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ícíosa, dado que, aque
e diário, é sem duvida
seu grande lider.
A semente lançada
or Aurino Soares Irutí
QOU e, com os sacrítí

�'los que nos bem avalí-

1!V!0s, conseguío. dotar
o Estado de um jornal
que muito o honra e é
um exponte de sua cul
tura.
Pedro Torrens e Ce

sar de Carvalho conti
nuam a manter e cada

Dia 24 do corrente vez melhorar o maior

passou a data aniversaria orgão de publicidade
do nosso brilhan. colega, catarinense, motivo por
A Noticia" de Joinville. que embora tardiamente
Para a imprensa cata-Ilhes enviamos o nosso

rinense, é uma data aus- abraço.

A NotíciaA VDN em Massaranduba A Nac8ssidada do Hospital

Como estava· anuncia I e ao municipio de Mas

da realísou-se a conven- saranduba todas as Ielí

çã� da UDN de Massa- cidades, sendo sua ora

randuba, afim de eleger ção muito aplaudida.
o diretorio municipal, a Seguiu se com a pala
qual teve lugar em Gua- vra o sr. deputado Artur
ramirim, no domingo ul- Müller, que antes de en

timo. cerrar a sessão convidou

Ali se reuniram mais os presentes a prestarem
de uma centena de pes- uma homenagem postu
soas, compostas de todas ma ao leal e saudoso cor

as camadas sociais e de religionario que foi AI

legações vindas de todas fredo Zimermann, tão

as estradas do municipio. prematuramente roubado

De JoinviUe estavam ao convivio dos seus a

presentes os s�rs. Dr. Ma migos e do partido.
noel Fontes, Gustavo Terminado o minuto de

Schossland, Henrique silencio. o orador contí

Meyer Junior, Ernesto nuou sua oração. exal

Meyer, Afonso Jahn, Al- tando a ímportancía de
feu Lins e Edison Jardim, Guaramirim como o mal
bem como o prefeito Jo or centro comercial e

ão Collin, que viera se inteJetual do novo muní-

, despedir dos seus velhos eípío, contra qual, não

jurisdicionados. havia duvida, se pratica-
Por delegação da Co- ra clamorosa injustiça.

missão Executiva Estadu - O municicio porem,
. al, assumiu a presidencia com séde em Massaran
da convenção o sr. depu- duba era um áto oonsu

tado Artur Müller, que mado, pelo que concita
convidou para secretarí- va a todos a trabalharem
ar os serviços o sr. Alteu pelo seu engraadecímen-

f Lins e para fazeré� par- to.", poís. que, comuna nu
te da Mesa, oe snrs Ma- va, presísava dos estor
n el Fontes, ,Paulo. Wag- Q'OIJ de todos os seus mu

ner, Henrique Meyer Ju- nicipes para poder ven

n�or, Celeste Alquini, A- cer as dítículdades que
níbal Gaia, Frederico se lhe antepunham já de
Trapp, Tomás Radwanski ínícío.,
e Afonso Jahn. Em seguida passou a

Em seguida o presíden, estudar a situação ecoao-
t� declarou que iria-se mica do novo munícípío Foi solenemente ins- e ,Justiça.
proceder a eleição do que tinha sua base na talado, no dia 19 do oor- E prefeito do novo mu

diretorio municipal do agricultura e éra esse o rente, o. municipio de tlicipio o sr. Evldo

p�rtido, pelo que suspen- sector que 'deveria me .. Tangará. Schaefer,
dIa a sessão por 10 mi- recer especial atenção O ato que revestiu-se Somos gratos pejo
nutos, afim de se organi- dos a<lministradores. de grande� festividades convite que nos foi en·
sarem as cedulas. A União Demücratica füi presidido, pelo sr. dereçado pela comissçáo

.

Reaberta o-sessão� ini- Naciünal,continuüu o. ora- Armando. Simone Perei ürganizadüra düs festt
Clüu-se a votação por vo- dor-recebia com imenso ra, Secretario do. Interior jüs.
to. secreto, de acordo. cüm prazer todos os que nela
o. livro de presença dos se filiassem para traba-

con.venciünais eleitores lhar pelo bem do pais e C L
'_ 1

e, fInda essa, foi feita a da cületividade, pois o O r u p e n s e, ela.
apur�ção, que elegeu os partido �ue tinha por
seguIDtes correligionari bandeira o. Brigadeiro No. que se refere ao. dis- Bompland, 1.546,QO; Pedra
os: Francisco Garcia,Leo Eduardo Gomes, tinha um trito de Corupá, o. relató- Amolar, 2866,00; Guaraju

pül�o Niernberg, Wen- programa que podia ser do sr. Prefeito. Municip
.

ba, 1.201,50; CaImão., 600,
d�hn KräuSCh,. Alberto adoptado. por qualquer consigna as seguintes des- 0(1; Morro,7fiO,OO; Itapocú,
KIDas, L�opoldo Lemke, cidadão digno.. O partido pezas feitas .pelo sr. Ioten- 1.564,00; Rio. Novo., 7.339,
Arno Zl1ndars, Matias sentia se orgulhoso e sa- dente �as dIversas estra- 50; Estrada Nova,8.805,50:
Je�sen, Oscar Zetter, tisfeito da sülidariedade das: RIO Paulo. Cr$. .' . Sede 19,271,40;. Gas?lína,
R�IDOldü �üters, Clenio que lhe emprestavam tü- 6 �20,50; Isabel, 12_128,5�; 17.034,10 e ServIçOS diversos

VI�ela VeIga, Henriqu� das as classes sociais do RI? _Correas, 2.317,50; RI- executados pelaturma e extração
Frledmann, Celeste AI· municipio tl recebia fra- beIra0 Grande, 3QO,00, Ser- de43.500 de pedras 40.948,50.
quini, Olimpio Zimer- ternalmente üs seus no- ra do Büi, 1080.00; Ano Pard onde teriam ido

mdhn, Arnoldo Fischer, vos correligionários. O Bom, 2.510,00; Cami�ho esses 43.500 metrüs de

Carlos Denker. Teodoro seu discurso era cürtado Pequeno, 550,00; Felipe pedras? Será que estão.

M�ssi, �ümas �adwanski de sucessivas palmas pe- �chimidt, 4.229,.00; São. Jo. costruindo por ali alguma
e EvarIsto KleID, Rudolfo la grande massa de povo ao, 260,00; FaxInaI, 588,00; linha Maginüt?
Jahn e Adolfo Rosa. ali presente
Feita a proclamação Finalisand'ü convidou

düs eleit?s füram üs mes üS m�nbros c�mpQnentes
müs covIdados a tomar do dlretorio a se reuni
poss� o q_ue fizeram. rem �fim. de elegerem a
FOI entao dada a pala· sua dlretüria o que füi fei

vra ao sr. dr. Manüel to; recaindo a escolha
Füntes, vereador joinvi- nos seguintes nümes: Pa
lense, que fez uma bri- ra presidente: Rodolfo
lhante saudação aOB elei Jahn para vice pl'eslden-

. t?S, aproveitando. a oca te: Reinoldo Roters para;

�ãü para, em nome da secretário: L. Niernberg e
amara Municipal e do. para tesüureiro o sr. Leo

sr. �re�eitü de Jüinville, püldü Lemke
eXp�II:Dlr ao povo de Gua- Hoje. com a presença

tramIflm os agradecimen- do mesmo representante
os de que Re tornaram da Comissão. Executiva

�redü�es pela leal côla- serão. instalados os nu-
üraçao que sempre cleos das secções eleito-

prestaram e terminando rais do interior de Mas
por desejar a. tüdüs eles saranduba e Luiz Alves.

Em memoravel convenção realtsada em

Guaramirim, é eleito o diretório municipal
- A solidariedade total da populacão - O

diretório - Os representantes dos diver-

sos Comités das Secções Eleitorais

A maternidade infantil é de Mais de 40%
Por J. JUSTO '

Manuseando a estatís- Camara Municipal vote
tica do cartorio do re- a lei que dá recursos

gísto civil do. t: distrito. para a construção do
de Jaraguá, deparamos hospital e maternidade
com a dolorosa cifra de que o munícípío requer, B d d O d C 1Rb-nl-
17 natí-mortos e 52 crían- não. para fins mercantis, O as e uro o asa u I

ças de menos de 5 anos mas ;para atender aos A Familia Rubini. reu-
talecldas em 1948, para que não. tem meios para niu-se ôntem na residen
um total de 160 obítos procurar recursos nos cia de seu chefe sr An

registrados. Isso deixa municipios visinhos,. co- gelo Rubini, em Barra do

patente que a percenta- mo o podem fazer os Rio Cerro, para comemo

gern da mortandade ín- mais abastados. rar uma data que não
Iatíl é de mais de 40% 80% da �população ha somente .wes como a to
sobre os obitos e de de no futuro bem dizer dos que com eles manten
mais de 10% dos

nasci-l.üS legisladores munící- laços de amizade é mui-
meatos. pais que, deixando de Ia- t- t
É

o. gra a.

protundamente dolo- do. �. politica, venham Angelo. Rubini e sua

roso que isso já se ve- proporcionar o. estabele- digna e virtuosa esposa
nha verificando diversos cimente hospitalar que dona Maria SatIer Rubi
anos, sem que as auto- suavise a mortandade ui festejam as suas bodas
ridades se tenham dado mfantil de ouro.

ao trabalho de estudar No Brasil inteiro se Ele veio da: Italia com

a causa morte em mas- faz a campanha em prol 14 anos de idade, sendo 8 VIIe dO ItIJ·�(sa das crianças Jara- da criança e Jaraguá brasileiro. naturalisado e aßeo u U.· u U

guaenses. não. ficará aquem dessa sua consorte nasceu em

Mas se os admínístra- batalha. deixando ao a- Encrusilhada, tambem de' Foi nomeado gerente
dores, absorvídos pela bandono as criancinhas uma tradicional família. do Banco. Popular e A-

paixão política e destor- e os doentes dos menos Casaram em Blurneüau gricola .dü Vale do Itajai,
ra nos adversarios não. aíortunados, em 1899 e logo em segui- n�sta CIdade. o. Snr. S�r-
tem "tempü ou não ínte- Todos devemos cola- da vieram fixar residen- gio Thomsen, índustríal

ressam por um assunto borar para a construção cia em _ Jaraguá do Sul, e cümp.etente contador

de tanta importancia, é do hospital e maternída- onde ele se estabeleceu nesta CIdade .

preciso que a população de na altura de atender com uma ferraria, profis .

guiados pelos seus ho- a população. são. a qual tem grande
----------

mens de responsabllída- Não é só por caridade, amor, pois aos 71 anos

de volvam seu olhos pa- e um dever, um ato de de idade, o vemos frente
ra o tutuso .Qa., nacíona, patriotislDA�_ ·faerbroig.:orna ·Dlalllando .0

·lrnOBO.dO' BODUsto' ·fierentlidade e saude do povo. Miseravel é aquele que iii lU
Esses dados estatístí- põe o . seu interesse po Em 1908, governo de I

cos, por si, justificam o lítico. ou pessoal acima Felipe Schmidt,. foi no- No dia 24 do corrente

suãcíentes, para que a desse bem coletivo. meado Oomissario de Po- pelas 6 horas, faleceu em

Iicia para o destrito e sua residencia, em Rio
dalí em diante exerceu Branco, o sr. Leopoldo
diversos cargos eletivos, Augusto Gerent, adiantado
dado o, seu grande pres- lavrador e pessoa de gran
tigio adquirido pela intei- de estaque socíal e pollti-
reza do. sen carater. co no municipiü.
É uma das mais nu- O extinto. contava 66

merüsas famílias do mu- anos de idade era natural

nicipiü, pois alem de 59 de S. Pedro de Alcantara,
netos e 3 bisnetos, o. ca� neste Estado., residindo. em
sal possue' vivos üs se- Jaraguá a cerca de 30 anos .

guintes filhos: Virgilio De anos que vinha 50-

Rubini, industrial em frendo de müléstia que
Barro do Rio Cerro; Ho- zombara de todüs os re

racio Rubíni, Constanti· cursüs medicos.
no Rubini, ambüs tam- Foi prefeito. Municipal
bem industriais e resi-I de Jaraguá, eleito em 1935
dentes nestp municipio: tendo. govtrnado o. muni
Faustino Rubini, indus-I cipio co.m prübidade até
tril nesta cidade; Irmão. o golpe de 10 de Novem
Atico da Co.ngregação bro de 1937, quando foi
Marista, professor nO Gi- destituido do cargo que
nasio São. José, no Rio ücupava e para o qual fü
de Janeiro.; Amabile Ru- ra eleito pür 2/3 do elei
bini Andrtlatta, casada türado.
com o sr. José Andrea- Leo.poldo Augusto. Ge
ta, industrial em Ponta rent era tambem o presi
Grüssa; Juliano. Rubini, d�nte do. diretori.) do Par
industrial em Pünta Gros- tido de Representação Po
sa; Benedita Rubini Bo- pular em Jaraguã, gosan
rk, casada c�m o sr. Ar- do. de largo prestigio.
tUJ' Bork, residente pm A Camara Municipal, a

Serra Alta; Otilia Rubini requerimento do. vereador
Nicülodeli, 'casada com o Willi Germano Gessner e

sr. Selmiro Nicolodeli, apoiada pelos seus cóle
industrial em .Hio Cerro; gas Max Thime Juniü!" e

Natalia Rubini Alldreaita, Jüão Luciü da Costa, fa
falecida ha paucü tempo zendü o. negrülogio do Hus.
e que éra casada com o. tre mürtü, requereram a

Sr. Camilo Andr,eatta, i�- suspensão düs trabalhos,
dustrial E'Dl Rio. Cerro. e tendo. incorpürados cüm-

parecido a residencia da
famHia Gerent, apresentan

rior a 100 cruzeirüs (pará-, do. pezames.
grafo 6. do. citado artigo. O enterrameoto füi feito

e Código) no cemiteriü municipal des-
5. Os terrenüs em co- ta cidade, com um grande

mum e quando as heran- acompanhamento, o que

ças fürem inferiores a bem dizia da estima em

CrS 5.000,00 para cada que era tídü.

herdeiro, üagarão o. im- "Correio. do. Püvo" �-.
püstü municipal cümo se �resenta a enlutada faml

fosse um só ( Artigo 7. do. lia os seus pezames.

Códígü de Püsturas).

."��r�.�,__� �

Irmã Luiza, da Congre
gação. de São José, far
maceutica na Santa Casa
de Curitiba.
Nesse- dia festivo. O ca

sal reuniu toda a sua fa
milia, numa festa famllí
ar, da qual ainda dare
mos permenores no pro
ximo número.

O "COloreio. do. Povo" en
via ao casal Rubini seus
sinceros votos de uma fe
liz e longa existencia.

Município de Tangará.

Consultas
Lavrador-Jaraauá. I. Os lavra
dores püderãü vender üs
generos de sua produção,
independente de qualquer
imposto.. Mesmo. a mantei

ga poderá ser vendida di
retamente ao. consumidor,
independente de qualquer
selo ou impüstüs.

.

2. São. insentos de im
postüs municipais 0.5 pe
quenos engenhos de açu
car, farinha, fubá, melaço.,
düces de frutas, queijüs,
manteiga e demais gene
ros alimentícios, quando.
trabalhem cüm lavüura

própria. (Parágrafo 5., do.
art. 68, do Código. Postu
ras)

õ. Não. é preciso fazer
requerimentüs para dar
baix.a de qualquer impos
to. inferiür a Cr$ 50,00.
Assim, a baixa de úm car

ro. de lavoura, apenas pa
ga 50 centavos (Parágrafo.
7., citado artigo. e Códi
go.)
4. A taxa nos' pedidos

de baixa é de 2% soore
o imposto lançado para
industrias e prüfissões,
mas não. pode ser supe-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Industria deCalçadosSosch Irmãos S.A. lE�ntati �e IPrn�dra Praça�;�
RE••••EU. B. 81111•••1. o Doutor Ary Pereira Oliveira, juiz de Direito da ::: I

-

.

Comarca de jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata II Reabriu
.

a Oasa de Saúde e Maternidade IH
SENHORES ACIONISTAS: rina, Brasil, na f.torma da Lei. etc...

.

.

I" Dr. Kiefer sob a direção do _.-

Atendendo às determinações estatutárias e pres-
Faz saber a todos os que o presente editalde' I

crições legais, cumpre a esta Diretoria apresentar- primeira praça, com o prazo de vinte dlas virem, ou IOf
·

At· p.
· ·

--

vos documentos referentes ao exercicio encerrado em �ele conhecimento t!verem ou interessar possa, que, II r. raoClsco O 0010 ICCIOOI m
31 de Dezembro de 1948: a Demonstração do Ativo findo esse prazo, hão de ser arrematados por quem iii iii-
e Passivo, Dernonstração de Lucros e Perdas te Pa. mals dér e maior lance oferecer, em fren.te ás portas 1111'1 MÉDICO n

recer do Conselho Fiscal.
do Edificio do Forum, no día 11 <to mes d e Março I . . iii

Pelo estudo destes documentos, podeis verificar vindouro, as 10 horas da manhã, os bens penhorados -"1-
Formado pela.Faculdade _de Medlclne da II

a situação desta sociedade, que se apresenta sólida, a Mariano Gadotti, na ação executiva que lhe move I Llnlversidade de ôão Paulo.

Iii
sendo o resultado do exercicio satisfatório, permitin- Eugenia Glovanella, e abaíxo descrlmlnados: I'U Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de g

do a dlstrlbulçêo de dlvtdendocompeneador, 10) 1/4 de um terreno com a área de 179.910 II
Misericordia de São Paulo I

E t h A" r R Iatö
. IÍls2. edificado com CASA de MATERIAL e RAN- I"ii

vos ap�e�'e��nm��e�s ��ocn��:�to� d�a ���rc��� q�� CRO de rnadelra, sito á estrada Nova, fazendo fren- .q C L I N I C A G E R A L - C I R U R G I A I
1948, que serão submetidos a vossa apreciação na re n.o Rio Irepocú, fundos em terras de Oravleno Tissi, mil!

Partos - �oenças_de Senhor�s, Hom.ens - MoJ�stiati inte�nas
I-l-

. bl
confrontando por um lado com terras de Alberto Mu- e externas. Pulmões - ,ç<;>raçao • Estômago- - Fígado - Rins

proxrma assem ela geral çrdtneríe. .
. '.: Doenças nervosas - Stilhs - Doenças venereas - Doenças da ....

. rare, e pelo outra lado com díras de Antonio Iegels III péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I
Iaregué do Sul, 22 de janeiro de 1949 ki, Pedro Mamede do Rosario e David Murara, regls- .._

HERTA GOSCH _ Dtretore-Tecnlce
trado sob no 8572, no LO, 2-D, do Tabelião do Regis� III

ESPE.CIALISTA
EM

MOLEST.IAS
DE CRIANÇAS.

Itro de Imoveis desta cid�de, sr. Mário T�vares da III GUARAMIRIM :-: SANTA CATARINA

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial Cunha Mello, aos 12 de [unho de 1946, avahados em I
cr$ ·15.0pO,OO.·

... ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

Indu8trl·!I �e f\llç!ld08 ü08eB Irm§o' � ß CUJos bens constantes do auto de penhora e euro m 1'==-" I!"
,_,

. u lIu uU u u U. • de avaliação de folhas dos euros da referida ação,
...
IE!lII!EII.._ ..!I!I!! ..!iiE!.I_HiEIiIllli!ll!_e".I_1I 1!EiiI_

serão levados' em hasta pública de venda e arrema

tação em primeira praça, pelo preço da avaliação, isto

é cr$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros). Assim serão

- os referjdos bens arrematados por quem mais dér e,

269.689,20 maior lance oferecer, no dla, hora e lugar acima men

cionados. podendo os mesmos serem exarnlnedos por

quem interesse tiver no lugar onde se acham situados,
a estrada Nova, nesta comarca.

E, pare que chegne-ao conhecimento de todos

391,952,20 passou o presente edital que será afixado ás portas
do Forum, no lugar de costume, e publicado pelo [or-

6.107,10 nal local "Correio do Povo". Dado e passado nesta

cidade de Iaregué do Sul, aos cinco dies do mes de

Fevereiro do ano de mil novecentos e quarenta e nove.,
" Eu, Ney Franco, escrivão, o subscrevi. (assinado)
Ary Pereira Oliveira. juiz de Direito.

" Está conforme o

original, do que dou fé.

Iaregué do Sul 5 de fevereiro de 1949.

I_...........
�.�-

I,· �·-ellbl'rloe'o,s'_ '-"(Se:õe�, M�lârias,,
Impaludismo I

...

Maleitas, Tremedeira

III - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I .

m "�apsulas Antisesonicas I
I

Em Todas as BOJ:ls Farmácias I
II É um produto dos Laboratorios MINANCORA i
:-:

=:

II '-.Toinville - Sta. Catarina- I
i::::!:!EnEiE!l!i=ß!!I!!!li=ii_i!iii!iiS!!_nEIIII lliii1E!iE!ii

Demonslração do "ATIVO E PASSIVO" em 31 de Deze.r. de 19<48
A T I V O

O Escrivão

Ney Fanco

Imobilizado
Imoveis � Benfeitorias

Eslavel
Moveis e Uteneilios 15.893,90
Utensilios Diversos 58.040,10
Veículos e Semoventes 13.277,70
Maquinas e Acessorios 304740,50

Disponivel
-------

. Caixa
Realizavel a curto e longo prazo

Mercadorias 632.978,<:0
C/Correntes, salde Devedor 65.065,90
Titulos a Receber:

em Carteira 7.559,50
em Cobrança 27.986,00
em Caução 584.428,90

Conlas de Compensaç"'!!"io-
........--...........

Ações em Caução

1.318.018,90

38.000,00

M inancora"

I ndustria de Calça:fosGosch Irmãos S.A.
Demoslração da conla de "LUCROS E PERDAS" em 31 Dezem. de 1948

J

CRÉDITO
Dr. Alvaro Batalha- MÉDICO

:::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::;..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Despezas Gerais
juros e Descontos

Lucros e perdas
Fundo de depreciações
Fundo de reserva legal
Fundo de reserva especial
Gratificações a pagar
Dividendos a pagar

1.2M.137,00
57.984,80

8380,60
23.408,50
20.000,00
80.000,00

1.427.974.60
32.882,70
6.000,00

CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS,

CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS .g TROPICAIS, E

DOENÇAS DA PÉLE.

...- Elet-icidade Médica-
Indutotermia Bisturi Elétrico, Galvanocanterio e

Raios Ultra Violetas e Infra Vermelho

-RAIOS x- "

Diretor Médico do Hospital "São José'

ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

131.189,10

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

::::::::::�: :::;;;;::::: :::::::::::: :::;:::::::::::::::::::::::::::::;;-i!:::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::;:::::

jaraguá do Sul, 5 de Fevereiro de 1949

Friedrich Barg -Diretor Presidente

jaraguá do Sul, 22 de Janeiro de 1949

HERTA GOSCH - Diretora-Técnica

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercia/l
EUGENIO VITOR SCHMOCKEL

Contac/or reg. C. R. C. S. C. - sob N°. 16.001

Industria de Calçados Gosch Irmãos S, A.
Parecer do Conselho Fiscal

05 abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal da sociedade anonima "Industria de Calçados
Oosch Irmãos S. A.", tendo examinado detidamente

o Balanço, demonstraçã'o de Lucros e Perdas, Rela-

���eJ:.ta.tS��·1,��rica �e F�rram�nta� ��ricola�
! PEDRO�ENGEL ,
t

Rua Marechal Deodoro da fonseca N. 183

iJARAGUÁ DO SUL - STA. CArrARINA

Esecuta-se qualquer-=viço de ferramenta�

b
agr1colas pgra uso de lavouras,

comO::JMachados. Enchadas Foices etc.

v��.:;__;�idO. /.

Cr$ ====2=.=02=3=.=76=7=,4=0 �

Ião Exigivel
PAS S I V O iiUa;� ���"lj

c_

Capital 800.000,00 IVitoriO Lazzaris
Fundo de Reserva Legal 83.644,00
f'undo de Reserva Especial 117.737,50 Loja e

EXPOSiÇãO:.
fabrica:

Fundo de Depreciações 176.176,30 1.177.557,80 I AveD. Getulio Vargas 79 Rua DomfDgos dNfovaS/á

Exigivel a curlo e longo prazo Á
. C/Correntes, saído Oredor 324.845,20

J A R A G U DOS U L -1- S A I T A_ C A T Â R II A

Titulos a Pagar; 67.169,40

IGratificações a.Pagar 20.000,00
• Fabrica e Beneficiamento de Moveis

Dividendos a Pa,ar 80000,00 Espelhos. e Vidros para Janelas eOutros Fins.

Contas Garantidas 326.195,00 808.209,60

I
Móveis Estofados, Tapetes, Divans,

Contas de Compensação Ê
Deposito da Diretoria 20.000,00

Colchões e strados para Camas, Etc.

Idem dos Representantes 18.000,00 38.000,00 Executa-se serviços de estofamentos em:

Cr$ 2.02376740 1=." < trolios, onibus, automoveis etc.
______________,_ t.· �����-����

Iaragué do Sul, 22 de janeiro de 1 M9
;t!;m!ldLLL?iiißiUDJ.JS��J31&IJ!A

HERTA GOSCH - Diretora Teenlee

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial

EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL
Contador reg. C. R. C. S. C. n. 16.001

Auto' Jaraguá S.Ä.
Indústria e Comércio

ASS.EMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convoeaqão

Mercadorias

juros e Descontos

Alugueis

São convidados os senhores eclonlstas a se

reunirem, em assembléia Geral Ordinária, na séde

social, ás 15 horas do dia 7 de março próximo.

Ordem do dia

1)- Exame, discussão e eproveção das contas

da Diretoria, do Parecer do Conselho ..Fiscal e do

Balaço.
I 2)- Eleição da nove Diretoria.

1.290.121,80 3)- Eleição do Conselho Fiscal.

9.125,40 4)- Assuntos d_ive�sos �� Interesse da sociedade.

3582100
Achem-se a dísposlção dos srs. acionistas

. , os documentos a que se refere o arr, 99, do decre

to lei n 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Cr$
DÉBITO

1.466.857,30

Cr$ 1.466.857,30

tório da Diretoria ,e contas referentes ao exerclclo

de 1948; encontrando tuqo em perfeita ordem, mani

festam· se favoravelmente ao criterio adotado, por

entenderem que o mesmo consulta os intere�ses so

ciais.
Em consequencia, este Conselho é de parecer

que as contas e documentos apreciados sejam apro

vados pela assembleia geral dos senhores acionistas.

jaraguá do Sul, 22 de laneiro de 1949

CARLOS LEOPOLDO MEY

ERI CO BLOSFELD

EDMUNDO SPLITTER
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 27-2·49 - 3

o Sr. ArturMüller e a ímpreasa pessedista .� t� I�T�� .LI� Illndustrias
Tão acostumados anda- ntsre de Ieragué. Na As- tenham capacidade para

mos nós com as deturpa- sembléia, partidário dici-� viver autonomamente, a

ções dos fatos e ocurrên- pllnado, não é um carnei- creditamos. Porque isto

eles, que são o tempero ro de .betalhão que acorn- todos nós acatamos.

com que serve os pratos penha a musica tnconscl- Agora, ter dito que
ao sabor correligionários enternente. Por mais de nenhuma restrição .fizera
a imprensa pessdista ou uma vez, sem quebra de ã creação de Massasan
o adubo com que fertilisa diciplina e sem diminui- duba, não. Porque �r:n
a seara da sua grei-parti- çäo de solidariedade, ma- homem digno e equílí
dária, que não nos preo- nifestou-se contrário a brado como o deputado
cuparnos em desmentir pontos de vlsta defendi- por Jaraguá não diria
uma afirmação ha dias dos por outros cornpa- jamais semelhante coí- Edital n. 2,503, de 22-2-46
feita pelo jornais oficio- nheiros de bancada. sa. Alvin Lemke e

sos de que o Deputado E' um deputado que tem A deturpação da ver- Ruth Splltter
Artur Müller em discurso personaltdade e, se tlves- dade, a facildade da a- Ele, brasileiro, solteiro
dissera que a UDN nenhu- se opinião' contraria aos firmação surgiu nãe em marcineiro'i domiciliado e

ma restrição tinha a fazer membros da sua bancada desmentido nosso, que residente neste distrito, no

á creação do rnunlcipío e do seu Partido, a téria não precisavamos faze- Rio da Luz, filho de Fre
de Massaranduba. expressado, {:Iara e tnso- lo, face ao conceito que derico Lemke e de Frieda
'A imprensa pessedista flsmevelmente, merecidamente goza o Kath Lemke.

sempre primou pela dese- Ao coptrérlo, esteve ele deputado em aprêço, Ve- Ela, brasileira, solteira,
legancia de atribuir pala. sempre de inteiro acordo io da própria imprensa doméstica, domiciliada e

vras e gestos aos udenis .. com o que seus compa- pessedista, \ que recuou residente neste dlstrilo, em
tas a responsabilidade que nheiros defendiam, na da primitiva afirmação Rio da Luz, filha de Erich _

êles jamais tiveram ou questão de divisão dos. categorica, explicita siso Splitter e de Thecla Augus- .- ..

pensavam em manifestar. Municípios. tematíea, para outra ge- ta Ehlert Splitter.
'

:::�r··············
..········..·························

\�::::
A perurbação da verde- Ora atribuir ao sr- Artur neralídade, vaga teórica. ,: 'I

de, a mentira desvelada; MiJller um discurso em que Nós registramos o ía- E para que chegue ao c.o- "!I! PORQUE DEVE SER USADO O i.ii
a falsidade são armas esre afirma que a UDN to, confrontando o que nhecimento de todos, mande i
habituais que os Iornalis- não tinha restrições a foi dito há dias com o passar o presente edital que ii FILTRA SON DA METROPOLE? li
tas pessedlsras sempre u- Iazer no tocante a crea- que foi dito hoje, para será publicado pela impren- ii

- • ii

�:�� J':r:e� ���i����?�a- ��� t:: in������rd��: ���s o�m:r:ce:ss��e��:�= ��ix:d�md��;!��iOI �n��lS�_e�� ii da a��e;' ���i�:�, :e�d:u:::����a e:ocii�!� II
As mais importantes não valia um desmenti- sos e ignobeis com que alguem souber de algum im-Lll rior do radio em qualquer posição sem ::

iniciativas da bancada u- do. a imprenra pessedista pedirnento acuse-o para os ii maís despezas que o seu custo.. !!
denlsra na Assembléia Era noticia desmenti- procura intrigar os ude- inís legals H 2' - Porque: prolonga a VIda do apa- li
sempre foram atribuidas á da pela própria atitude nístas, Felismente conhe- ii ' relho, visto que o conserva na temperatura ii
bancada pessedista. Os anterior do deputado. cemos bem tais preces-

IRENE PEDRI,oticial !! normal, evitando graves defeitos, tais como ii
debates' parlamentares Hoje entretanto, [á não sos. Eles não abalarão ii' aqueima de valvulas e transformadores. ii
sempre foram vantajosos atribuem aquele deputa jamais a' confiança que ii 3' - Porque: evita as grandes ampera- ii
pare a amalorle. Os seus do tão largos conceitos. depositamos nos nossos Vende - se i::i:: gens produzidas pelas faiscas e todos os li
deputados, os maiores Ja diz um jornal pesse- homens... atrictos atmosféricos levando a segurança H
perlamenrares e tribunos dista que o sr, Artur Um terreno com 51 mor- ii e a tranquilidade ao lar. H
do Brasil republicano! Muller falou em «justiça (Do "Diario da Tarde" gos de ferra, com duas ce- li 4' _ Porque: Controla e limpa o som, iê
A' vísra do costume, e legitimidade». de Florianópolis)

/
sas sendo uma de material ii proporcionando maior alcance e volume ao 11

que necessidade tínhamos Ora, isto é bem outra e outra de madelre, situado ii de uma recepção nitida e isenta de inter- ii
nós de vir desmentir as coisa. A bancada da em Rio Cerro com 21mor- :1:1 ferencias estranhas. ii
afirmações da imprensa; UDN, o Partido, nunca gos pera agricultura.

::
5' - Porque: Faculta a locomoção do �!

useira e vezeíre em tais acharam que a criação Vende-se por motivo fa- ii aparelho para qualquer compartimento do ii
processos que colocou na de Municipios fosse eoí- E D I T A L lecirnento, i.!. predio e para mudanças. - ii
boca do Depurado Artur] sa absurda. Acharam ab- . Informações com o proprle- ii

-

6' - Porque: a ANTENA DA METRO- ii
Müller afirmações que cer- surda a divisão de cer Imp"sto sobre terio, Methtas Rasswailer :: POLE É UM FILTRA-SON DE GRANDE EFI- ii.I..

tamente êle não teria fei- tos Municipios. em Rio Cerro. !! CIENCIA quando lígado em conjunto com ã ii,'to? Nunca se rebelaram Industrias e ProfissOes Informações Bazar Elite. ii Antena externa. ii
E porque não teria feito? contra a en;anoípaeão de De or4E._m do snr. Cole- !l Preço Cr$ 50,00 livre de porte. ii

. P_?rque Arfur Müller as- Guarãmirim, que Joãinvi- tor, torno'�blico 'lue no ii 'Pedidosa:.IjSIStlU e tomou parte nos le mesmo achou j ter corrente mez de Fevereiro, ({:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.�. .

debates da Assembléia em atingido ã maioria e por- r d
.

t .:: I

d p
ii ii Olymplo Leite !!-

torno da criação dos nos- tanto capaz de dirigir'se. : rca rse o;�po� o �ctn:t' ii Correio O ovo ii 1.:1,1 'Caixa Postal53:;. ii
sos Municipios. Quem se rebelou con- c�::e��ee e�rci�i��mes re o' H ii Rio de Janeiro H
. Viu o esforço de Bar- tra o· desmenbramento O C t'b' t

- i! ii ::::'�: : ' H .- •••••••••H.i1:::
ros Lemos e de Konder de Massaranduba do Mu- fizer!m s;u;t ;��ae!e���s n�� It Bua MI. D�odoro N. 13'6 li ·····.···· ·.· H .

Reis, aquele para---evitar o nicipio de Blumenau foi praso, poderão satisfazel-o!i Telefone N' 39,' C. Pos�ol, 19 .1.1-

retalhamenfo de Araran sr. Alfredo Campos, de· no proximo mez de Março ii JARAGUA DO SUL !!
guá, este o desmembra- putado pessedista, que com a multa de 20%. • ii Santa Catarina .i::=.::!.=mento de Luiz 4\lv('s. Viu ameaçou até renunciar Exgotados os supra cita- ii
O interesse de foda a ban- se o caso se concretizas· Jos prasos, serão extraídas H ASSINATURA AIUAIJ ::

cada, foi purte ativa nos se as competentes certidões de ii Cr$ 35,00 1::.1::.debates, deu a sua solida- Mas a bancada da U. dividas para ter logar a co- ii
riedace e o seu voto aos D.N. esgotou todos os brança executiva, 1::.:::::1. pDaluRl'jnGOEpReBdNriTE ••::.!.:.:::pontos de vista partidá- recursos para impedir
rios. que Luiz Alves passas- Coletoria Estadual de Ja- ::

Seria então que o no- se para o novo Munici- raguá do Sul, 1 de Fevereiro \}::::,��:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�;
bre deputado por Jar!:lguá pio. Je 1949
o fez por obediencia par- Ter o sr. Artur Müller

ELEODORO BORGEStidária? dito que a. U.D.N. acha
�unca. Todos conhecem justa e legItima a cria-

o Ilutre representante ude ção dos municipios, que

Irene PeJri, Oticial do
Registro Civil do 1° Distrito
da Comarca [araguá do Sul,
Estado de Santa Catarina

/Btasil.
Faz saber que comparece·

ram no cartorio exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casai-se:

Reunidas Jaraguá S.A.
Convocação para assembléia geral

ordinária
São convidados os srs. acionistas da Industrias

Reunidas Jaraguá S. A. para a assembléia geral ordi
nária, que terá lugar na séde social à rua Quintino
Bocaiuva, 715-901, as 9 horas da manhã do dia 26
de Março próximo vindouro, com a seguinte

ORDEM DO DIA
10 -Discussão e aprovação do balanço geral encer
rado em 31.1?.48 e Parecer do Conselho Fiscal;
20 - Eleição do novo Conselho Fiscal;
3° - Outros assuntos de interesse social.
Acham-se á disposição dos srs. acionistas, no es

critório da sociedade. os documentos de que trata
o art" 99, Decreto-lei 2.627 de 26.9.40.

Jaraguá do Sul, 15 de Fevereiro de 1949

Rod. Hufenuessler

_ Eugênio Juergens
. Diretores

I

Compléto Sortimento de Fazendas - Armarinhos_ - Chapéus' Roupas Feitas, etc...

CASA TOB IAS{A
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO...

.

A qUE SÖ VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE
..
'.

•
'

,A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA ...

1i11.85 .aeUtlAII E 11•••114&11•••
eaSlllllaSg SI••lg l.e�lI�

Rua MarechRI Deodoro da, F.QDseca N. 368 SAN TA. C A T A R I �.A_I
A RAINH.Â. DOS PREÇOS BAIXOS

COITai CISPA,
OUEDI DOS CA·

BUgS f DEMAIS

AUCCOES DO

t06ilO CAOELUDO.

•••j}:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;::::::::::\.�••u

lí Tran��ortarrora Jara�uaen�e 11·
!! VIAGENS DIÁRIAS EM ONIBUS II

II Jaraguá do Sul á BlumEmau II
II JARAGUÁ DOHS��ARIO�UMENAU II
:: Partida as 6,25' horas Ohegada 'as 10 horas ::

II Chegada •• 3,41;:� E N C��tida •• 12,30 h··1
IL Estrada Itapocú-Hansa - Jaraguá do Sul ii
"1':::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::€1"·

Negocio de ocasião

escrivão Atenqão
Maquinas para picar

carne de procedEmcia
Alemã, marca "Alercan
dewerk'� V. S. encontra
rã na "CASA REAL".

II CLlNICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA, ii
II moderna e primorosamente instalada do li
IIDB. SADALLA A�IN!i
ii CONJUNTO OB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS n
ii BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ ii
ii «Rua Abdon Batista � defronte "A Noticia"» li
ii HORÁRIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora R1arcada: 4 i!
ii - .Joinville - �_ll

-

,

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

W�I2'O '.b�PI+AR
P'OR ExéE[�CIA

Por motivo de negocio, ven·

de·se a Estrada Nova, um otimo

terreno, com pasto, arvores fruo

tiferas, boa casa, ranchos, sendo
um apropriado pau instalação
de qualquer oficina.
Tratar na Sociedade Grafica

Avenida Uda.

JARAGUÁ
"

DO SUL
:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingo, DIA 27-2-49 -

Eu abaixo assinado

proibo terminantemente a

todas as peesôes, sem mi

nha licença de entrarem

em minha propriedade a

fim de cortar capim.
Não me responsablliso Em 2a. convocação

pelo que possa acontecer.
-

.
.

Ir
.

.

h 18 2 1 4
Pelo presente ficam convidados os senhores

apocusm o - - 9 9 "

d
.

d d bl
.

P I K"'hl acíonístas esta SOCle a e para a assem ela ge-
. au o o er 1 di Ii di 3 d

ra or mana a rea IZar-se no ia e

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

���
Avenida Getulio Vargas, afim de deliberarem

� ure seus males e poupe seu
sobre a' seguinte ordem do dia.

. .

bom dinheiro comprando na 1. Aprvaçao do Balanço e contas do exercício

, de 1948 .

FARMACIA�OVA 2, Eleição do conselho fiscal

de ROBERnM. HORST 3. Assuntos dö interesse social

CORREIO DO POVO

AUTO JARAGUA S'. A. - Indústria, e Comércio

JARAGuA DO SUL - §ANTA �ATARINA

ItllA••RI. .A .IRI••lIIA
SNRS. ACIO.M�TAS

Havendo-se encerrado em 31 de dezembro de 1948 mals um ano de

atividades sociais, a Diretoria, no cumprimento das suas atrlbuíções legars
ache-se no dever de relatar a digna Assembléia, a marcha dos negócios sociais

no exercicio findo e assinalar os principais fatos administrativos desse período.

Apenas 21 meses após a Constírulcão da Auto Jaraguá S. A. - Indústria

e Comércio, Iodos aqueles que nos honraram com a sua confiança, colocando

em nossas mãos a tarefa complexa de organizar esta promlssora firma, pude

ram testemunhar que os membros da 'Diretoria tem se esforçado bravamente,

afim de transpor com galhardía a crise financeira P{lr que passaram as mals

categorisadae organlaações, quanto mats os de constituição recente. Assim,

pois, graudes esforços foram dlspendldos para equilibrar todos os setores da

firma, o que foi feito a pleno contento. Teve a Diretoria o firme propósito de r

continuar a construção da nova oficina mecanlca e garage, provida das meís

modernas instalações, hoje esplendida realidade e que virá trazer uma era pro

fícua para os destinos sociais a que nos propuzernos.

Por motivos técnicos, duas transações de vulto foram realísados no

periodo findo, allés, com pleno conhecimento e asslsrencle da Assembleia. Os

dados, portanto, constantes desta prestação de contas especificam a situação

financeira exata da sociedade.

Já lhes descreveu a Díretórte. poupando-lhes minucias que podem ser

conhecídes a qualquer momento pelos Inreressados, os principais atos-adrnlnls

rratívos de sua gestão do ano de 1948.
A esses atos e antes de terminar, não pode a Diretoria deixar de exter

nar oe seus agradecimentos a digna Assembleia, pelo apoio que até aqui em

prestou; aos llustres membros do Conselho fiscal, pela dedicação com que vêm

se desempenhando de sua tarefas; a todo o corpo auxiliar da Empresa a cujo

labor deve a sociedade seu progresso construtivo.

Éra o que tinha a relatar.
A DIRETqRIÁ

BALANÇO GERAL,
ATIVO

Imobilizado
lrnovels
Construção

I
Estavel

Moveis e Utensilios

Maqutnea
Direitos
Tirulos ao Portador
ferramentas

Disponivel

encerrado em 31 de dezembro de 1948

502.pö3,30
193.712,10 696.345,!0

---------�--------------�4

Ião Exigivel
Capital
fundo Reserva Legal
fundo Reserva Especial

Exigivel a curlo e lonoo prazo
Contas Correntes

Obrigações á Pagar
Conla de Compensação I '

_

,

Caução da Diretoria 30.000,00 1.200.528,10�������

FrleJrl,h Ba,. - O/'.'.'�;::.:;�.
do Sul, 5 de f.v.r.;::,,�:.

1::.bl.1 _ .:er-Ti<.".1 BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO OE�. CATAOINAS/A.I
Sergio Thomsen - Diretor-Auxiliar Eugenio Vitor Schmöckel

I
SEDE EM I TA J A I

Contac/or reg. C. R. C. S. c. - 16001 Fundado e 23'de fevereiro de 1935

,

� CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 15.000.000,00

AUTO JARAGUA S. A. • Indústria e Comércio DEPENDEHCIAS EM: RESERVAS CR$ 22.343.244. 40

� Araranguá d S I
JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA

fJ
Blumenau AGENCIA: Jaraguá o u

Demonstração da conta de "LUCROS E PERDAS", encerrada em 31 de dezembro de 1948 . g����u�o Norte Rua CeI Emilio Iourdan, 115

D É BIT O g:��1��as End. Telegrafico "INCO"

18.387.20 Concordia Caixa Postal, 65 - Telefone,73

131ã'f46N,90 g���fib:a Faz todas as operações bancarias no Paíz, como cobran-

9'7 ,�o Curitibanos ças, descontos, empiestimos, financiamentos
mediante cau-

. 00,00

I
Cambirela

----1-8
...0'""!.Ö!!"0-5-1-0 Campos Novos ção de titulas comerciais, passes, etc.,

'-=====�3===='4�"� Chapeco Mantem as seguintes modalidades de DEPÓSITOS:
.8 s.so Florianopolis

Gaspar Á Disposição, - SEM LIMITE, com retiradas

Ilb'
a livres, juros 2°10 ala.

Indlraul·mal I IM'TA"A
'

C 4t. 2 o
«

- L , v, 'ate r'll1 00.000,0. !
-

Ituporanga juros 3% ala.

I
J���b! do Sul

I
« - LIMITADA PARA PARTICULARES,

Joinville até limite de Cr$ 100.000,00,

Laguna juros 4% aja.

�!t�: « - LIMITADA ESPECIAL, até .

I
Orleans

.

e-s 50,000,00, juros 5% ala Wj
Piratuba NOTA: na modalidade "Limitada Especial".§1
Porto União as retiradas de mais de Cr$ . .

Rio de Janeiro 10.000,00, só podem ser feitas rne-

I �i� �:gs���o / diante um avíso previo de 10 días.

S. Francisco do Sul Com Aviso de 60 dtas • Sem limite, juros 5% aja.
S. Joaquim « « «90« -« « «5 1j2% elo,

I
i�ió « « « 120 c -« « « 6% aja .

T�b���o Prazo Fixo de l' ano -« « « 6%

a/a'lTangará Depositos Populares, juros 5% ala.
Urussanga , •

I
Videira NOTA: nesta conta, só se permitira retlredas sema-

nais, até o máximo de Cr$ 5.000,00.

IABRA UMA COITA RO '-I IV CO" E UGUE COM CHRQUE

J!ti�������B3���.f

27.856,50
44.994,10
35.537,00

26Q.ooo,00
3.637,00 381.024,60

19.601,30

EDITAL
De ordem do Sr,

Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul
torno público que
durante o corrente

mês de Fevereiro ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura
Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupá, o imposto de

LlfJENÇA
Renovação anual sobre atividades
industriais ccmerctats e profis.

Não satisfasendo

O pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 20%
sobre. o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então

feita a cobrança ju
d icialmen te.
Tesouraria da Pre

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

F. VOSGERAU
Tesoureiro

AVISO

Comércio e Indústria

AVIS.
Achem-se a disposição dos ônrs acionistas, no

escritório desta sociedade a Estrada Irapocuslnho,

Iaraguä do Sul, os documentos a que se refere o

err. 99 do decreto-lei n. 2.627, de Setembro de 1940.

Oonvocação para Assembleia Geral Ordinaria

São convidados os ônrs. acionistas
-

désra so

ciedade a comparecerem á assembleia geral ordlna

ria a realizar-se pelas 15 horas do die 14 de Março
proximo, na séde social a Estrada Irepocusínho, Ja

raguá do Sul, pera deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia.

1°. -- Exame. dlscusão e aprovação <J� contas

da diretoria, relativas ao exercicio de 1948, notada

mente, relatório, balanço, conta de Lucros e Perdas.

e parecer do Conselho fiscal. .

2°. - Eleição do Concelho Ftscel.

3°. - Assuntos de Interesse social.

ltapocuslnho, Jaraguá do Sul, 9 de fevereiro de 1949

MANOEL F. DA COSTA - Diretor-presidenie

JOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor-comercial

Onde compraréi mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, só na

Casa IIUeO BRUB.S
Jaraguá do Sul -x- Santa Catarina

Caixa
Realizavel a curlo e lonao prazo

Combustível
Acessorios
Contes Correntes
Contas Correntes Mensais
Lucros e Perdas

.

Canla de Compensação
Valores em Caução

17.777,50
22.469,20
1.170,90

28.290,90
3.848,öo 73.556,80

a que dispõe de maior sortimen

to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.

Rua Mal. Deodoro, 30 - Jaragua

f-��

In�ustria �e Ma�eiras Janssen S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Iaraguà do Sul. 10 de Fevereiro de 1949

Carlos Leopoldo May
Diretor Presidente

86.700,00
56.048,80 142.748,80

30.000,00 1.200.528,10

PA,SSIVO

1.000.000,00
1.300,00
26.479,30 1.027.779,Öo

Mercadorias

Juros e Descontos

Despesas Gerale
Lucros e Perdas

Saldo que passa para 1949
CRÉDITO

Combustivel
Àcessórios
Mão de Obra
Passagens e Encomendas

Balanço

65.342,80
4.793.20
47.957,60
58.36�,20
3.848,30

180.305.10

leragué do Sul, 5 de fevereiro de 1940

FRIEDRICH BARG - Diretor-Presidente

FAUSTINO P. RUBINI - Diretor-Tecnico

SERGIO THOMSEN - Diretor-Auxiliar

EUGENIO V. SCHMÚCKEL - Contador reg. C.R.C.S.C. n. 16.001

•à.lel. 88 ee.SII•• IISe.1
O Conselho fiscal da Auto Iaragué S.A. - Indústria e Comércio, tendo

examinado detidamente o Balanço e Contas da mesma sociedade, relativo ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 1948, é de parecer que sejam os

mesmos aprovados, nos seus precisos termos.

Iaragué do Sul, 5 de f'everelro de 1949

(ass). Paulino Pec/ri - Albrecht Gumz - Ac/elia D. Müller:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DÓ POVO

DEBITO
Ordenados
Impostos
Despesas Gerais
Selos
Seguros
Aposentadoria
Combustivftl
Juros e Descontos
Letras a R�ceber
Despesas a Amortizar
Fundo de Reservas .

Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Depr�c.i.ação
Lucros Suspenso�

-

5

Imóveis
Benfeitorias

Estavel
Moveis e Lltenclllos
Veículos
Maquinas e Motores

Disponivel
Caixa e Bancos

ReaUsavel a curto e lonuo prazo
Mercadorias

.

201.909,60
Semoventes 23.460,00
Contas Correntes 3.358,70
Letras a Receber 34.469,10
Selos 97870

, Obrigações de Guerra 2.200:00
Combustível 431,80

Conta Transitória
Ftllal - Duas Mamas
Matriz

Conta de CompensaçãlJ
Ações Caucionadas
Despesas a Amortizar

Total do Ativo

. .

97-Manoel Marques, bras. transf, imp. sobre
bíclcleta, vendida a Oraviano Tlsse. Idem

98-Arno Doege, bras. transf. írnp. sobre bícl
clera, adquirlda de Oito Henschel, Idem

99-Guilherme Raduenz, bras. transf. imp. 150-

.

11R1 _ Willy Fideles, alemão, Alvará de Ha-
bre caminhão, vendido a Walter Marquardt. Idem

.

bite-se para alugar sua casa sita a rua Abdon Ba-
100-0scar Oldemburg, bras. transf, írnp, so-

Em obediencia às disposições estatuterlas e le- tista, nesta cidade. Como requer
bre carro de lavoura, adquirido de Raberto Butzke.

gais, submetemos ao vosso exame o balanço geral 1204 - Mauricio de Goiz Filho bras. Vistoria
Idem

e demals contas do exercicio encerrado em 31 de Fiscalização e Habito-se por ter ter�inado a cons- .

101-Roberto Horst, bras. transf. lmp. sobre bi-

deze!!1bro de 194tt bem como o parecer do conse- trução de sua casa, sita a rua Quintino Bocaiuva. cícleta, vendida a João Planischeck. Idem

lho fiscal. Idem
102-Roberto Horst, bras. transf. irnp sobre car-

Por cujo balanço e conta de lucros e perdas 1207 - Antonio Debatim, bras. Vistoria Fis-
ro de lavoura, vendida a Alfredo Minotti. Idem

poderão ficar orientados sôbre a marcha de noseos calização e Habite-se por ter terminado a co�stru- .103 - Alberto Gnewuch, bras. transf. imp. terre

negoclos, os quais si não foram' main satisfatórios ção de sua casa sito a rua Rio Branco. Idem I
no sito a estrada Ribeirão Macuco Grande, vendido

teve por consequencia inúmeros contratempos que 1228 - Paulo Popp, bras. Alvará de Habite-sé
a Albrech Kreufzfeld. Idem

. nos se apresentaram. afim de alugar sua casa, sito a rua Rio Branco. Idem 104-:-Albrech Gunz, bras. transf. imp. sobre

Entretanto permanecemos a vosso inteiro dls- 1254 -::::- Otto Wagner, bras. Alvará de Habite-sé
terreno síto a estrada Rio da Luz, vendido a Alber-

por pera quaisquer esclarecimentos que nos for 150- para alugar a parte superior de sua casa, sita a
to Gnewuch. Idem

licitado. rua Marechal Deodoro da Fonseca. Idem 105-Ro�f Kreutzfeld, bras. licença estabelecer-

Itapocuslnho, Iaragué do Sul, 9 de Fevereiro de 1949 1281 - Alex Kuhn, bras. Alv-ará de Habite-sé
se com ferraria a estrada Rio da Luz, Idem

MANOEL "". DA COSTA, dlreror-presldente
para ocupar sua casa, sita a rua Exp. Caho Harry b

106-Empreza de Transporte Frenzel, Firma

r Hadlich. Idem
ras. transf. lrnp. sobre dois caminhões vendí do a

JOÄO LUCia DA COSTA, diretor-comercial. _1283 - yva. Clara Sohn, bras. Vistoria, Fisca-
Maximiliano B�ggio. Idem

'

lização de Abite-se por ter terminado a construção 10!'-Henrlque Gonzaga dos Santos, bras.

de Bua casa, a estrada Itapocú-Hansa. Idem
transf. imp. sobre estabelecimento comercíal sito a

28 - José Ersohing, bras. Abite-se, desejando tstra_da Ilha da Figueira, vendido a Gonzaga &

ocupar sua casa. 81tO a rua Mal. Deodoro da Fon-
ermaos. Idem .

.

seca. Idem
108-Haack & Cia. Firma bras. licença esrebe-

29 .. __ Luiz Jark, bras. Habite-se, desejando
lecer-se c�m fabric� de lançadelras para tecelagem,

165.472,10 alugar sua casa, sito a rua Rio Branco. Idem
a rua Felipe Schmldr. Idem

30 - FaDstino P. Rubini, bras. requer habite-sé
109-0scar Eiert, bras. Licença mandar cons-

d.esejando alugar um quarto de sua casa de aluguel truir. casa de alvenaria ?e tijolos em sua propríeda-
SItO a rua Mal. Deodoro. Idem

., de síro a estrada Frencísco de Paula. Idem

160.631,10 39 - Frederico Lavin, bras. Requer certidão
1IO-Alfredo Marquardt, bras. licença construir

se co�í.i�ua havendo falta de construtor licenciado C�8é}. <!_e rnadeíra em sua propriedade, slto a estrada

154.586,60 no DIstrito de Corupä. Certifique se
Rlbelrao Gran�e do Norte. Idem

.

68 -- Carmelita Araujo. bras. Alvará de Habí- lU-jose Albus, Alem. licença fazer pequenos

I te-sé para alugar dois quartos de sua casa, sitos a
reparos em sua casa, sita a rua Abdon Batista.

rua Exp. Cabo �arry Hadlich. Como requer
Idem

. .: .

73 _ Henrique Volkmann. bras. Licença man- .112-Ernesto Silva, bras. baixa rrnp. sobre m-

dar constrnir casa em sua propriedade sito a rua
dustría, estabelecido a rua Abdon Batista, nesta ci-

'Mal. Deodoro da Fonseca. Idem
dade, Idem

�5 - Germano Purnhagen, alemão Licença e U.3:-Alex Ruhm, bras. lic�nça. estabelecer-se

266.807,90 A_ara de Habite-sé para alugar sua casa sita a rua
com ofíclna de consertos e fabrica de carroças, a -

Eliza Stein. Idem
rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

.76 _ Germano, Purnhagem, alemão Alvará de . 114-��ntonio Be,letti, b�a.s. transf. im!? terreno

942717 Habite-sé para alugar sua casa sita a rua Eliza Steil), SI!O a estrado [erague, adqulrido de Frencísco ßele-
. , o

nesta cidade. Idem
UI. -Idem .

79 - Ary Carolino Fruet, bras, Transf. imp. .. 116-Gerl!1�no Schutze, bras. trapsf. imp, sobre

sobre Hotel, sito a rua CeI. Emilio Jourdan edqui- biclcleta, adquirida de Haroldo Schneider, Idem

rido de Helena Albus Beker. Idem' 117-José Lino Klein, bras. trensf. lmp. sobre

. _

80 - I_>ereira � Stein, firma bras. Requer cer-
carro de um animal, vendido a Pelicio Demarhe.

tidão se a firmá é devedora a Fazenda Municipal
Idem

'-

Certifique-se 118-J?ao Maes, br�. transf. imp. sobre blcí-

_

81 - Emke Irmãos, firma bras. Requer certi- cleta, vendida a Albrecht Sprung. Idem

300.000,00 d ao se a mesma' é devedora a Fazenda Municipal. . 1_19 -Art�� Krause, bras. transf. imp. sobre ca·

ldem '

mmhao adqUirido de Arthur Kelbert. Idem

. .

82 - Rudi Klamann, bras. Trans. imp. sobre . 120--Artur, Eggert, bras. licença mandar cons-

355.994,60 bICICleta, adquirida de Harry Klemann. Como reqner
trUir um ma?soleo na 5epuItu�a, �e Max. �red, Car

�3 - Alfredo Duwe, bras. imp sobre bieicleta,
los Eggert, mhumado no cemlteriO Mumclpal. Idem

vendida â Bertoldo Enke. Idem
. 121-Waler Kath, bras. transf. imp. ssbre carro

94.271,70 ..

84 - LeopoldO Barg, hras. Trans. imp. sobre de lavoura, vendido a Frederico Lindemann. Idem

bICICleta vendida a Alex Barg. Idem .

122-Alfredo Wirt, bras. transf. imp. sobre car-

85 - Rudolfo Kanis. bras. Trans. imp. sobre
ro de'lavou�a, adquirido de Erico Witt. Idem

carro de la-voura, vendido a Gabriel ScheJer. Idem .

123-Joao El'sching, bras. trdnsf. imp. terreno

106.503,10
86 - José Planischeck, bras. Trans. imp. sobre SI!O a. estrada Ribeirão Jararaca, adquirido d2 Anto-

carro de lavoura, vendido a Artur Planischeck. Idem mo ZiPf. Idem

.

87 - Roberto Ristow, bras. Trans. imp. sobre 12�-:-Basilio Pereira, bras. transf. imp. bicicle-

cammhão da carga, adquiridO de José Frutuoso. Idem ta adqUirida de Vergilio Schiodini. idem /

88, - Carlos Ristow, bras. Trans. imp. 'Sobre 125-Edua!'do Krüger, bras. transf. imp. carro

carro de mola vendido a Alfredo Baumann. Idem de lavoura, adquirido de Carlos Mohr. Idem

89 - Roberto Ristow bras. Tranf. imp sobre S
,:

d
. . . '

bicicleta, adquirida de Carios Ristow. Idem
.

do -Sul�c;�arla a Prefeltu!'a Mumclpal de Jaragua

90 _ Camilo Andreatta, bras. imp. sobre bici.
13 de Fevereiro de 1949.

cleta vendida a Alzira Franceski. Idem MANOEL L. SILVA. SecretáriO
91-Arnoldo Hornburg, bras. transf. imp. sobre

carro de lavoura, adquirido de Frederico MUller. Co-

Perdas mo requer
.

92-- Rudolfo Zastrow, bras. transt. imp. sobre
carro de lavoura, vendido a Ewaldo Schwartz. Idem

. �3-Bruno Mahnke, bras. transf. imp sabre ca

mmhao de carga, vendido para fora do municipio.
Idem

.

94�Artur Ney, bras. transf. imp. sobre bicicle
ta, vendida a Clemente Pradi. Idem

95-Leopoldo Schunke, bras. tl·ansf. imp. sobre
carro de lavoura, adquirido de Guilhermer Schunke.
Idem i I'

96 - Alberto Gorisch, bras. transf. imp. sobre
bicicleta vendida a Rudolfo Paulo Müller. Idem

ManMb��!:c�� ��!!�A s. Ao rr�f�itura· Mu�i�i�al d� Jara�uá �� �ul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

Senhores acionistas

Balanço Geral, Encerrado em 31 de deeem. de 1948

ATIVO
Imobilisado

20.115,00
145,357,10

27.193,80
116.127,30
17.310,00

85.437,00
30.955,60
22.777,80
33.217,20
3308,20
11.571,40
4236,60

11.005,30
2.283,90

. 5.00Q,00
6.870,00
458.0,00
4.580,00
6.891.50

74.617,60
19.654,10

20.000,00
15000,00
876.769,40

PASSIVO
não Exigivel

Capital
Exiuivel a curto e lonuo prazo

Contas Correntes 349.103,10
Lucros Suspensos 6.891,50

Conta Transitória
Filial - S. Francisco do Sul 19654 t
Matriz

. ,o
74.617,60

Reservas
Fundo de Reservas 3932
F

.. 0,00
undo de Desenvolvimento ':t5685 ':t

u. ,uO
Fundo de Depreciação 31.479,80

Conta de Compensação
Caução da Diretoria 20.000,00

Total do Passivo 876.769,40
Itaj)ocuslnho, Jaraguá do Sul, 31 de dezembru de 1948

MANOEL F. DA COSTA, diretor-presidente
JOÃO LUCIa DA COSTA, diretor-comercial
e guarda-livros, reg. sob n. 32.084, na D.E.C.,
e n. 579 no C.R.C.

Demonstmção da Conta de Lucros e

em 31 de Dezembro de 194.8

CRÉDITO
Mercadorias
Juros e Descontos
Lucros e Perdas

Total

CABELOS BRANCOS

219.702,80
10.266.70
2.745.00

VcJtando à sua cor natural.

Se[Il enxofre nem sais de prata

Total 232.714,50

Itapocusinho, Jaraguá do ,sul, 31 de Dezembro- de 1949
MANOEL F. DA COSTA, diretor-presidente
JOÄO LUÇIO DA COSTA diretor-comercial e

guarda-livros, reg. sob n 3'2 084 na D E C e
n. 479 C R C

.., . . .,

no. ...

Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo. assinados, membros do conselho
fiscal de' Manoel F. da Costa S. A. - Comércio e

Indústria, tendo examinado minuciosamente o balan

Ç9 geral encerrado em 31 de Dezembro de 1948, bem
como a conta de lucros e perdas e demais contas e

livros que lhe foram apresentéldos, declé1rlJm que en·

contraram tudo em perfeita ordem e exatidão e opi�
namos que os mesmos sejam aprovados em assem

bleia geral, bem como poderão ser aprovados os

atos praticados pela diretoria no decorer dp exercí-
cio findo. -

ItlJpocusinho, J.araguá. do Sul, 9 de Fevereiro de 1949

Agostinbo Valentim do Rosario
Adelia D. Müller
Mario Nicolini

Em poucos dias de uso o Oleo Mac Dir restitue
aos seus cabelos a cor primitiva. O 01eo' Mac
Dir não contem enxofre nem sais de prata e

não é tintura. Vegetal e perfumado. Combate
a caspa e detem a queda dos cabelos. Não
prejudica a permanente. À venda nas farma
cias, drogarias e perfumarias do Brasil. Aten
demos pelo Beembolso Postal, vidro Cr$ 25,00,

livre de porte.
Pedidos à Caixa Postal, 4.212 - Rio, de Janeiro-D.F.

REMETA.NOS O COUPÄO ABAIXO

232.714,50

Caixa Postal, 4.272 - Rio �e Janeiro - D. F .

Queiram remeter-me pelo Reembolso Postal, via co-

mum. livre de porte, vidro do Oleo Mac Dir

Nome
••• w ••••• • .. • .... • .. _··· .. _···· .. ••••• __ ••• __ •••• ·-_ ••• _. • • •

Rua No.
__ _ __ •••• _ •• _ __ _ • 0 __ '" _ •••••_._.

Cidade
... __ • 0 0 __ .. _ .. __ .. _._ .. • _._ --_. -_ .. � ,

Estado
... --_ - _ --_ --_ __ _ - _ _ ..

CP�1-JSC

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Laureou-se o Baepen- Quadro e condula dos elemenlos
di frente ao onze do Cru- Apresentamos hoje o

zeiro do Sul de Joinvile, destaque dos jogadores
impondo-lhe, um revez por intermédio de netas,
pela alta contagem de fazendo o mesmo, con

meia duzia a dois. Iorme a disciplina de ca-

O prélío teve inicio as da elemento. Conta-se de
4,20 horas precisamente, zero até dez. O player
com boa movimentação com grau zero é consí
no decorrer dos 90 mí- derado péssimo, cinco
nutos. Foi este o primei- não passa de regular e

roo triunfo, que o quadro dez com destaque otimo.
azurra conquistou neste Felismente não houve
ano de 49, vencendo du- nota zero.
ma forma brilhante e B a epen d [, Silveira, 7-10.
folgada. Lucindo, 9 9. Otacilio,
Após o quarto tento 89. Tomsem, 7-9. (Ade

dos locais, estes senti- mar, 6-8). Baloquinho, 9-2.
ram-se mais "a la von- Nunes, 8.4. Batista, 5-6.
tee", e então faziam o Ét' 9 10 M h k 981, .

-. a n e, -.

que bem entendiam. A Justino, 67. Prada, 4-10,
retaguarda alvi-anil mui- Cíl 69
f

e 10,' -

.

to irme, sendo que os Cruzeiro- Orlando, 7-8. Bu
tres medios alimentaram dal, 8-9. Chic.o Mira, 8-9.
bem o ataque, que duma (Biriba, 5·8.) Floriano,
tal maneira tramaram 7-7. (Leite, 8-8). Chico
boas jogadas, conseguin- Pau, 8-7. Buba, 8-9. De
do mais dois tentos. Foi ga,7·9. Nascimento.8-10.
justo e merecido o re- Ulisses, 9-9. Mauro Bley,
sultado, o que bem de- 7-10.
monstra o score. O·

•

I' II I I
O clube das estrelí_

ISCIP ma nO ave
Interessante e de no

nhas não poderia evitar tar a disciplina, com que
a goleada de que foi vi- o Cruzeiro do Sul exí
tima, uma vez que seria bíu-se frente ao nosso

mais elevada si Eti tíves- publico. Em nenhum mo-

se acertado, o pé em cer- ti'
tos momentos. O Gruzeiro

men o rec amaram os JO-
gadores, mesmo quando

entrou em campo, notan- o arbitro confirmou o

do-se a falta de contro- segundo penalty, um tan- São convidados os senhores acionistas a com

le entre seus homens, to rigoroso. Vimos uma parecerem á assembléia geral ordínerla a realizar-se

mas que com o decor- verdadeira demonstrá no dia 19 de Março de H�49, as 9 horas, na restden

rer dos minutos vieram ção de disciplina. Talvez ela do ônr, Germano Enke. á Rua Epltaclo Pessoa

se a firmar. alguns dos nossos joga- nO 258, em Jaraguá do Sul, pare deliberarem sobre a

Aos 3 m. Mahnke, eo- dores que praticam o seguinte
brando uma penalidade esporte mais popular, ORDEM' DO DIA
maxima consignou o prí- aprenderam algo com a 1. - Àpresentação" discussão e aprovação do balan

meiro tento do Baepen- notavel disciplina dos ço, relatorio da Diretoria a parecer do Conselho Fis.

di. Apos seis minutos, rapazes cruzeiristas. cal, referente o exercicio findo de 1948.
batendo uma falta com

acerto Floriano empatou, Arbitragem 2. - Eleição do conselho fiscal.

conseguindo cobrir abar. Arcy Soares (Tyrone), 3. - Assuntos diversos.

reírateíta pelos azurras.
teve atuação muito sa- Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1949.

Sílveíra, falhou neste Ian- tisfatória, embora poder-'
.

dí
GERMANO ENKE, diretor presidente

ce. Decorridos 12m.Mahn- mos m icar pequenos

ke coloca os seus no- erros, Não são todos. mas

vamente .em vantagem. sempre aparece um gru

Com 2xl para o' quadro pinho de gente, mesquí

de Jaraguá, terminou o ilha, para gritar com o

Primeiro halí-tíme.
arbitro e dar palpites
"furados"

Duas substítuíções fo-- r.. favor corngrr-se,
ram feitas em cada ele- ß

ven. Leite trocado por pois do contrário serão

Floriano e Biriba entran- tomadas certas medidas.

do em lugar de Chico ' Antes da realização
Mira. No Baependi Tom

dum jogo, é procurado

sem substitui Adernar, um árbitro.

quando este ja antes Sempre há um ou outro

havia preliado em lugar que aceita, porem de �á
de Tomsem.

vontade. E e com rB;zao,
E finalmente, o mignon �lI�a vez que depoís o

Prada cedeu seu posto a JUIZ é quasi martirisado.

CHo, uma vez que o

meia esquerda não vinha

correspondendo. . ,

Ao ser dado o inicio Sementes de
da segunda fase, Mahn
ke volta a marcar, as

sinalando então o tercei
ro tento do Baependi e

aos 3m. Aos 23m. Nasci. j Na Soe. Gráfica Avenida Ltda

mento aumentou a con

tagem par!!. o Cruzeiro.
Com uma rapidez ex

trao'rdinaria, Éti marcou
o quarto ponto para os

locais. Apenas tres mi
nutos se passaram quan
do o mesmo Éti voltou
a marcar. Gostamos de
ver a harmonia e a ta
manha 'disposição com

que o clube joinvJlense ;!li,.oI.õI.I���""''''''I.õI.I.I.I.IoIIIIJ

jogou, mesmo com 5x2 A SIFlllS SE APRESENTA SOB

contra suas cores, os
INÚMERAS FORMAS. TAIS COMO:

.

t d
REUMATISMO

componen es o clube ESCRÓFU LAS

da constelação não de- ES P I N H A S

sanimaram. Si fosse ou- F IST U L A S

tro clube que estaria per-
Ú'L c E R A S

dendo por esta conta- � � � � � : �
gem, olhe la hein. ! o A R T R O S

Completando o score, j MAN C H A S

Mahnke o artilheiro da i" EUXIR DE NOGUEIRA"
tarde com 4 belos tentos, !

CONHECIDO HÁ 71 ANOS

assinalou aos 42m. VEND!ö:·SE EM TÔDA PARTE.

Goleado o Cruzeiro

hortaliças' , frescas

garantidas

Avenida Getulio Vargas. 350

• ,,' , �
• \o-

A S·" F I L I 5
É UMA DOENÇA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MíllA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXiliAR NO TRATA.

MENTO DÊSSE GRANOEFLAGELO
USE O

Da Sociedade Catarinense de Estatística, de

Florianópolis, recebemos e egredecemos a comuni

cação da sua nova diretoria, que ficou assim cons

tltulda,
Presidente de Honra- Dr. Roberto Lacerda
Presidente- Olga Voigt Lima
1° Vice- Presidente- Manoel Boaventura Feijó
20 Vice- Presidente- Maria Helena Dias
Secretário Geral- Sylvia Donner Neves
1° ôecretàrío- Ligia dos Santos Saraiva

2° Secretário- Maria de Lourdes Damerau
1° Tesoureiro-Werner Springmann
2° Tesoureiro- Beerrlz Rôvere !!!!_I1===::IIIC===-I.C==-••I-===:::IIII:==:::::'

Orador- Dr. Almir José Rosa.

�
ras, Jaboticabeiràs, etc. - Roseiras, Dahlias,

certificados de reservista, remetldss a esta junta, pela

�
Camélias, Coniferas, Palmeiras, eto., etc

16a• C. R.

�P.,.çam Catalogo Ilustrado

Lindolpho Klein, lgnaclo Lescowlcz, Afonso Par-

mo, Bruno Lafim, Francisco Lux, Genesio Silvério _ LEOPOLDO SEIDEL - Corupá
Ervlno Seinert, Helmuth Ramthum, Edgar Butzke, •••==•••===::.......===••1-===:::1111:==::::1...

Osweído Felicio dos Reis, Bolesdau Wintrich, José
Manoel Santos, Firmino Gezario, Rudolfo Klitzke,
Lauro Hoffmann, Hermes Nogueira, Aquilino Pereira,
Paulo Bertholdo Alfredo Hornburg.

s.c, de Estatística.

Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1949

Waldemar Grubbe
Presidente da J. A. M.

E"mpreza de Trans[ortes "Frenzel" S A.
Assembleia geral ordinária

SÃO

FRACOS E ANÊMICO;:; I
Tomem:

L U I Z de Joinville
'AVISO

Nós abaixo assinados avisamos os ônrs, �I

brech Mathias, Alvin Mathias e Emilio Mathias, de
não soltarem suas criações domeetlcas em nossos

terrenos.
Não responsabilizamos pelo que possa acontecer.

Rio Cerro, 26 de' Fevereiro de 1949

ALFREDO FISCHER

ERVINO RAMTHUM

MUDAS-
FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

ii Dr. Renato 'W'altep n
ii É

ii

li M DICO !i
ii ii

!! om �!���eG1�pe���!;toEn�SPECIALlZADA U
ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. ii

H Doenças de Senhoras - Partos - Clinica ii
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
ii Consultório e Resídencíar - ao lado da Prefeitura Municipal. ii

ii TELEfONE �. 3 li
ii Jaragllá do Sul - Sta. Catarina ii
••

It.

Em um dos números

passados tivemos a opor
tunidade de publicar o Ba

lanço Geral do Banco Inco,
reíerenre lJO ano de 1948.
Com capital realizado de

15 milhões cruzeiros, um

fundo de reserva de mels

de vinte e dois milhões,
esse estabelecimento vem

se impondo como dos de

maior confiança.
Seus depósitos, em 31

de Dezembro do ano pró
ximo passado, eram supe
riores a 250 milhões de

VINHO CREOSOTADO
•• 5'1 L V E I R A ••

Empregado com êXito DaS:

Tosses
Resfriados

Bronquite.
Escrofulose
Convalescenças

VINHO CREOSOTAVO

É UM GERADOR DE SAÚDE.

�=::ll=.=L�O�=OIU=O�=ar�=t�n=lff��
11011 Ru:-:ar�::::!:.'!�58 II A�

1Lsil ii RI!
li !! II S II

. _ Achem-se a diS=çlã�'OS senhores aclonlstas
IIT li· SE;�!a�������r�:.o- ii T ii

no escritório desta Emprêsa. ne Avenida Getulio Ver- li ii
>

SORIOS, LUBRI- !i.ii. Et.i.
gas, 354)os documentos a que se refere o artigo 99 ii

O
ii FlCAÇÃO CARGA DE

iiN
ii

do d�:�:t;��id!6�1��526d!eF��:::�:od!e ::::. II I! BATERIAS EpNCE���ERTOS DE .'!! II
GERMANO ENKE, diretor presidente. \.�:::::::::::::Jj \.�::::::::::::::{i

>

• Proibição
cruzeiros. Fica expressamente proi-

O "C�ixa", na mesma bido, pessoas estranhas

data acusai\a um disponi- entrarem em meus terrenos

vel de Cr$ 49;622.5113,90, para tirarem a_bacaxis, e

enquanto que o realisavel outras .f�utas. Nao me res

em titulos, valores mobili-I ponsablltso pelo que pos

ários ultrapassáva de 560 sa acontece, aos mesmos.

milhões. Corupá 25 de fevereiro de

Só em edificios proprios 1949

o Ba nco possue o valor de
Oscar StreloJf

Cr$ 9.386.668,40. Ano Bom

São em número de 31 _

suas agencias neste Esta

do, tendo fililJis no Rio de

Janeiro e Curitiba.
Seus diretores são os

srs. Ireneu Bornhausen,
Bonifácio Schmitt, Ouo
Renaux e Antonio Ramos.

Superintendente o sr. Ge
nesio Lins e gerentes os

srs. Dr. Rodolfo Renaux
Bauer, Dr.' Mário Lins e

Hercilio Deeke.
Seu gerente em Jaragná

é o sr. Pedro Bina Martins,
a quem' agradecemos a

remessa do referido Balan

ço Geral.

l�o7i'�'i'�a -M e��'�i��l
li ..JoãoJDWies. li
..

RUA EXPEDICIONARIO ANTONIO CARLOS FERREIRA, 103

Está equipada com um modernissimo aparelha-

mento de soläe eletrica, -oxtgenlo, elumlnlo,

:: antimonio etc.
H
li Especialisada em reformas de

li automoveis e caminhões.

ii Serviço rápido e garantido.

�::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::

::
::
i;
::

H
::
::
ii

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...
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CORREIO DO POVO

·I�uu�tria a� Lai�aao� �O��� Irmão� �I�I
,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem a assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 9 (nove) de Abril do cor

. rente ano às nove horas, na séde social, afim de
deliberare� sobre a seguinte ordem do dla:

1°. - Discussão e aprovação do Balanço e mals
documentos referentes ao exercício de 1948.

2°. - Eleição do Consêlho fiscal.
3°. - Assuntos de Interesse social.

jaraguá do Sul, 12 de fevereiro de 1949.

HERTA GOSCH - Diretora Técnica

OTTILIA GOSCH - Diretora-Comercial

Achem-se a disposição dos senhores Acionis
tas no escritório desta sociedade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decréto-lei n. 2.627, de
26 de Setembro de 1940.

�alênGia �a �a�rica �� �a[�anos raraH
A v I S o

Pelo presente aviso quem interressar posso que
se encontra em andamento, em meu cartorlo, o pro
cesso de habilitação de credito da Empreza jornalis- .

fica" Noticia Ltda", no qual os intereçados teem o

prazo de dez (Io)dias pera apresentarem as impugna
ções que entenderem

jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1949

O escrivão
Ney franco

.ij::::::::::::=:::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::0-:: ::::::::::::::::::::::::::::: ...··::::::::::::::::�:i i
.''','

AUTO JARAGUA $. A.
� .

Indústria e Comércio

OFICINA Serviço "FORD"
-MECANICA AUTORIZADO.

- Rua Marechal Deodoro. - J A R A G U A DO SUL -

ll. "n - Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes ii
ii - Lavagem - Lubrificação - Cargd' de Acumu- ii,ii ledores ·e Consêrto de Pneu,',

.

ii}ii Esta oficina está instalada em condições II

.�,::,:,': pare efetuar qualquer serviço de consêrto ou i.:ii.:.ireforma em seu automóvel ou caminhão, bem
ii como retificação de motores etc.. : ii

II. Todos os serviços são executados com II.. esmero, por competentes profissionais e a pre- ..

li ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- lili rríce e oxigênio. ii
:::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::t?::

Dr. Ylaldemiro Mazureehen
ea.a 81Sa'81

Rua Mal. Floriano Dr 152 � JARAGUA
Clínica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-detrico . Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e aluis.

- Domingo, DIA 27 -2-49 �

Todesanzeige und Danksagung
••_ Teilen allen Verwantén, freuden und

Bekanten mit, dass es Gott gefallen
hat, arn 15 februar unsere liebe Mut
ter, ôchwteger, Gross und Urgross
mutter und Tante,

Anna Mielke geh. Wiehn
im Alter von 70 Jahren 2 Monaten, und 7 Tage
zu sich in die Ewgkeit zu nehmen.

Herzlichen Dank allen denjenigen die un s
in den schweren Stunden hilreich zur Seife
standen sowie Hern Docktor Walter für seine
MUhe. Ganz besonders danken wir Herrn Pas
tor Waidner für seine Trostesworte im Hause
und ern Grabe.

Dank auch allen die der lieben Entschla
fenen das letzte Geleit gaben und Sarg und
Grab so reich mit Blumen schmückten.

Die trauernden Hinterbliebenen.

jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1949

NACHRUf

Wir stehn an eleinen Grabe
Mit tielen hdssen Schmez
Um elich geliebte Mutter
ela weint unser Herz
Unsre liebe ruht im Grabe
die Gute Mutter ist nicht mehr
Alles was wir jetzt noch haben
ist ein Herz von Leielen schwer
Uns erlast oft schmerzlich Sehnen
in eier Nacht so wie am Tag
Olt noch weinen bittre

. Trinen
wir eier treuen Mutter nach

- fralllla nellOl1 e fS�
(ASTISIA 10 BOMEM E IA MULBER)

A quem solicitar, será enviado pelo correio a

. interessante obra tio Dr. LOPES fERREIRA:
«ASTISIA SEXUAL» - Tratamento Clil!icO e Dlétlco.

Junte ao pedido Cr$ -10,00 pera as despezas
, dirigindo-se a f. S. NEVES.

Caixa Postal, 2398 - Rio de janeiro - Brasil

Vermituga suave e de pronto
. efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, , e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! .

Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios.

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
MIlfAICORA para o St'U tilhinho.

E um produto dos Laboratorios Minancora
� OIN··VILLE

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA MINANCOßA

SACOS DE PAPEL

de boa fabricação
Vende-se na Soe. Gráfica

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FER.IDAS,
E C Z i M A S,
I N F L AMP, ç Ó ES,
C C C r I R A S,
F � I E I R J\ S,'
ESPINHAS, E T�

7

••:!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
H v. S. já possue seguro de acídenre pessoal??? U
II Ainda não! Estão faça-o ainda hoje, amanhã!1
ii poderá ser tarde demals II . . . l!
li Preencha o coupon abaixo e peça informações iiii
sem compromisso á G. RODOLfO fISCHER li
(Seguros em Geral) C.' Postal, 67 - Jaraguá do Sul. !!

- ::

Nome por extenso II
Idade Residencia ii

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

ii
Profissão .'

...
. ii

.-.--.- •••• ----_.-------------------_. - -_ - 0'- - _._._.-.- ••• -------------.

ii

II Cargo II
li Ocupações esseseorlas: ii

lL,;;,,,::_;,,�;;,�;,�,;;,;;,;;��:�;�,;;�;:,"��,�;;,;�:;;�;;,J
CASA DAS TINTAS

A MAIS ANTIGA CASA DEJOINVILLE, COM A SUA PILIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORI.NO PEIXOTO, 54-58
(SOBRADO orro WAGNER)

OfEReCE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.
Tintas a Oleo, e em Pó, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Raz, Anelina
pare tingir Tecidos de Sedas Lã e AI�odão, Ce-

ra e OIeo para Soalho, Masse para janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

MILHOES
DE PESSO�S 1 ÊM USADO COM
80M RESULTADO 9 POPULAR

DEPURATIVO

EtlXIR 914
A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO
o Ficado, o Baço, o Coraçio, o
E.tomaco, o. Pulmõe., a Pel•
Produz Dor.. no. 0••0., "euma.
tl.mo, Celuelra, Queda do Cabe
lo Anemia, e Aborto.,

Consulte o m6dlco
.tome o popular depurativo

ELIXiR 914
Inolen.lvo ao orcanl.mo. Acrada.
"ei como um Iic6r. Aprovado ee
mo auxiliar no tratemento da SI.
FrLIS e REUMATISMO da me••

ma orilem, pelo D. N. S. P.

Clinico de Olhos, Ouvido;, nariz, fiar08nla
Dr. Ar....lnlo Tavaw8s

Polessor Caledratico de Biologia do Inslillulo de Educação de Florianó,olis
Ex·Chefe elos serviços cllnlcos e clrurglcos da especialidade no

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

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

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

BL U ME NAU STA. CATARINA

@ti)@i®®r@)@1®Y@)l@)®!@)�®Y@)@1®Y@)�....----... � Adolf Herrn. Scl1ultze @1Pnmorn 'I'ai Lt�a t@<MARCENARIAEM GERAL �lJu li li U I @ Oterece móveis "CIMO" de todos os tipo:. da @1
® CIA. INDUSTRIAL DE MOVEIS �Escrituração Mercan- � Mantem um estoque permanente de todos os tipos @til. Contabilidade -

�
de MObi!iaS, especialmente para escritório.

�I Registo de Firmas -

líS\ INSTALAÇOES COMPLETAS DE: • •

r�.·
.

�..�..�.'�..��..�... �..
.

�..�..��..rM... Defezas Flscais >
� Dormitórios, Salas de Tantar�·��·��·��·��·��·��.��;��;��.��;��.m,�'='� ® Cópas, Escrit.JriJs, Movei� rustÍGos e outros. ;T A 8 t R· ®J Contratos - Naturali-

�I
osse, sma, ronqui e, ouquidão, e Resfriados -

sações _ Cobranças- MOVEIS AVULSOS.COMO: .

Ó Ç® Cadeiras ®)TODAS AS MOLESTIAS DO ßPHftflHO Rf3PIKßl Km @j Serviços Comerciais
ßd Poltronas fixas e giratorias @)� Encontr;m alivio imediato com (J uso do em_ge_raI. � M�i���:e d��i��!r�ll�r�:.raa radio . 'SI(@
{® Caixa Regist.radora marCa "RECORD" W�eguros {@ Aiamada pela sua eticiencia, !'ub5tituI'. 'YPIRANGA" (íS\ indo as Caixas Registradoras de··
� elevado custo.-·��-_- _.-

Ç® «ii Toda a Mercadoria á pronta Entrega . �.

@ FOGO - ACIDEITES - � RUA RIO BRACO, 964 - TBLBFONB, 75 \SI@) O PEITORAL/MAIS CONHECIDO NO BRASIL @) TRAlSP��::IS; AUTO-
(@ Jaraguó do Sul

�
Sta. Catarina �.�®Ã®�®!®��_®Ã®@).@@l®@l®®..i®@J..®@)i ... ��@i®@1l@®l®@.��®i..®@ll.@@i®@1l®�
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Wii
.., ::
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• li
::
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S.' D. Acaraí
CONVITE

Vendem-se boas terras de cultura, Fezende ôre.

Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do

Paranà, clima, agues, e estraöes boas. Preço Cr$

800,00 por alqueire. Para eres maiores, concede-se

consíderavel desconto. Vende-se tambem a longo

conserva o tecido da roupa porque lava facilmente e com rapidez.

praso.
.

Tratar com o propríetarlo Sr. Chrlstlano Iusrus,
em Ponta- Grossa, Placido Rodrigues, em Reserva,

ou ne casa do sr. Erico BIosfeld, em Ieregué do Sul,

(()) §a1b�o (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa ClA� WETZEl HN]))l(J§1[lllAIL .. JOllIDlvUfte

:%� ���;L,
19

JARAGuA ��t���er:e:::����� ::�eR�evereiro de Fl:::ad�emS:��A CATARINA

TBLBFONB N. 39 �Bebldas Boss Ltda·�l
__________���� � ��������������� _;�;������� �NO�.�1.�5�2_9

1
:�.���.�.�:5

Notas & Noticias Monte Castelo Kretschmann. C O L O N I S A ç A O
CARLOS RUlZEN

F
'" Patrocinada pela Asso- No dia 4 passa a data

oram os seguintes ex- vradores preludícados' ciacão dos Ex-Comba- 1" d C
pressos em toneladas, os -X-"

nata reia o sr. arlos

estoques de generos, a ite. D' ltí I'
tentes, secção de Jaraguá Rutzen Junior. vereador

ornmgo u Imo, a pe- do Sul, teve lugar no e destacado comercian

va�t�dos de Nov. ultimo no las 17,30 horas ocorreu dia 21 uma festiva homa
pais: açucaro 374.965; arroz grave desastre no morro nagem na Radio J ra-

te eDm COl'UfPá.
em casca,. 163.424; arroz de Italuba, estrada de Ita- guä comemorativa ada_.

- ia 6, az anos o sr.

d d 9477 b h
'Jeronimo Tomazeli, resí-

escasce o, . 9; an a, jai a [oínville. Um cerni- quela brilhante vitoria das dente em Duas Mamas.

17.402; batata, 4.823; café, nhão tombou greta Forças Expedicionarias
460.872; ch�rq��, 28.269; abaixo cheio de passagel- Brasileiras na Itália. Enlace Souza.Arruda Ontem

ce�ola, 1.949, felJao, 62.075; J ros, quando regressava de Ao microfone da radio em Ftoríanõpolís realí-

Iarínha d,e mandioca,

'I
um plc-nlc na Praia de difusora local falaram os zou-se o enlace matrí-

CI b A I· B b·
42930; fuba de milho, Piçarras, O referido pas-

'

i
monial da senhorita Ely

..

u e t etíce aepen I
2.385: manteiga, 3.057; rni- seio foi promovido por Souza, dileta filha do ca-

I�<?, 102.408; óleos alimen I habitantes do bairro do sal Alvim Clemente de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

tICI<?S; 22.798; �al, 757.292; l lraum de [oinvllle. Quando Souza . Ernestina de CONVOCAÇAo
e trigo em grao, 36.883' o veículo atingiu o morro Souza, com o sr. Henri-

--X- de Itelube, ao fazer uma que Arruda Ramos tun- São convidados todos os socios dêste Clubs a

O Ministério do Interior das curvas ali existentes, cíonarío da Fazenda Es. tomarem parte na Assembleia Geral Ordinária, á realizar-

de Lisboa, p�b!i�ou os re- deparou com uma carroça fadual, residente em Ja. se em sua séde as 20 horas do dia 19 de Março

sultados deflnlnvos das que em sentido contrário raguá. p. vindonro, seguindo-se a seguinte ordem do dta:

eleições presidenciais em vluha contra a mão. Ao jovem casal os pa- 1- Alteração dos Estatutos;

treze distritos de Portugal. No desastre houve uma rabens deste jornal. 2 - Apresent..ção do relatorio e prestação de

.

Entre 730. 887 eleitores morte e 13 pessoas com
contas da atual Diretoria reI. ao seu exercício e

tnscrjtos, o general Cer- ferimentos graves, que fo-
Enlace Pieske-Emend�erfer. parecer do Conselho Fiscal;

!ßona,obteve ?87,737 votos, ram transportados pare o Ônrern, na _resldencl.a 3- Eleição dos Membros pera constituirem a no-

Isto e, um numero de su Hospital São José de Ioln- .

doe pais da norva, �eah.· va Diretoria e o Conselho Fiscal;

frágios equivalente a 80.3 ville.
zou-se o enlace matrtmo- 4-- Assuntos diversos.

por cerno, uma das porcen- --x-
nlal da. senh?rita Loni Pi.. Não comparecendo numero legal de socios,

Jagens mais altas, jamais De Volta Grande, na zoo e�ke, dllet� filha do c�sal em data acima marcada, fica desde já marcado o

registradas. Em Lisboa o na da Mata, em Minas ehe-
Ricardo Pleske-An� Pies- dia 26 de Março p. vindouro, á mesma hora, para

general Carmona obteve, gam informações de que a
ke, com o sr. Ralmu�do a realização da Assembleia Gerai Ordinària, em segunda e

166.692, votos entre 213.692 cidade novarnénte es á
Adolfo Emendoerfer, m- ultima convoeoção com qualquer numero de socios.

eleitores inscritos. Assim sendo castigada por for.
snrs, aergento expedieío- dustriario nesta cidade e

'
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