teilen wir allen Verwandten und

Bekannten die 'traurige nachricht mit das un

sere liebe Mutter ôchwíeger Gross und
Llrgrossrnutter,
Bertha Siewert Lübke

Am 9 Februar dieses Jahres im alter von 88
Jahren 1 Monat und 17. Tagen gestorben isr.
Die Verstorbene hinterlässt 13 Kinder õ gingen
ihr im Tote voraus 63 Enkel 5 Tote' 7Q Uren
kel '7 Tote. Wir danken allen denen die uns

in den schweren stunden hilfreich beiseite sran
den für die reichen Blumenspenden 'LInd die
der verstorbenen das letzte geleit gaben.

Besonderen Dank an Herrn Pastor
Waidner für seine trostreichen worte im Hau-
se und am grabe.

.

Rio Alma den 10 Februar 1948

AUGUSTO SCHULZ und Familie

Waldemiro
.

Mazur8c�en
e_IA 81 SalBI

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA
Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
.;, Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

, Raios Intra-vermelhos e azuis.

Ih")���•••••••••••••
.:�.. ",

..��.
1..;'" CAFE '::1••Il!'�' ••

IMONOPOLlO·\�t:•.

�
.�et

,.:� .. :::;.•.. .�.. _ ..

tt·· .••I:�. ..�"

Uma bôa caneta
constitue um presente
ideal.
Adquire-a na Gra-

fica Avenida Ltda.

No\lidade

Av. Getulio Vargas. 350

'A V I,SO
, Achem-se a disposição dos ônrs. acionistas,
no escritorio desta sociedade a Estrada Itapocuslnho;
Jaraguá do Sul, os documentos a que se 'refére o
art. 99 do decreto-lei n. 2627, de setembro de 1940.

aSIIM.IIIAGIIt.1 ••81•••1.
São convocados os shrs, acionistas desta so

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordina
ria a realizar-se pelas 15 horas do dia 13 de Março
proxímo, na séde social a Estrada Itapocusinho, Ja
ragué do. Sul, . pera deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia.

10. Exame, discussão e aprovação das contas I
da Diretoria, relativas ao exercício de 1947, notada
mente, relatório, balanço, conta de Lucros e Perdas
e varecer do Conselho, Fiscal. .

.

2°. Eleição do Conselho Fiscal.
5°. Assuntos de interesse social

ltapocusinho, Iarague do Sul, 9 de Fevereiro de 1948

MANOEL' F. DA CuSTA - Diretor-Presidente

JOÃO LUCIO DA COSTA -

.

Liebe Mutter dein langes Leiden hat ein Ende
Erlöst bist du von deiner Qual
Wir drücken deine lieben Hände
Und grüssen dich zum letzten mal
Unsere Liebe ruht im Grabe .

Du gute Mutter bist nicht mehr
Alles was wir jetzt noch haben
Ist ein Herz voll Leiden schwer
Uns erfasst ein Herzlich Sehnen
Zu der Nacht so wie am Tag

.

Oft weinen wier noch bittere Tränen
Dir du gute Mutter nach
Die Prüffung die der Herr gesand .

Nun ruhe, sanft in Gottes Frieden
Ruhe sanft bis wir dich wiedersehen

Façam seus anuncios,�? E D I TAL·«CORREIO DO POVO"

Aprendiz

FRACOS E AN�MICOS I

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

Illpregadl coa bite Dis:

Tosses
Resfriado.
Bronquites
E.crofulo••
Convalescenças

.

VINHO CREOSOTADO
É UM ßERADO,R DE SAÚDE.
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@1Tosse,Asma,Bronquite,'Rouquidão,eReSlriadOÓS i tor��o���,mputf;c�mqu;o�� !J..·::._".._.�._.....�._...S....•S..�..�..�.L...
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Encontram aliviÇ) imediato com c... uso do

�
reterente ao 1°. semestre do

.

I n e o In p a .r ,8 v e 1 . . corrente exercício. Fica terminantemente

� Pl!ilnríll dI! ftogien Pl!lnll!nll! � f
0, C ntribuintes que não Perdeu-se E�����soesta��!�� m��

·��==�§��;��==d ;�����:E�j��E::.:� �:i[���:�!!��:e:�;: �Ip:,od\�:, dti:r:;��
des prasos, serão extra-das encontrou. Não me responsabili
as competentes certidões de Obsequio entregar nes- so pelo que possa acon-

a-------------------·----------r����!�K·-I.prenciL c��daI_H��Ma
BANCO INOÚSI�d�tEIO�!��1��Ed�"�.� lADINA S/A. I d�g��:�rU�td�u�e::"I:�"�=""E��:::

CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 ELEODORO BORGES

� mago, usando �escrivãoRESERVAS CR$ 4.000.000,00 Bitter Aguia Puro
AGENCIA: Jaraguá do Sul -------���

Rua CeI. Emilio Iourdan, 115
End. Telegrafico "INCa"

Caixa Postal, 1 O -Telefone, 75
MATRIZ: ITAJAí

.,

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

�bona em C /Cor;;;t:�iCC;;s seguintes juros: ii
Disposição, sem aviso, com retiradas livres o; ��pare qualquer importancia 2° t HCom viso de 30 dias e retiradas livres

l:·i••:de Cr$ 1.000,00 ' 3°i.
Depositos Populares, com limite de e-s 50.000,M !!

dep. iniciais a partir de Cr$ 20,00 g

��� :�����:e�=�: :�:.:�;'Ol��� II�Po�t������:a;ia�nobase da prosperidade
liBanco Industria e Comercio ele Santa Catarina SIA.
!:.!:HDRRIO: Das 9,39 ás 11,30 e das 14 ás 15 horas

.

os sábados das 9 às 11 horas ! i

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::l�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:1

DEPENDENCIAS EM:
Araranguã
Blumenau
Brusque
Caçador
Canoinhas
Concordia
Cresciurna
Curitiba
Curitibanos '

Florlanopolis
Gaspar
Ibirama'
Indaial '

'.'

Ituporanga
jaraguá do Sul
joaçaba
joinville
Laguna
Lages
Mafra
Orleans
Piratuba
Porto União
Rio de Janeiro
Rio Negrinho
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió
Tijucas
Tubarão
Urussanga
Videira

PARA fERiDAS;l·
E C z ':: M A 5,1
I N f L AMP. ç Ö ES.

�í -""-''-IP.'
�,_.l.I.._L .1'\.,

�fRIEIRAS,1
ESPINHAS, Erç:J

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMACIA NOVA

..

de ROBERTO M. HORST

Novidades
.MOLHO MAGGI, CAL

DO MAGGII em cubos.
Importação ôulsse

a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos •

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua
���

. Procura-se, um pare es

critório.

Queiram dirigir-se para
José M. Müller e Cia.
Ltda.

�l,Ia CeI. Procopio Go

mes de Oliveira

Ieragué do Sul

Em breve:
Chocolates' ôulssos le

gitimos Marca: Surfin -

Mi Doux -- Extrafin -

II Kait extra e muitos outros I

tipos
V. S. encontrará na

I ��nm�r�ial L�a.
I
E'

-

Mscrtturaçäo ercan-

til -, Contabilidade -

Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Jaraguá do Sul;
Aceita mensalista, hos

pedagem completa, ou

seja refeição etc. Quar
tos especiais para casal
no andar térreo.

CASA REAL!

ftLUrift·i[
'Otímo quarto índepen

dente, de preferencia pa-'
ra cavalheiro.

•

Informar na Gráfica A
venida Ltda. Nova Constituição do

Estado, Lei do Imposto
Figuri nos N ovos Sobre a Renda.

Sociedade Grafica AVENIDA LIda.Ultimos modelos .

Na Socied. Grafica Avenida Lida Jaraguá do Sul, A. G. Vargas, 350

rerdle1lli=§e
Uma tessoura pare cor

tar folha de lata, no tra
jeto Posto Auto Iaregué
até a firma Weege.
Obsequio quem a en

controu entregar ao snr.

Alfredo Jenssen (ne funi
laria)

"'otel CentralSeguros
��YPIRANGA"

FOGO - ACIDENTES -

TRANSPORTES - AUTO
MOVEIS.

1-......-__._.,

. \
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preíeítura IW1Utlt1l'nCnpal' dIe Jaraguná (1Io §lUll
Baiauete da RECII'! OBC)UIII'lIU, refere.te ai mês de Dezembro tle 1947

Codigo
TITULOS A ci R E C A O A ç Ã. O

Geral
\
DO MÊS I TOT A L

Pag.4

Emprêsa Sul Brasileira deEletricidade S.A.
Matriz = dOINVILLE

(Sob Adrnínistração do Governo Federal)
•••• ")lC�ll. 8IS.I... lalellllA•••••••• •• IS••8UI�

COllli CISPa, í

QUEDA DOS CI·
BU!S ( DEMAIS

AffCCOfS 00

tOIiRO CAsnuDO.
"T'O';;II<:-Ö "C�PILAR
POR f'xé El:fN'CIA

o Escrivão

NEY'FRANCO

RECEITA ORDINARIA
TRIBUTARIA

a) Impostos
30,00

0.11.1 IMPOSTO TBRRITORIAL
0.12.1 IMPOSTO PRBDIAL 541,300.l7.3 Imposto sobre Industrlas e Profissões 3.530,700.18.3 Imposto de Licença 10.895,700.2).2 Imposto sobre exploração Agricola e .lndustrial 1.053,10027.3 Imposto sobre Jogos e Diversões .

1.634,60b) Taxas

332,001.21.4 Taxas de Expediente
1.22·4 Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos 1.061,601.23.4 Taxas de Fiscalização e Serviços Diversos 214,001.24.1 Taxa de Limpeza Publica 24,00

PATRIMONIAL
2.01.0 Renda Imobiliaria 1.677,002.02.0 Renda de Capitaes 3.004,30

RBCBITAS DIVBRSAS
4.ti.0 Receita de Cemitérios 570,00

RECBITA BXTRAORDINARIA
612.0 Cobrança da Divida Ativa
6.21.0 Multas

1.150,106.23.0 Eventuais 1.113,20
SOMA CR.$ 26.831,60

Saldo disponível do Exercicio de 1945

41.223,10
123.852,50
276.708,60
232.695,50
162.678,70
6.618,80

Uma linna completa de MOTORES 'nacionais e estrangeiros de alta e baixarotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos2 MOTORES marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto220 Volts, 50 ciclos.

••••El... 81 .'181,i8
BOMBAS para uso domestico e fins industriais: Marca HAUPT, rotativasconjugadas com motores monofasicos de ,1/4 HP, Marca LILLAcom valvula elevadora acionadas por motores trifásicos de 1 GHPservindo até 50 metros de profundidade.

Artigos Hctrícos para o �21r .

Sortimento completo 9 variado de LUSTRES, CASTIÇAIS, LOBOS, e
ARANDELAS.3.781,00

I
MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz

-

e3.004,30 força de qualquer capacidade.Anossa SEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a 'l.ualquer10.087,00 pedido de instalação de luz e força.

Pr�f�itura Muni�i�al d� Jara�uá do· �ullBeJr]lll2lr�� Gfllli��a §o Ao [ditaI dI! �U1Pl!nllio
da PrilcaDia 26-12-47

3333-Francisco Jomes-bras. baixa Imp. sobremescador de cereais e outros generos. Como requer.3334-Leopoldo Safanelli-bras. averbação, porser vendido seu estabecimento comercial sito a ruaMal. Deodoro da Fonseca n' 200 Idem.
3�35-Nestor Gonçalves da Luz, transf. imp.terreno vendido a Martim Pinter, sito a rua Mal.Deodoro, nesta cidade. Idem.
3336-Guilherme Raduenz bras. baixa imp.sobre tamancaria, sito em Rio Cêrro. Idem.
3337-Guilherme Raduenz-bras. baixa imp.sobre negociante ambulante. Idem.
3338-João Pedro Espíndola-bras. baixa imp.sobre Olaria sito a estrada Ilha da Figueirr. Idem.333g-Elfi Sohn Bendack-bras. mandar anotar

nos laçamentos imp. Ind. e Prof., mudança de domieilío da mesma a rua Domingos R. da Nova n'180, para a rua Mal. Deodoro n' 84 fundos. Idem.3340-Daniel Satler-bras. baixa ímp. sobre um
carro de lavoura. Idem.

3341-Pedro Trentini-bras. baixa imp. sobre
uma bicicleta. vendida para fora do município Idem.3342-Gustavo-Mathias-bras. licença para estabelecer-se com Olaria a estrada Rio da Luz, nes-te municípío. Idem. livros de lançamentos dessa repartição, por ter or-3343-Angelo Moretti-bras. transf. imp. sobre ganizado a firma por quotas denominada BIosfeldum carro de mola, vendido a Elidio Floríaní. Idem. & Oia. Ltda para exploração do mesmo ramo de PREFEITURA MUNICI-33344-Teodoro Wolf &-Cia. baixa imp. sobre comercio que vinha exercendo a sua firma Indivi- PAL DE JGUÁ. DO SULuma oficina mecanica, sito a rua Mal, Deodoro da dual. Idem.

sobre
Fonseca. Idem. 3361-, J. Schreiner-bras. baixa ímp. -3345 - Ricardo Zumach-bras. baixa imp. sobre dois letreiros. Idem.
uma bicicleta, vendida para fora do município. 3362-·Rodolfo G. Emmondoerfer-bres. baixa

De ordem do Sr.3346-Luisa Passolde- bras. baixa imp. sobre imp, sobre GUarda-livros. Idem.
Prefeito .Municipaluma bicicleta. Idem. 3363-José Zacarias Tavares-bras. baixa im-
de Jaraguä do Sul,3347-SHvio Bortolíne-bras. baixa imp. sobre posto de uma bicicleta. Idem.
t m úblico que3364-A. Alfredo Mielke-bras. baixa sobre 01' o p ,

uma bicicleta. Idem.
durante o cerreute3348-Germano Gumz-bras. baixe imp. sobre um carro de frete. Idem.
mês de Fevereiro,ar-um carro de lavoura. Idem. 3365-Nicolau Kretzer-bras. baixa imp. sobre
cadação na Te80u-3349-Nemé Antonio Tobias- bras cancelameu- um carro de ret�. Idem.. .

Jaria da Prefeiturato do imp sobre comercio de mercador anbulante. 3366-J. Heise & Cia. Ltda., cancelamento
'.

de
Municipal de .Iara-Idem. imposto da Esquadrias de artefatos de madeira.
guá do Sul e na

3350 - Artur Rucher-bras. baixa imp. sobre Idem.
.

Intendencia de Oo-um automóvel de aluguel, vendido o mesmo para ]. 3397 � Euclides Vieira Garcia-bras.

cancela-I rupá, o imposto defora do municipio. Idem. mento do Imposto sobre engenho Central de A-
LICENÇA(Renovação anual3351-Kilian Sohn- bras. baixa lmp.' sobre guardeute. Co�o requer. Idem,

. s/ atividades Inäustríats,uma bicicleta lançado nesta repartição em norne de 3368-Jose Emmendoerfer-bras. baixa imposto comerciais e profissio-seu fiuado pai Henrique Sohn. Idem. sobre um automovel. Idem.
. nais e engenho de assucar.3352-Carlos Meysr- bras. daixa imp. sobre 3369-Leopoldo Crabner-bras. traní. nnp. de

Não satisfasendoum carro de lavoura de um animal. Idem. um terreno vendido para Artur C. Hausen, sito a
o pagamento no re-3354-Waldemar Rebelo- bras. baixa imp.Ind. estrada' Ano Bom. I�em.. .,. ferido mês, ficará o

e prof sobre engenho central de aguardente. Idem. 3370-Roque F re�erIco t;�blIlo-�ras. transf.
o contribuinte suiei-3355-Jaui M. L. Pereira-bras. licença para i'mp:. de .nma casa v.endlda a Joao Batista da Oon-
to a multa de 20%estabelecer- com uma livraria a avo Getulio Vargas, cerçao, SItO a rua Vidal �amos. Idem... sobre o referido imnesta cidade. Idem. 3371-Ferllan�o �uller-bras. �alxa imposto posto no primeiro3357-Dniel Schaldabe- bras. baixa imp. so bre s?�re uma Barbearia, sito em Corupä, neste mum-
mês, sendo então Fe st io s , Azia, Vomi tos,

uma bicicleta, vendida para fora do município. cipio. Idem..
f' feita a cobrança [u- Pesadelos, Indisge.stões,

Idem. 3372-Artur Carlos HaJ?sen.bras: tran�. imp. dicialmente.335S-Bertoldo Bartel-bras. transf. imp. sobre de um terreno vendido a VItor Soheibel, SIto a e51-
Tesouraria da Colicas do Figddo.I .

d'
.

I d' trada Ano Born Idem
Gdz'es, DI' ge.sto- es Penosas,

um carro de avoura e Um carro In ustrla ven 1" ••

Prefeitura Munici-
d W It Id '

'

DoA res no Est'omdgo, Mdo

O a a er. em.

Secretária da Prefeitura Municipal de Jaraguá de Jarguá do Sul. 4
3359-Paula D. Wie1e-bras. baixa imp,,' sobre do Sul, 2 de dezembro de 1947: '

de Fevereiro de 1948, fialito, Re�o de Bilis.
uma livraria, Pdor não. delsdejar continuar com o

JOSÉ PEREIRA LIMA F. VOSGERAU Vende-se em toda parte.
mesmo ramo e negocIO. em.

Tesoureiro "' IIIIII!' I11111!' _

3360-Erich Blosfeld-bras. averbação nos Secretário

.

Convocação o Doutor Ary Pereira Oliveira Juiz de Di-Pelo presente são convidados � os Senhores reito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado DeAcionistas a se reunirem em Assembléia Geral Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, Etc...Ordinária, na séde social desta sociedade, a rua FAZ SABER aos que o presente edital viremPresidente Epitacio Pessoa, ás 14 horas do dia 14 ou interessar possa que por despacho de hoje, foide fevereiro proximo: suspensa a praça para venda de bens imóveis,ORDEM DO DIA pertencentes ao espolio de Otto Rumor, e constan-
tes do edital expedido em 27 de Janeiro passado,10) Exame, díscusão e aprovação das contas
a qual deveria realisar-se no dia 19 de fevereiroda Diretoria, do parecer do Conselho Fiscal e do
corronte, as 10 horas. E para que chegue ae conheci-Balanço.
mento de todos, sé passou o presente edital que20) Eleição do Conselho Fiscal. será afixado no lugar de costume e publicado pelo3°) Assuntos diversos.

. jornal local" Correio do Povo". Dado e passado« Acham-sé á disposição. do snrs.. Acionistas I
nesta cidade de Jaraguá do Sul. aos cinco dias doos documentos a que se refere o artigo 99, do
mes de fevereiro do ano de fim novecentas edecreto-lei n. 2267, de 26 de 9 de 1940»
quarenta e oito. Eu, Ney' F.rallco� �scrivã?, 0-Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1948 subscrevi. (assinado) Ary Pereira Oliveira. JUIZ de
Direito da Comarca. Está conforme o original, doWaldemar Grubba que dou fé.

Jaraguá do Sul, 5 de fevereiro 1948.

4.212,00
8.141,30

12.610,00
15.369,10

2.465,80
8.912,30

10.541,10
922.901,10
56.8n500
9íl1.7bbj 10

Contadoria da Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, 15 de janeiro de 1948
EDGARD PIAZERA - Contador Visto: WALDEMAR GRUBBA - Prefeito

AS PILlULAS DO
ABBADE MOSS

SÃO INFALLIVEIS
Nd Prisdo de Ventre
e nas mo lesties do
FIGADO

ESTO·MAGO
INTESTINOS

REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Bernardo Grubba Junior
Diretores

EDITAL

-Indústria e Comércio
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indmlriiß IIl!unidill Clube Atletico BAEPENDI��oo
]ilfilgUil' (' n AVISO MARCENARIA EM�ERAL

. .)..
A Direto�ia avisa aos senhores portadores de Oterece móveis "CIMO" de todos os

-

tipos da
. Apolices da extinta Sociedade de Atiradores Ja- 'CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS

Relatório da Diretoria raguâ, que procurem â respeito, ímpreterívelmen- Mantem um estoque permanente de todos os tipos �
SENHORES ACIONISTAS te até o día 28 de Fevereiro dêste ano, o Beere- de MobiliaS, especialmente para escritorio.

"

00
tario do Clube, snr. Francisco F. Fiacher, em seu � INSTALAÇÕES COMPLETAS DE IDe conformidade com os díspositivos lagais e D 2':6:S 1 :

escritorio â rua Marechal eodoro N' 204. � Dormitarias, Salas de Jantar
estatutários, têmos o prazer de submeter á sua Pela Diretoria: � Cópas, Escritorios, Moveis rusticos e outros. �
apreciação e deliberação, o nosso balanço geral , ALFREDO KRAUSE-Presidente 2':6:S 2::3S
relativo ao exercicio de 1947, encerrado em 31 de 00 MOVEIS AVULSOS COMO: 00
Dezembro de 1947, acompanhado da demostração

--------------------
� Cadeiras w

da conta de "LUCROS E PERDAS" e do Parecer ••• ••__..
2':6:S Poltronas fixas e giratorias �

do Concelho Fiscal. 00 Mesinhas de centro e para radio IOs documentos em referencia, evidenciam os DESCASCADOR 00 E entre muitos antros a

resultados obtidos no exercicio de 1947 que, ape- 00 Caixa Registradora �arca "RECORD"

saro de toda a especie de contratempos que se nos

e Oeb.olhador de M ."1ho 00 .

Afamada pela sua eticiencia, substitu 00
apresentaram, sohamos serem os resultados finais u 00

indo as Caixas Registradoras de w
bastante satisfatorios e possuem os senhores Acio- elevado custo.-.------- 2':6:S

nistas todos os dados necessários para julgarem ." POP U L-A R" � Toda a Mercadoria á pronta Entpega. 00
os atos da Diretoria que, entretanto, permanece a 00 RUA RIO BRACO, 964 - TBLEFONB, 75 00
vossa inteira disposição para quaisquer esclareci- 00 Jaraguá do Sul Sta. Catarina 00
mentos que forem solicitados. ��wwww�w�wl'WW�WWWm:lW

Lembramos ainda que, deve ser eleito o novo
2':6:S2':6:S��2':6:S2':6:S�2':6:S�� �t6::S2':6:S�2::3S���

Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercicio

O e � u I fi D
-------------------

de 1948, e como, com a apresentação deste relato-

rrl"'t
Uli sAIr e 't e

e,O D e r !I c � o
. �wc" A�'·L-Ç'_""'.'f&'D"."""o""Ws"

--r!"'"
rio tambem termina o nosso mandato, mister se U U
torna a escolha e eleição de uma nova Diretoria num 6 SÓ
para o mandato de 1948-51.

GJaraguá do Sul, 31 de Janeiro de 1948

'. I R OROD. HUFENUESSLER - Diretor � B 5 SUCOS �e 'mimo
EUGENIO JUERGENS - Diretor por �Or8

de 19��lanço Geral encerrado em 31 de Dezembro �ã� �� m�I��r�� �. mai� �arat��
A T I V O: Ifldustria Comércio

IMOBILISADO: G St· S A " PRODUTOS DA::

Proprieda�Si4Yf�:versas 748.181,30 ermaoo elo .. TIIDldl1Ul§trlia dl,e CaRçadl((})§ I��i�����scaldeiras e

1.704.202,10 I G I I 'lf'1 � I I (G([J)§c]ill TIrm21(Ü)§ §o . Ao
.

·

Moveis e Utensílios,
•

k
.' CAIXA POSTAL, 11

�Labor. e Anal 70.968,30 RAGUÁ DO SUL· S. Catarina
Veiculos e Semoventes 116.469,90 1.891.640,30

...._.._.._.!!!!!!!!!!!!I.._.._..!!!!!I!!!..� .._.._.....:....._.._.... y"'G .... "f"b -. <oe
e- - e- e

DlSPONIYEL 1�;=;;;;;;;;;;;;;=;;
.......;;;;;;;;;;;;=;;_;;_;;=;;=;;=;;;_;;;;;;;;;;;;m;;111 __C-e-iiFC-Ct"'UG?C:""

Caixa 2501680 ;;; t::' b (Sezões, Malárias, !li

. .

REALISAYEL I CU�TO E A LONGO PRAZO:
. ,

li 1-e res Impaludismo m.r e &. !!l !!l �n III � !!l e fi e !i!Il

����r!����r!��!:{�::orlas��!:�ä�:�� 1.1.:....�..i. - CURAM-SE RAPID����E ��=edeira g i'fß;ß�nôtM Oüf�rCßH�niß RiH IDevedores Diversos em g "Capsulas Anttsesonlcas J...I.' DEconta corrente 300.108,80 ,���?��:i���� 7J.:��:�� I Minancora" 111 tI. Guilherme. Ao G. Gaedke & Filhos
•

Operações em Suspenso 3.102,00 1.705.967,00 III Em Todas as Boas Farmacias M IP Rua Marechal Deodoro Fundos

Ações em C�!T!ç:� COMPENSACOES:
20:000.00 m É um produto dos Laboratorlos MINANCORA ii ,

.

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Loss

TOTAL Cr$ 4 �I �I , Dormitórios modernos e simples

P A S S I V O'.

.390.805,40 !i!!!\i!!i!il!!ii!i!i!!:=:l��'li��!!iIi!iiEii!I�ilsS:;ggr�!l=!l!i!i!!!!l!!i!il! , Jogos pera sala

,
Jogos pera coslnha

�����l ;:!!:;�EL: 2.050.000,00 r=="'=='"==''''''"''=='=''''=='==''==''''=�===''='''� i g�:;�: ���i�� ���:1:J:II�U��!teiros
Fundo de Depreciações !!::I�!:�� 2.617.376,50 ii CHUVA 'E'SOL?.... ii IL Bufes e penrladelras

EXIGIYEL A CURTO E A LOIGO PRAZO: H Resguarde·se, comprando um bom Guarda II I Cadeiras-Mochos-Camiseiros

Credores Diversos em ii ii 11
Camas-Taboas de lavar roupa

Conta Corrente 1.027.530,40 !l Chuva ou Sombrinha na C, s a So nil s II ''LdOr, ''0 '"erte "O{:G'iIi"�:!iri•• �"
Letras Descontadas 331.850,50 I! II I: IJ!!!I''' $ 45 ....C l-

n b
.

II ::

e enturistas 129.000,00 ii li -------------------

Dividendos não procurados 68.047,80 H de FRANCI c.-CA BUCH ii :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
u " _ ,

.

Dividendo n-, 4 164.000,00 ii �� _
.

r�::��c���oS�s�����ria it���:�� 1.752.928,80
�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::::::�:.: Dr. AIvaro Batalha -'MÉDI�O

COITA DE CDMPENSACAo
Caução da Diretoria

H. HUFENUESSLER Guarda-livros
Registrado sob n". 32.086

'--------------------.....

Demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS" -------- ...... _

em 31 de Dezembro de 1947

C R É D I T O:

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS E TROPICAIS, a

DOENÇAS DA PÉLE.

20.000,00 ,...,�_---------------;----�
4.390.805,40 I Dr. Arqu.·medes DantasJaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1947

ROD. HUFENUESLER - Diretor ••••esA••
EUGENIO JUERGENS -Diretor

- Eletricidade Médica-
Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOSX-
Diretor Médico do Hospital "São José"

_ ATENDE C;HA�1ADOS A QUALQUER HORA -

Parecer do Conselho. Fiscal :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::=::::::::::::�:::::::::::
:::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

De Mercadorias 1.307.638,10 Os infra-assinados, membros efetivos do Con- ------------------

selho Fiscal da Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.,
depois de terem examinado minuci6samente o ba
lanço geral encerrado em 31 de Dezembro de 1947,
a demonstração da conta de "LUCROS E PER
DAS", relatorio da. diretoria, livros de contabilida
de, registros e demais documentos e comprovantes
referentes ao mencionado exercício financeiro, cer

tificaram-se da exatidão e perfeita ordem, motivo.
porque os recomendam á aprovação da Assembléa
Geral Ordinaria a realisar-se em data a ser deter
minada pela Diretoria.

Jaraguâ do Sul, 31 de Dezembro de 1947

GUILHERME URBAN

.A UGUST HERMANN SCRMIDT

FREDERIOO F. MOELLER

:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::.-:<:: :::::: :::::: :::::::::.:: ::::::::::�: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::

I'

D É BIT O:
A Despezas de Fabricação 502.097,00
A Despezas Diversas 376.997,50
A Despesas de Administr. 216.564,00
A Valores em Liquidação 4.537,30
A Fundo de Reserva 10.342,10
A Gratificação á Diretoria 20.684,20
A Dividendo ns.. 4 164.000,00
A Lucros em Suspenso 11.816,00

TOTAL Cr$ 1.307.038,10 1.307.038,10
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1947
ROD. HUFENUESLER .:Diretor

Dr. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio : Mal. Deodoro da Fonseca, 210 - Tel. 34 .

,

Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

::::::::::::::::::! ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EUGENIO JUERGENS - Diretor

H. HUFENUESSLER - Guarda-livro
Registradc sob n", 32.086

--------.
.

Kühn & Rengel
FERRARIA

Fabrica de ferramentas agricolas .

Principalmente Machados, Enchadas Foices, etc.

--------.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO I

Domingo DIA 15-2-48 Pag.6

'Politica Local . Hoje a Snhoríta Luiza
'Kopseh atualmente em'
São Paulo.
- Ante-hontem feste

jou seu natalicio à. sen
hora Justina Bertolí es
poso do snr. Alvaro Ber
toll, comerciante emRe-
torcida.

'

- Amanhã passará o
natal do jovem Guilher
me Schmidt Jr. filho do
industrial Guilherrue
Schmídt,
- Dia 12 passou a

data natalícia do snr.
Guilherme Humberto
Emmendoerfer, filho do
nosso amigo João Em
mendoerfer e ex-espedí
cíonarío brasileiro .

GUILHERME NEITZEL
A data de 11 do cor-

rente assinalou o aniver
sario natalicio do snr,
Guilherme Neitzel, socio
gerente da Sociedade
Grafica Avenida Ltda.Estiveram neste I munící- Senhor, os gentios. Ao ániversariante, emiopem visita de despedi- Da França, seguirão bora tardiamente, enviada aos seus pais,os lrmãos mais tres missionarios mos o abraco do "CorreioMaristas Nivardo Cosme da mesma Congregação do Povo".

'

e Frumencio Pio, desig- sendo um espanhol um Aos aniversariantes asnados para
-

servirem francez, e um italiano, Ielícítecões do "Correionas Santas Missões, na os quais, antes do em- do Povo".Asia. ,I barque, visitarão em Visitl.!. Deu-nos o pra-O primeiro deles, que Portugal o Santuário de zer de uma visita o sr.na vida civil chamava-se Nossa Senhora de Fáti- Heinz Marquardt, índusHilario Andríolli, é filho ma cuja, proteção vão trial nesta cidade o qualdo sr. Luiz Andriolli e pedir, em seu nome, ,no de seusde dona Emília Andriolli E a primeira vês que �rmãos e especialmentee o segundo, Albano religiosos deste munici- de seu digno pai, sr.Stefani,; é filho do sr. nio 'vão para o estran- Walter Marquardt veioJoão Stefani, ambos na- geíro trabalhar nas San- agradecer as reíerencíasturais deste municipio. tas Missões, o que deve que fizemos quando daDevem eles embarcar encher de orgulho a po- morte de sua virtuosa
para a França, no dia pulação catolica e os progenitora dona Berta5 de Março. Dali, depois velhos pais desseslrmãos. Marquardt.de fazerem um estagio O" Correio do Povo" Gratos pela visita.de tres mezes, seguirão deseja aos jovens missi- Viajantes. Para Porto Ale-
para Ceilão, �ma ilha lonarios uma feliz viagem gre viajaram as sr Joãoao sul da I_!?dla, onde e que Deus os proteja Tosslní, Alfredo Lange ed�sempe.nh�rao sua s�-I e_coroe de exito, a mís- Maximiliano Baggio, exblíme rmssao de catequí- sao de que foram incum- portadores de frutas em
sal', para o Reino do i bidos. Corupá.
���'-=.........._---_.._-==�,_��==�__� Falecimento. Em Rio :Cer-

1'0, onde residia, faleceu
dia 10 do corrente dona
Berta Siewerdt Luebke
que contava 88 anos de

Sob a nresldencia do tinuou a discussão do idade.
10 secretario, Dr. Arquí- regimento interno e foi Aos seu parentes e
medes Dantas, por não eleita a comissão pare éspecialmente ao genroterem comparecido o pre- elaborar o ante-projeto do sr. Augusto Schulz, apresidente e vice-presidente Codigo de Posturas, para sentamos nossos sentidos
reunio-se aCamara Mu- o que foram eleitos os pezames.
nicipaI. vereadores dr. Arquime- I HOSPITAL JESUS DE HAZA_ÉSecretariou os trabalhos des Dantes, Dr. Luiz de Da Soco Hospital Jesuso Dr. Luiz de Souza. Con- Souza e Otaviano Tissi. de Nazaré, de Corupá,
_,_'__�'u.�.__ .

w�,,=�_ recebemos a comunicação
da eleição de sua direto-
ria, que ficou assim cons- Durante o carnaval e
tituida em virtude dele morreram
Waldemar Grubbe, presi- no Rio 20 pessoas e hou-
dente de Honra, Celso ve 1.500 feridos.
Orlandino Lopes, Presi-
dente, Leopoldo S@idel
Vice-Presidente, Lauro
Carlos Blunk Secretario
Geral, Werner Weber, 1.
L. TesOllreiro, Willy G.
Gessner- 2 TesouJeiro,
Conselho fiscai:Henrique
da Cunh a freitas, Hen
rique fuck, Augusto fu
chs, Ricardo fey e Her
mann Guenther.

ESPORTjEsA politica situacionista' O sr. João Tossini, elocal parece que não an- exonerou-se de membroda
. muit� em �arm?nia. do sub-diretorio não �quefOI reunido o díretorio Ie rendo submeter-se I�aotambem o c�nselho priva- mando de uma tsó pes�oado sr. Prefeito pera pro- tendo recebido a solidatestar centra a nomeação riedade de muitas outrasde uma professora na es- pessoas de destaque policola 84, pois a politica tico.

havia indicado outra. O Naquele dlsrriro tres
pr?prio inspetor escolar correllgionarios disputamfOI chamado as falas pa- a chefia do partido: o 'sr.
ra explicar o caso, que José Pasqualiní dr. Almi
era taxado como indici- ro Batalha e o sr, Lopespli�a e até traição parti- coletor federal, cada qualdana de quem fez a indi- com credenciais.
cação extra-p:�rtidaria. Éra de se perguntar: A-

.

Em Corupa as coisas final, Pasqualini, o que haainda andam mais pretas. com o teu perú?

O Acarai recebe hoje equipes estão em condi- Braga, Luiz Harnack.com muita honra o res- ções de se exibirem de Hans Meye, Alvacyr Ropeitado esquadrão do de forma destacada, pro- sa, Walter Meyer, Oscar
Flàmengo, terceiro (:010- porcionando aos execta Parucker,.Eugenio Cubascado do certame da L. dores,lancesempolgantes de Lima, Euclydes Mo
J. D. de 47, para o con- e de : grande sensação ..reira Gonçalves. .;»

fronto de logo mais. O P R E L I M I N A R Conselho Fiscal
rubro-negro é possuidor Pela segunda vez jo- Afonso Reck" Alex
duma equipe homogenea garão os aspirantes do Schroeder, João A. de
e que acha-se em pertel- Baependi versus Estu- Oliveira, Frederico G.
tas condições físicas e dantes, C omo se sabe Schwarz e Ewaldo Brie
tecnicas, agora tambem foi em 20 de julho de 47 tzig.
com os novos valores quando o quadro estu- Conselho administrativode nossa terra que o dantil derrotou o alvi-anil Presidente Nelso.n Ris-
chefe de Acaraí acaba pela cootagem de 5 X 2. chbieter, Vice-Presídende conquistar, trata.se Reina enorme ínteres- Raul Schmidlin, 2' Vicedo guapo arqueiro ôíl- se em torno desse en- Presidente Hans Meyer,veira, Otacilio e Níquí- contro, que por certo Secretario Geral Alvacyrnho, um trio final solido, agradará os esportistas Rosa, Tesoureíro Geral
que muito poderá garan- Jaraguáenses. ArnoWaldemar Doehler,tir ao Flamengo. O pro- Do Caixas Futebol Clu- 2' Tesoureiro Euclydesblema crônico do Acarai be, recebemos a CCiIDU- Moreira Gonçalves.estâ no ataque, o qual nicação da eleição do Departamento Esportivosó momentos antes do Conselho Diliberativo, Diretor Geral, Domin-
prelíp poderá saber-se. que iicou assim constí- gos da Costa, Secretario
Esperamos que]o Aca- tuido: do Esporte Paschoal

rai não torne a repetir Libio Torrens, Otto Guedes Rodrigues, Pre-
e apresentar um futebol, Fiedler. Paulino Leite, parador Tecnico Arthur
como aquele apresentou, Abrao Nóbrega, Francis- Paulo Lange,frente ao Riachuelo o co Xavier Moreira, Ma- Departamento Social
"rabeira" da L. J. P. rio Schützler, José Gon- Diretor Geral Frede-
Queremos ver um íu- çalves, Jorge do Ama- rico G. Schwarz, Secre

tebol melhor, e de maior ral faria, Hans Ottomar tárío Hans Ottomar Ku
emoção. Kupsch, Arthur Paulo psch:O encontro que trava- Lange, Paulo Clementino Departamento de Propagandarão Acaral X Flamengo Lopes, José Rodrigues Diretor Geral José
hoje, arrastará ao Campo da Cunha' José M. Cam- Gonçalves, Secretário,da Rua Marechal Deodo- pos, Arno Kumlehn, Os Hilton Faria.
ro, uma multidão do tor- waldo Marcelino da Síl- Patrimonio
cederes, pois o prelle va, Nelson Barbosa.Dla- Diretor Geral Geraldo
merece e será digno de vo Amaro da Silveira, Klein, Secretário Fran-
um grande publico. As Sebastião Estelito de cisco Xavier Moreira.

MISSIONARlOS JARAGUAENSES

NOTA &NOTICIAS
em e-s 6,80.

-x-

A UDN elegeu toda a

Mesa da Camara Munlci
paI de Bom Retiro Esta
do de Sanla Catarina em
bora estivesse em minoria.
É que dois vereadores do
PSD votaram nos candi-
datos da UDN.

.

-x-

Em Florianopolis, o
medico dr. João de A
raujo, fez uma melindro
sa operação, extraindo
uma semente de melan
cia que se localisara no

pulmão de uma ereança
de 4 anos.
A operação dirou 3

minutos e o doente está
passando bem.

-x· ..

O Pastor protestante
Martin Niemöller, cele
bre pela sua campanha
anti�nazista na Allemanha
de Hitler, mandou ler

- x . uma pastoral, em todas
Noticias de São Borja, as igrejas. onde c9nde

Rio Grande do Sul dizem na a desnazifica'ção pos
que o sr. Getulio Vargas ta em pratica pelos a-
afirmou que não quer meHcanos.

'

mais saber de politica, ne- Piz o referido pastor
gando-se a assumir a luterano, que a lei des
chefia do PTB. Pudera, as nazificacão apenas, cria
uvas ainda estão verdes. no novos odios e' não

-x - alcança o fim a que se
Em florianopo!is a car- destina.

.

ne de 1°, sem osso, foi -x-

tabelada em CrS 9,80 o Diz o "Jornal", que
quilo e a da mesma qua- em 1946, foram produzi
!idade, com 25% de osso das no Brasil em nosso

país consoante os dados
do Serviço de Estatisca
da Produção, do Míniste
rio da Agricultura, ha
vendo alcançado aquele
volume o valor de 268,5
milhões de eruzeíros. No
ano anterior a produção
atingira 255. 298 tonela
das, no valor de 241,5
milhões de cruzeíros, e,
em 1944, 170.586 tonela
das, no montante de 152,2
milhões de cruzeíros.

Segundo as estimati
vas pelo· orgão e que
incumbe o levantamento
da estatistica agrícola
brasileira, a produção
total de trigo, em 1947,
se elevou a 287.018 to
neladas.

Não menos significati
vos foram os processos
obtidos, no toêante ao

melhor
_ aproveitamento

do meio fisico, quanto
esse importante genero
de cultura. Tendo sido
de 518 e 759 quilos em
1944 e 1945. respectiva
mente, o rendimento me
dio por hectare subiu a
826 quilos, em 1946, e, de
acordo com a estimativa
para 1947, a 874 quilos
no ano recem·findo.

Da produção de 1946,
76.54% couberam ao Rio
Grande do Sul e 15,98%
a Santa Catarina.

Os [ornais anunciam
que o Brasil tarnbern en

viará tropas pare o poli
ciamento da Palestina de
acordo com o que ficou
deliberado na Organização
das Nações Unidas.

-x-

-x--

Hoje, acompanhado dos
srs AderbaI Ramos da
Silva e Adernar �de Bar
ros, governadores de San
ta Catarina e São Paulo
visitará o Estado do Pa
raná o sr. General Eurico
Gaspar Dutra, Presidente
da Revublica.

Locais

"

-x-
Em São Gonçalo, Esra-

do do Rio, um onibus
tombou de uma ponte
havendo 2 mortos 30 fe
ridos.

'I'h, Bräuer, residente em

-Ioínvllle, ainda na mes
ma data o menino Alber-a to José filho do Snr.tarde, com a presença dos Faustino Rubíní,chefes da firma, aur crida- Dià 12 Carlos Fernande locais e funcionarios, des Neves, filho de Joãoteve lugar a inauguração Neves.do magestoso predio �que

a firma H. Jordan S. A. Dia 13 Marino filho domandou construir nesta sr. Verdi F. Lenzi e Eucidade para séde �da sua genio Soares, filho defilial.
Eugenio SoaresNo proximo numero "da-. .

.

remos um relato· porme- HOle o s_r. Hemz Bl.?�
norisado desse äto. I fel�, Faustmo P. Rubllll,

SOCIO gerente do Posto
ANIVERSÁRIOS Jaraguá Ltda.

.

Dia 11 transcorreu o
anive'r'sárioR natalício do
Sr.Adolfo Emmendoerfer

. ,

SOCIO da Fecularia Rio
Molha S A.
Na mesma data a ex

ma sra. dona.Wally Bräu
er, esposa do sr. Erich

H. JORDAN S. A. Ontem

Boliche Clube
Devido falta de espa

ço, deicharnos de publi
car a reportagem sobre
o encontro deste Clube
domingo ultimo em Ser
ra Atta o que faremos
no proximo numero .

Na mesma data a ex
ma. sra. Silvia B. Thom
sen, esposa do dirBtor
da A Comercial Ltda.
Ainda na mesma data
o menino Artur Vasel
filho de. Alfredo Vasel.

................................-- _ � ..

(O) §a1bl2l.((} (Marca Registrada)
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