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ANO XXX --- JARAGUÁI DO SUL Domingo, 22 de Janeiro de 1950 Sta. Catarina - N. 1.576

O· dia 18 também re

gistou a data natalicia
Os irmãos Gois Mon- de Contas, onde uns seis Noticas procedentes de catoria pará a prisão da

do sr. Mario Tavares da . .

teiro de vêz em' quando ou 'sete maiorais encon- New York,' dizem que sra. Silvia Dagmar Re- Cunha Mello, tabelião
- DestrUld� o ultimo

dão matéria para a re- trarão rendosa coloca- enquanto essa cidade se naux, acusada pela morte nesta comarca.
,foco de malaría no Esta-

_ portagem. Quando o sr. ção, embora as finanças ressente da pior seca da do seu esposo, industrial O aniversariante, pes-
do de Ceara.

Silvestre Pericles de Gois do Estado não compor- sua historia, varios Ivo Renaux. A acusada
soa, de destaque social

- �em esperança de
Monteiro, truculento go- tem, no momento.. essa Estados do meio-oeste achá-se em Curitiba ou

e grande projeção poli- solu9ao a C�IS� da eco-

vernador de Alagoas não sangria. continuam ameaçados São Paulo.
tica, e que ja honrou nO�Ia madeíreíra,

manda empastelar jor- Mas como os arranjos pelo flagelo das inunda- ---x-
esta folha com sua co-

- Co�denado o uso

nais adversados, ou pren- politicos sempre estive- ções, Assim o Wabach e A Associação Futebol
laboração valiosa apre-

do promim no tratamen-
de juizes e deputados, ram acima dos ínteres- o Little Wabach, estão da -Argentína acaba de sentamos nossos' cum- to da Iepra.:

,

usando contra todos uma ses gerais, é bem possí- transbordando de seus desistir da sua partící- primentos.
- Fuga da ��gentina

linguagem que não pode vel que o 'n-ibun:ll seja leitos e ameaçando atin- pação no campeonato para nao participar na

siquer ser repetida na mesmo estabelecido. gir todo o vale do Mis- mundial, a ser realisado Copa do Mundo.
imprensa, o General està Dizem de Florianópo- síssíppí, com a maior no Brasil em Junho, desse - Os camponeses íta-
dando entrevistas espa- lís, que Q atual Gover- enchente desses ultimos ano. Osargentínos dizem Manoel Karam líanos <tuerem a distri-
Ihafatosas para fazer fu- nador Aderbai Ramos da trese anos. que a decisão tomada buíção de terras.
tricas politicas. Silva e contrario a cria- Nas regiões de Illinois, pela AFA, é devido ao Deu-nos o praser de - Os uruguaios' aceí-
Ao reabrir, em sessão ção do Tribunal no mo-' Indiana e Arkansas, mí- exodo de seus jogadores sua visita, o nosso pre- taram as datas de 'i e 14

extraordínáría o Senado, mento mas como o Ihares de familias ja se para o futebol da Co sado amigo Manoel Ka- de Maio para a disputa
no dia 17, a extrea foi ilustre' politico é candi- encontram desabrigadas lombla, com isso poden- ram, farmaceutico é pes- da Copa Rio Branco com

sensacional em lavagem dato a Senador devendo .e mais para o sul, no do fracassar nos jogos soa de destaque social o Brasíl,
de roupa uja da fami- renunciar o as�unto será Misouri, doze mil pessoas do certame universal. em Tangara. -Rigoroso raciona-
lia. resolvido' pelo sucessor. foram aconselhadas a Vemos, no entanto, que Ao ilustre visitante mento da

.

energia elétrí-
O CeI. Ismar Gois abandonar os seus lares, os clubes da Argentíne, que aqui se acha em ca do Rio de Janeiro.

Monteiro, irmão do Sil como medida de pruden- ora em Portugal, estão companhia de sua exma. -Querem paz, antes

;e��r�: :�t�e�I�[:�G�!� Dr. Aderbai Ramos :n:�a�me���:��:' q�� X������:�ella��e�e �:�� ���il��g�O e::. I::��iq�� ��s�UdO, os Estados Uoi-

nador por Alagoas, foi a da Silva' as águas dó Wabach desculpa' dos platinos Piazera, somos gratos -Proclamado o Estado
.fríbuna e desancou O' atinjam nos proxímos não passa de boato. Ja pela gentilesa e agrada- de Sitio na Bolivia.
porrete no irmão, pelas Fez anos no día 18 do días o nível maximo de no ultimo Sul-Americano vel palestra que nos

d t
.

d t'
-

t -Schumann foi vaiadoviolencias e desmandos corrente o sr. dr, Ader- ez me ros acima o seu os argen mos nao oma- proporcionou. na zona soviética dado mesmo na admínístra- baI Ramos da Silva, Go- leito normal. ram parte, nem dando
Alemanha.

ção do seu Estado, .
res- vernador do Estado, -x- satisfação a C.B.D. Em

-Em foc-o o problemaponsabilisando-o pelos Foi uma data Nos Estados Unidos, Buenos Aires todos di,..
A T I f

.

desmando ali praticados. festiva, para os catarí- durante dias dessa sema- zem que os argentinos e e onlca dO�1!:a�a:��e�e. Cu-o General Gois vai nenses, que tem na figu- na, foi registrado o mais são sempre os campeões A C hi T 1 f ítíb P
tambem a tribuna para ra do ilustre politico, audacioso assalto na hís- sul-americanos, no en-

nica C��r:en:e : eu� f!:i:�ns:��naenses e Ca-

defender o outro irmão, uma das maís destaca- toria crímínal daquele tanto esquecendo-se de '

1"
...... .

é trava-se o '''entp,evero"..das personalldades. dq pais. Sete mascarados, que o Brasil conquistou �ar Idrlo para quem ,pre-. -,,A,.ocupaç.ãodo, s, ,.ço:g,
ondetudoveio'p-âraarua: Estado de Santa Cata- penetraram ÍloescrHório aquele titiilh, s- no- â,:nö c� os��-eus servteos. sultadôs� norte-america-'

d d d Alem de carissimas as
O generat então expul- rina. e uma empresa e ca- passa o, nos na China.
sou o irmão da família, O "Correio do Povo" minhod-es .

e Stie apode�a' -x- ���à�r���::da�UEfó::t:� -A Argentína entrara
falando em seu nome e t t d ram e quan a superror No Rio de Janeiro, o em entendimentos com a

'no Ae sua ma-e, que na-o
apresen 'i. seus vo os e

a um milhão de dólares. Servíco de Salvamento contrato,
.....p serviço e F'" F AU felicidades. P 1 tr 'I

Y

pessímo. J.'1a maioria das
. .1...

queria ver mais o filho ' e o menos es nn po- da Prefeitura, esta em-
vezes a linha está inter- -Nãõ haverá acordo

ingrato nem depois de liciais de Bureau Fede- penhado em solucionar entre liberais e eonver-
.morto ral de Investigações es- o problema dos afoga- rompida e quando se

sadores brítánícos.
Todos os tres irmãos Dr. Paulo Fontes tão procurando os sete mentes em algumas consegue ligação, nín-

são pessedístas, mas co- bandidos mascarados que praias da cidade, anun- guem entende pa�avra. - Faleceu em Berga
mo se vê, tambem em É com prazer que re- assaltaram a casa forte ciando a adoção de bar- Mesmo, dentr? da cld�de no um medico de 80

Alagoas as causas nãQ gistamos a data uatali- da empresa-de caminhões cosmais velozes e cordas o. se�vlço deIxa tudo a anOs de idade que per-
andam muito boas...

. Iblindados Bricks. Segun- insubmersiveis para so- desejar.
_

manecera sem dormir
/ -x- do a palavra das autori- corro aos banhistas. que

Mas como nao ha pa- durante os ultimos 60

-o sr. Cel. Macedo Soa- dades, esse foi O maior se achem em perigo, ra quem apelar, temos anos.

res da Silva, Governador crime do genero na his- Somente, num dia dessa que atura-la até que ve- O medico perdera o

do Estado do Rio, tam- toria dos Estados Unidos; semana registaram-se 54 nham melhores dIas. sono quando estudante.

bem abandonou o PSD, pois a proesa foi avalia- afogamentos rio Rio, sem
Nesse sentido fez decla- da em um milhão e meio perda no entanto de uma

rações aos jornais, o de dolaresf entre dinhei- só 'Yi�a, graça.s aquele Almanaque d' "O Pensamento" para 1950
que causou nos meios ro e outros valores de trad�clOnal serVIço man-.
politicos grande sensa- facil colocação. E' ver- tido pela municipalida- Acaba�os de

.

receber pleto pára 1950, Eclipses,
ção. dada que tem havido as· de. da Empresa EdItora "O A neurastenia pe Ed-

-x- saltos com roubo supe- -x- Pensamento" esta popu- mond Rost.and, Fenôme-
O sr. Irineu Bornhau- rior' a dois milhões, mas O advogado Dr. Paulo lar publicação, qUe é a nos do ano de 1950 A

sen deu uma entrevista ai, grande parte dos va-, �edeiros, de Joinville, de . maior tiragem em humanidade fa.la de�ais
ao "Jornal de Joinville", lores eram de venda di- respondendo consulta todo o Brasil, pois anual- O pulso humano naEP di=
esclarecendo a situação cia do sr. dr. Paulo Fon- ficil, ou mesmo impossi- que lhe foi dirigida, de- mente são distribuidos versas idades, Um velho
da UDN em vista da tes, ocorrida no dia 18 vtfl. clarou ser inconstitu�io- 350.000 exemplares! jornal, Os pontos mais
sucessão presidencial. O do corrente.

.,

-x-
_ nal., a cobrança do Im- O êxito alcançado pelo altos do Brasil, Realida-

'presidente do partido do O destacado Secretp.-
.

NotiCIas de Sa<! Paulo, p.osto �e vendas e con-·A LMANAQUE d: "O de e aparência, A àrvore
brigadeiro neste Estado rio Geral da UDN é tam- dIzem que � CaIxa de, slgoaçoes alem de .2,.40 PENSAMENTO" ,110 seio o bêbedo e a humanida
ainda acredita nos en-

bém uma das mais bri- Ap<!se�ta�orla dos Fer- no corrente exerclclo, das massas populares e de, por Marques da Cruz,
tendimentos . inter-parti- Ihantes figuras da As- rovlarlas Impetrou maJ?-- por parte do Estado. ilustradas é devido não O romance das vUami-
darios para a escolha do sembleia Legislativa.' dado de segurança ?0!ltra só' a exatidão de sut;Ls nt;Ls, por' Edgar Cavalhei-
sucessor do general Du- a Sorocabap-a, eXI�mdo predições, como tambem ro, Uma cura admiravel,
tra, a quem deu apoio o pag�m�nLo de maI� de Dr. Paulo· Medeiros a grande variedade de por Francisco Waldomi-
para coordenar os de- Dr. Alvaro· Batalha 160 .mIlhoes de c�uzelros assuntos referentes a ro Lorenz, Mercado de
marches.' dev�dos pela dIta_ fer- No dia 23 passa a da- lavoura! a pecuaria, ao gênel; s e variações do
Nada adiantou sobre a Trouxe-nos o seu abra- rO�Ia. Em suas raz?e� a ta natalicia do sr. dr, comércm, etc. No pre- câmbio em 1950, Tabela

politica do Estado, pois ço de despedida o Snr. CaIxa dos ferroVIarIOs Paulo Medeiros, distinto sente volume, alem das Price, Você tambem é
é a convenção que, pelos Dr. Alvaro Batalha, quê alega que teve �e. 8US- advogado, residente em matérias acima referidas, responsàvel, por D. Rie-
estatutos do ,partido, por muitos anQs foi o pender os. benefICIOs a Joinvile. tratou-se CJlidailosamen- deI, Profecias de Nostra-
compete escolher candi· diretor do hospital São seus aSSOCIados por falta Nossas felicitações. te da parte referente às damus, etc., etc.
datos�, E esta ainda não José, dfilsta cidade, de verba, � receitas domésticas ane- Recomendamos aos
teve data marcada para Medico de nomeada, o -x- , �otas variadas, matemá- nossos leitores a aquisi-
a realisação. Dr. Batalha vai fixar re.. Os cir�ulos comerci�is I tipa, se�çã? de Astrol?- ção dêste -Almanaque,

-x- sidencia em Petropolis. de São Paulo, prevem .lA(lOB A. BMHElVDOIRFER gI�, curlosld!1des e malS que p.oderá ser feita nas
O PSD parece que Estado do Rio, onde tam- que realmente sera exe-

..

mIl e uma COIsas, forman- livr�Ias du bancas de
tambem està procurando bem é medico do Insti- lente a prox1ma colheita Amda dIa 18 fez anos do, ao todo, elegante jornais, pelo insignifican
resolver os seus desen- tuto de Pensões e Apo- de milho, algodão e arroz o �r Jacob �lfredo, Em- bro,:hura �om quase, 200 te 1)reço de Cr.' 5,00
tendimentos internos, dan sentadoria dos Servido- naquele Estado. mendoerfer, mdustrial e pàgmas. Eis um resumo cada exemplar ou ainda,
do e apasiguando. com res Públicos. -x- prestigioso membro do das principais matérias diretamente â EÍnprêsa
colocações os seus inu- Gratos pela visita, de- Noticias de Florianó- diretoriö da, UDN, que contidas nessa edição: Editôra "O pensamento"
meros candidatos. a de- sejamos ao ilustre clini- polis, acabam de trazer-- tambem ja foi diretor Horóscopo do ano de Para AllÍleida Junior 100: .

putados. I co as maiores felicida- a publico, que o Juizo desse jornal. 1950, Bodas de casamen- São Paulo a quem somos.
Assim é que se cogita des na sua nov� resi- de Direito da Comarca Ao aniversariante, o' t, ..ti.rea e população do gratos peia gentil ofer-

de criar ja o Tribúnal dencia. I � Brusque, expediu pre- nosso abraço. ;. mundo, Calendario com- ta.

Notas Noticias Tudo em Poucas

Palavras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De conformidade com os dispositivos legais e estatutários temos o

prazer de submeter á Vossa apreciação e deliberação, o nosso Balanço Geral
encerrado .em 31 de Dezembro de 1949, acompanhado da demonsrracäo da conta
de "Lucros e Perdas" e do "Parecer do Conselho f'íscal".

, Os algarismos constantes dos mencionados documentos, evidencia os
resulfados obtidos no exercício de 1949 e a sltuaçãe exata em que se encontra
a sociedade, possuindo assim, os senhores Acionistas todos os dados necesse
rios pera julgarem os aros da Dlretorla que, mesmo assim, permanece á Vossa
inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que acharem necesserlos,

Lembramos ainda que, deve ser eleito o novo Conselho Fiscal e seus

Suplementes para o exercicio de 1950.

Indmlriill Reunidiß ]ilrilguiÍ X.H. REGln�� CI�ll AssDciação Rural da Jaraauá da Sul
�.

I.
•

Relatório da Diretoria Irene P. Günther Oticialdo EDITA,L DE CONVOç:AÇAORegistro Civil do r" Distrito
•da Comarca Jaraguá do Sul, De ordem do sr. Presidente da Associação Ru-

Estado de Santa Catarina ral de Jaraguá do Sul e de conformidade com o
Brasil. art. 33 dos Estatutos, convoco os srs, associadosFaz saber que comparece- pare a Assembléa Geral Extraordinaria a realtsar-se

ram no cartorio exibindo. os no dia 12 de Fevereiro do correnre ano, as 10 horasdocumentos exigidos pela lei na sede da Associação Rural afim de deliberarem
afim de se habilitarem pau sobre a seguinte ordem:

casai-se:
1°.- Relatorio

SENHORES ACIONISTAS

Iareguä do Sul,12 de Janeiro de 1950

ROD.' .HUFENUESSLER
EUGENIO JUERGENS

Diretores

Ele, brasileiro, viúvo,
lavrador, domiciliado e
residente neste distrito,
em Itapocuzlnho, filho de
Narcisio Noriler e de Isa-
bel Morostini Noriler.
Ela, brasileira, solteira,

domestica, domiciliada e

residente nesre distrito,
em Itapocuztnho, filha de
Sezíno Pedri e de There
za ôchurrz Pedri,

699.756,20
Edital N. 2.698, de 17-1-58.

Edital N. 2697, de 13-1-50.

Esrefanío Noríler e

Emilia Pedri

2°.- Prestação de contas
3°._ Aumento da anuidade
4°.- Financiamento aos associados

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1950

LUIZ Ei. AIROSO
1°. Secretario

-

20.000,00

I ATIVO
Imobllisado ,

Propriedades Diversas
Estavel

Mequtnas, caldeiras e instalações
Moveis e Lltensllios, Labor. e Analises
Veículos e Semoventes

,

Disponivel

1.796.732,70
79.072,70
108.469,90

Alex Grützmacher e

Edeltraudt Hornburg

Sociedade Hipico Jaraguã
Balanço Geral das Industrias Reunidas 'Jaraguá S. A.

encerrado em 31 de Dezembro de 1949

Caixa
Rlalisavel a curto I longo prazo

Exísrencía de mercadorias e mar. primas
Duplicatas a Receber
Notas, á Cobrar
Devedores em conta correnre
Almoxarifado
Participações

COItas de compensação
Ações em caução

.

I

738.141,50
836.636,90
20.273,00
270.998,60
93.270,00
14.220,00

,1.984.275,30
'.

Ele, brasileiro, solteiro,
6.118 50 levrador; domiciliado e

,

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filho de OUo
Grützmacher e de Augus
re Drews.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, domiciliada' e

1 974 529 residente neste distrito, em. . ,00 Rio da Luz, filha de AI.
fredo Hornburg e de

_

_________2_0'!"'.0-.0!!"'0_,0_0 Paulina Dalmann Horn-
4.684.679,00 burg.

Assembléia Geral Ordinária
I .

.

Pelo presente ficam convidados os senhores so
cio, pera Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no
dia 27 do correnre as 21 horas, no Salão Clube A
tlético Baependi, afim de deliberarem sôbre a seguin-
te ordem do dia: '

1 ° - Prestação de contas
2° - Eleição da Nova Diretoria
3° - Alteração dos Estatutos
4° _. Assuntos de interesse social

Ieragué do -Sul, 12 de Janeiro de 1950

JOÄO EMMENDOERFER
Presidente

2.050.000,00
150.605,50
498.306,40

Edital N. 2.699, de 18·1·50, Ed ltal de Citação,
Hão exigivel

Capital em Ações)
Fundo de Reserva
Fundo de Depreciações

Exiuivel a curto e lonuo prazo
Credores em conta corrente
Letras descontadas
Debenturistas
Dividendos não procurados
.Dlvldendo n. 6
Gratificação á diretoria
Gratificação ii empregados

Conta de compensação
Caução da diretoria

PASSIVO

Ieraguä do Sul, 31 oie Dezembro de 1949

Roei. HulenuJss/er
Eugen.io Juergens

Diretores

,

Faz saber aos que o presente ediral, com o
prazo de trinta (30) dlas virem, ou dele conhecimen
to tiverem e ínteressar póssa, que tendo stüo designado o dla 15 de fevereiro do ano vindouro, � 10
horas, para a realização da audiencíe de instrução e
julgamento da ação Ordinária de Cobrança, em que
são aurores Esperidião Jorge Cury & Irmãos, e réu
JOÄO DAMASIO PEREIRA, e achando-se este em
lugar incérto e não sabido" cito e chamo ao dito
réu João Damasio Pereira, pare comparecer nêste
Juizo, sala das eudíencías no (lia e hora supra men
cionados, afim de assistir a aludida audiencia e
prestar seu depoimento pessoal, sob' pena de confes-

.
Edital N. 2.700, de 18-1-50. so si não comparecer. E pare que chegue a notlcluAlexandre Panstein e ao conhecimento do réu, se passou o presente edital

I
Catarina ôreímacher que será afixado ás portas du Edificio do Forum,
Ele, bresíleíro, solteiro, no lugar de costume, publicado no jornal local Cor

1949 Ilavrador, domiciliado e
reio do Povo e uma vez no Diário Oficial do Estado.

residente nesse distrito, a
Dado e passado nesta cidade de Iaragué do Sul

estrada Ieragué, filho de aos víntre tres dlas do mez de dezembro do ano d�
Antonio Panstein e de The- mil novecentos e quarenta e nove. Eu, Ney Franco,,1.998.784,80 reza Panstein. escrivão, o subscrevi. (a) João Marcondes de Mattos.
Ela, brasile ira, solteira, Juiz de Direito. "Está conforme o original do quedou fé.

'

doméstica, domiciliada e

, residente nesre distrito, a Iareguã do Sul, 23 de Dezembro de 1949.estrada laragué, filha de
Inacio ôreímecher e de : NEY F R A N C O
Catarina Schwarz ôteí- Escrivão
macher.

Nicolau Iegelsky e O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de
2.698.911,90 Eurides Honorato Bueno gireito da Comeres de Jaraguá do Sul, Estado de

EJe, brastletro, solteiro,
anta Catarina, Brasil, .na forma da LEI, etc...

pedreiro,' domiciliado e

residente rieste distrito, á
estrada Môrro da Bôà
Vista, filho de João Iagels
ki e de Helena Fuck.
Ela, brasllelra, solteira,

domestica, domícillada e

residente nesta cidade, a

rua Mal. Deodoro da Fon
seca, filha ne José de Ho
norato Bueno- e de Alvina
Venancío Bueno.

1.965.767,10

1.32.313,00
171.692,20
186.000,00
58.908,00 '

194.000,00
44.503,90
15.350,00

4.684.679,00

Ruelollo Francisco Hulenuess/er, Contador" GReISC 07'36
- . �

Oemostracõo do. Conto de "lucros' e Perdas" e8l31 de �elem�ro de

A Almoxarítedo
A Despezas de fabricação

. A Despezas de admlnlstração
A Despezas diversas
A Valores em liquidação
.A Fundo de Reserva
A Fundo de depreciações
A Dividendo n. 6
A Gratificação á diretoria

. A Gratificação á empregados

6.012.50
825.217,30
262:233,80
397:907,20
62.374,60
22.252,00
198.933,50

. 164.000,00
44.503,90
15:350,00

1.998.784,80

E para que chegue ao co· !F=E!;�:=!;=r.!;;=n=!::;i=!!=!i=;;=:;=;!!!!!!!!::::;I
nhecimen\o de todos, mandei UI

F
.

(J
- I • Ipassâr. o presente edital que!H e rl'!ls <.Sezoes, M!llarl3s, :.:

será publicado pela impren- II .., I.mpaludlsmo . m
sa e em cartório onde será :.: Maleitas, Tremedeira ••

atixado dmantt: 15 dias;. Si III - CURAM-SE RAPIDAMENTE C,oM - malguem soub:::r de algum Im- irI " C ·1 A t'
. iiipeàimento acuse-o para os H. apsu as n Isesonlcas DI

tins legah. iii" 'III Mnanc'ora'IRENE PEDRI GÜNTHER ui ii
Oticial !li Em Todas as Boas Farmacias t

-r.-ar-r-af-a-s-te-r-m-i-ça-s-d-e-d-i-v-er-- III É um produto dos Laborato�ios MINANC0RA I
Usos tamanhos V. S. en- III -,Toinville _ Sta. Catarina- IIIoOlrará na CASA. REAL I:;:::!I=:I 1:'':i=n-n=ü=li::!=!!=!!!!!i!::=!iiEiiiEl:!!II

De Mercadorias
CREDITO

DEBITO

1.998.784,80
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1949

R O D. H U F E N U E S S L E R
EUGENIO JUERGENS

Diretores

RUDOLFO FRANCISCO HUFENUESSLER, Contaelor 'CRCSC 0736

Parecer do 'Conselho Fiscal
Os infra-assinados, membros efetivos do C.onselho Fiscal das Industrias

Reunidas Jaraguá SIA., depois de terem lido e examinado minuciosamente o

Bala�ço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1949, a demonstração da conta
de "Lugros e Perdas", relatório da Diretoria, livros de contabilidade, registros
e demais documentos comprovantes referentes ao mencionado exercido finan
ceiro, certificaram-se da exátidão e perfeita ordem, motivo, porque os recomen·
dam á aprovação da Assembléa Geral Ordinaria a realisar-se em 18 de Feve-
reiro de 1950. \

Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de 1950
.

Alfredo Krause
,

August Hermann Schmidt,
'

Virgílio Ruõini

COITRA CASPA, •

QUEDA DOS CA·

B�LOS E DEMAIS

AFECÇOU DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1.214,oM.7o

Relação dos titulos eleitorais,
em cartório, a disposição dos
seus respettvos proprtetartos

\

.

1'. distrito de Jaraguá do Sul

COLONI�;ACãO
,

Vendem-se boas terras de cultura, Fezende Sta.
Helena, Municipio e Comarca de Reserva, centro do
Paraná, clima, eguas, e estradas boas. Preço Cr$
800,00 por alqueire. Para ares maiores, concede-se
consideravel desconto. Vende-se tambem a longo
preso. Tratar com o proprietario sr. Chlstlano Iustus
em Ponta Grossa, Placido Rodrigues, em reserva,
ou com Schwarti na casa do snr. Erico BIosfeld, em
Jaraguá do Snl.

"-

�����-����,��rica ue ��rram�nta� ��ricoIM i
ti DE t
� PEDRO RENGER ,

t
Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL . STA. CATARINA:.

Esecuta-se qualquer--;;;ViÇO de ferramentas

t,
agricolas pore uso de lavouras, como:

IMachados. Enchadas Foices etc.

viço rapido e garantido e atende-se qualquer pedido •

���.,.����....

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8ßIGUEIRA MINANCOßA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

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

remedios
Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIR!

MIlfANCOB! para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratorios Minancora

OINVILLE -

SANfiUENOL -I

'C
O

c.-(JQ
.., I
lU f I-h

lU
J Cr,OI

,
l>
< •CD
::l l- eI »
_.

c.nQ.
(l),
-, C )

CONTEM

ARSENIA"II'O. VANADIATO.
FÓSFORO, CALCJO, ETC

TÔNICO DO CÉREBRO
TÓNICO 008 MÚSCULOS

SANGUENOL

A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL
EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO, 54-58
(SOBADO aTO NA 3-'::1 \

OFERECE: Tintas para 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, AneJina
para tingir Tecidos de Sedas Lã e Algodão. Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa para janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - JoinviJIe,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

��
. �;

Bar e Restaurante E X P R É S S O
de

.João Irineu de Souza
Indo a Joinville não se esqueça de visitar o
«Bar e Restourante Expresso» a Rua 9 de
Março em frente ao Micro Onibus e proximo

á Rua do Principe.
Lá V. S. encontrará ótimas refeições, quartos
arejados. bebidas, nacionais e estrangeiras.

Ambiente puramente familiar.

Fecularia Rio Molha S. A.
Relatorio da Diretoria

\
- SENHORES ACIONISTAS

Em obediencia ao que estabelece nossos esta
tutos e a lei das Sociedades Anonimas, submeteri\os
á apreciação de Vv. ôs. o balanço geral e as QOn
tas do exercicio que se findou, bém assim o respe-
tivo parecer do Conselho Fiscal.

.

Pela documentação em questão, que exprimem
a exata situação da sociedade e o resultado obtido
nesse ano, os Senhores acionistas teem presente to-

.

dos os esclarecimentos pera bém julgarem os átos
da Diretoria, a qual, todavia, encontra-se a inteira dis
posição pare mais informações que se tornarem ne
cessarias.

Hallneo 6erol fncerl H�O em �1 de Dezembro 1040
ATIVO

I .

Imobilzado
Bens imoveis 350.000,00
ßeus moveis 9.166,60
Maquinas e instalações 742.968,10
Veiculos e semoventes 87.002,00
Construções .24.897,00

Oisponivel
Caixa ,...

Realisave a curlo e Longo prazo
Letras a receber 166.684,00
Mercadorias 223.598,60
Plantações 25.000,00
C/Correntes devedoras 4.446,00

Parlicipações
Ações

Canlas de Compensação
Ações caucionadas

TOT A L e-s

PASSIVO \
Não Exiuivel

Cepltsl 800.000,00
Fundo de reserva 120.&0,00
Fundo de depreciação 404.600,00

Exiuivel 8 Curlo e Longo Prazo
Contas correntes credoras 238.919,60
Dividendo n. 8 80 000,00

Conlas de Comllensação
Deposito da diretoria

Alnno Rosa, residente na cidade. Alexandre
Steierlin, 'rertdente na cidade. Alvino Koehler, resl
dente ne cidade. Antonio Atanésto, residente nesre
distrito. Anna Emilia Frederica Erdmann, residente
á Esrr, Rib. Grande do Norte, Antonio ukonski,I----------------------
residente ne cidade. Alfredo Adam, residente á Estr,
Nereu Ramos. Alfredo Meldola, residente ti Estrada
Schubert. Alfredo Schwarz, residente á Estrada Ire
pocú-Hansa. Alfredo Ballgatter, residente neste distrito.
Alwin Fischer, residente nesre distrito. Alfonso Fri
drich. residente em Retorcida. Alfredo Mueller, resl
dente nesre distrito. Arthur Gonçalves de Araujo,
residente á Estr. Tres Rios do Norte. Augusto Kuehl,
residente á Estrada Itapocú-Hanea. Anna Steinert
Krueger, residente em Ribeirão Macuco. Alberto Gus
tavo Kiekhoefel, residente) em Rio da. Luz Vitória.
Augusto Konell, residente á Estrada Rio da Luz.
Adele Gnewuch, residente á Estrada Francisco de
Paula. Anna Eberthardr, residente á Estrada Rio da
Luz. Artur Gumz, residente em Rio Cerro. Augusto
Strebe, residente li Estrada Rio da Luz: Augusto
Hoehbel, residente á .Estrade Rio Cerro. Alfredo
Gaertner, residente á Estrada Iaraguà, Alfredo Her
mann Carlos Hanemann, resrdente em Trindade.
Anna Wasch Papp, residente á Estrada ltapocú
Hansa. Anunciata Leoni Prestini, residente á Estrada
Chanres. André Rosa, residente á Estrada Irapocust
nho. Alzira Ersching Horongozo, residente em Garl
baldi. Bernardino Sacatelli, residente á Estrade Ira
pocú. Bertholdo Bachmann, residente em Rlo da Luz.
Benevete Artur Batista, residente neste distrito. Braz
Soares, residente a Estrada Chartres. BernardoWirth,
residente á Estrada Ribeirão Molha. Bruno Kescke,
residente á Estrada Irapocú-Esquerdo. Catharina
Holler Torenelli, residente nesta cidade. Clara Fuck,
residente á Estrada Morro da Boa Vista. Carolina
Grützmacher Priepe, residente em Rib. Grande da Luz.
Cecilia Scheuer, residente em Trindade. Carlos
Krueger, residente em Tres Rios do Norte. Emílio
Krenke, residente neste distrito. Erwino Zilzdorff,
residente neste distrito. Edgar Englchr, residente
nesta cidade. Erwin Laube, residente neste distrito.
Emllla Gobbi Ferrazza, residente nesta cidade. Er-
wino Raasch, residente á Estrada Rio da. Luz. Edy
Bruck Perer, residente. em R.jo Cerro n. Elsa Mar
quardr, residente em Trindade. Erwin Reinhold, resí
dente nesta cidade. Biga Klítzke Grützmacher. resi
dente á Estr. Tres Rios do Sul. Eduardo Glowatzky,
residente li Estrada Francisco de Paula. Erna Kues
ter, residente á Estrada leragué-Esquerdo. Ernesto
Màrquardt, residente á Estrada Rio Cerro. Erich
Adam, residente á Estrada Itapocú Emíllo ßurzke, OITO ELEMENTOS TÖNICOS:
residente á Estrada' Tres �ios do Norte. Elisabeta I

Prlepe Kreutzfeldt, residente em Ribeirão Grande da
Luz. Emma Ida Dorothéa Mielke, restdeute á Estra
da Itapocú-Esquerdo. Frederico Barg, residente nesta
cidade. Francisco Kacorowskl, residente neste distrito.
Frida Glatz, residente em Riu da Luz Vitória. Fran
cisco Carlos Reinholdo Mese, residente em Tres
Rios do Sul. Frida Boeder Lernke, residente li Es-

Os Pálidos Oepauperados, Esgo.rreda Rio da Luz, Vitoria. Francisco Floriano resl-
dente á Estrada Ribeirão Molha. Gustavo Lessrnann, lados, Anêmicos. Mãe. qu,.cria..
residente nesta cidade. Germano Carlos Julio Lenz, Magrt')s, Crianças raquitlc89 .....
residente em Trlndade. Guilherme Lernerr, residente �
á Estrada Itapocú-Hansa. Guilherme ôchulz Sohn, ceberão a tQnificação geral do
residente á estrada Irapocú-Hanse. Hilario Manez,
residente á Estrada Ribeirão Molha. Herwerdt Fren
cisco Carlos .Goerl, residente em Rio Cerro II. Hen
rique Roberto Mueller, residente neste distrito.
Hilberto Raduenz, residente neste distrito. Hulda
Hardr Kuehl, residente á Estrada Ribeirão Grande
da Luz. Henrique Seil, residente em Rio Cerro II.
Hildegard Geffert Grubba, residente nesta cidade.
Hermann Hornburg. residente á Estrada Rio Cerro. II..."'"""''''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"'''''��'''"'''''�'''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"''''''''"'''''.....,I

Irene Pradi, residente á Estrada Francisco de ::>aula. CASA. DAS TINTAS
Imgard Bottenberg, residente á Estrada Irapocu-Es
querdc. Ignacia Bertoli Cecati, residente á Estrada
Chartres. João Batista, residente neste distrito. João
Gonçalves Ar-aujo, residente neste distrito. José Ben-
to de Souza, residente neste distrito. José Francisco,
residente em Ribeirão Grande do Norte. Julia Andioli
Kitzberger, residente a Estrada Nova. José Franca
Pneira, residente neste distrito. João Steilein, resi·
dente a Estrada Jaraguá. João Martins, residente
neste distl,ito. João Carlos Medeil'os, residente neste
distrito. José Martins, residente nesta cidade. Josefa
Lorentino da Silva, residente nesta cidade. José da
Silva, residente em Itapocuzinho. Julio Jose Satler,
residente em Rio Cerro. José Rocha, residente nesta
cidade. Julio Pedri, residenl'e á Estrada Jaraguá.
Julia Schmitz, residente á Estrada Ilha da Figueira.
João Piaz, residente em Três Rios do Sul, José Ja
gelski, residente na Ilha da Figueira. Julio Trentini,
resident� á Estrada ltapocú.Hansa. josé Eichinger,
residente em Trindade. juvenal Burini, residente á
Estrada Jrapocú. Lydia Buchmann Wunderlich, resi·
dente nesta cidade. Laura Pedri, residente em Itapo
cuzinho. Luiz Vieira, residente em Barra do Rio Cerro.
Luiz Francisco Mello, residente nesta cidade.. Maria .

Luiza Santos, residente nesta cidade. Mário Belleti,
residente nesta cidade. Marieta Ilosa da Luz, resi
dente nesta cidade. Maria Olivia Fernandes Emmen·
doerfer, res'idente nesta cidllde. Minna Reblin Mueller,

Iresidente a Estrada Garibaldi. Maria Kuroli" Wolf,
residente em Jaraguá-Alto. .�"ilm������������������'1IJ(Continua no proximo numero)

TOTAL e-s

II

1.757,30

419.728,60

8.000,00

20.000,00
1.663,519,60

·1.324.600,00

318.919,60

Jo.ooo,oo
1.663,519,60

Demoslroliuo do Conlo"lucros ePer�ßs"em �1-12·1040

1.426.102,60 1.426.102,60
Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1949
'W A L T E R B R E I T H A U P T

ADOLFO ANTONIO BMMENDOERFER

CONTAS DEBITO

Mercadorias
Plantações
Materie Prima
Sacos
Lenha
Impostos diversos
Juros e descontos
Despezes Gerais
Transportes
Comissões
Orderârdos
Seguros
Salatlos
Fundo de depr eclação
Fundo de reserva

Letras a receber
Dividendo n. 8

533,146,80
38.475,00
18.553,50
61.906,40
Õ8 563,80

111,499,50
137.798,40
23.788,50
48.000,00
18.694,70

196.506,00
92.620,00
24.000.00
2.550,00

80.000,00
I

.

Diretores

CREDITO

1.421.102,60
5.000,00

III

.aIlEe.II •• e••eliii._••_!!�t;atOs infra·assinados, membros do Conselhol Fis
cal da Firma Fecularia Rio Molha SIA., tendo exa·
minado cuidadosamente o balanço, contas relatorio
� demais documentos alusivos ao exercicio de 1949
e tendo achado tudo em bôa ordem e perfeita har
monia, são de parecer que sejam os meamos apro
vados pela assembléa geral ordinaria a realisar-se no
dia 11 ge Fevereiro. proximo.

Jaraguá do Sul, 10 de janeiro de 1950

Bernardo Grubba Junior
Edith C: L. Franco,

,
Bartwing Weber

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::

Dp. LUIZ DE SOUZA
ADVOGADO

Escritorio: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. '34
ReRidencia: Benjamim Consteut, 136 - Tel. 12

......••.._ _ _ ....................•........................................................................................_- - ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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POßIßRIß n.· 28 �e 5 �e Janeiro �e 1�50 1I1:!E�!E!!iiE5il5Eij===;=jiE!i:E!!ii=il!$�jj!E1:EE!im
o Prefeito Municipal de jaraguá do Sul, resolve:� I! b ß 8 ß O f 8 ß U O f f MmRn IDH O f •

CONCEDER LICENÇA: III I Dr..PICCIONE iii
De acordo com o Art. 168, da Lei n. 294 de 12 m

I MÉDICO iii
de Janeiro de 1949' ,-:,

III

A OENY ÇO�TA· DE OUVEIRA SILVA, ocu- II Formado pela. Faculdade _de Medicina da i
pente do ca�go de Auxiliar de Estatistica, padro "M" m Llnlversldade de São Paufo, '::"1'-do Quadro-Unico do Município, de noventa (90) dias, il:-I- Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de :.:

a contar desta data, com vencimento integral. I.: Misericordia de São Paulo III
Comunique-se. III C LlN I CA O E R A L - CIRURGI A I

Ass) WALDEMAR GRUBBA -1-'1'-1- Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas ...

P _.
e externas: Pulmões - Coração • Estômago - figado - Rins IIIrefeito Municipal iii Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da :.:

III péle em geral, Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. I�
PORIHRIH n 29 d 1·O d J

.

d lß50 ii ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS. m
.

. Ue ue HßelfO ue � Iii
GUARAMIRIM .-. SANTA� CATARINA iii

o Prefeito Munlclpal de J�r.aguá do Sul, resolve: :.: ATENDE OHAMADOS A QUALQUER HORA:::
APROVAR a escala de Iéries anexa a esta Por- 111;_"_'I_"_"�"_"_"_"_";;_H_ _.�1

rerla, dos funcionarios desta Prefeitura e Inrendencíe ?_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;I,;;;;;;;;;,.=:;_;.;;;;;;;;;;=m;;I�==;I;;;;;;;;;;=-=;;�;; ;I-;_._

ATIVO
de Corupá, pare o corrente exercicio.

IMOBILISADO Comunique-se �:S;�������
�ii�:i�:s:s����:��e� 1���i:�� WAtr�f��oA�u�����A. . ��Oj��?�,�� Lazf:��iS�
Bens moveis 1.000.00 619.635,10 NOME Cargo Época de' ferias I Aven. Getulio Vargas, 79 Rua Domingos da Nova s/n

Caix:isponivel 1- Manoel L. da Silva ôecrerérío Junho-1950 JARAGUA DO SUL -1- sANTA CATARIlfA.

Realisayel a curlo e longo prazo
7.911,60 2- Edgar Piazera Contador Julho - «

.

Devedores p. vendo mensaes 48.522,20 3- França Vogesrau Tesoureiro Nov. - «

I
.

Fabrica e Beneficiamento de Moveis

/
4- Verdi F. Lenzi Fiscal Out«· .

Deved. em c corrente gerals 458.248,20 5- Antonio Pedri « Dez: �« Espelhos e Vidros para Janelas e Outros

Fins'lLetras a receber 392.200,20
Mercadorias 516.52.5,00 1.415.495,60 �- JG�i1h���H��ring M« Agohs. -

«I
Moveis Estofados, Tapetes, Divans,

Participações
- oao , er."men anuense Iun 0- « Colchões e Êstrados para Camas, Etc.

8· Raul Massaneiro « Março- « ...
'

Ações de propriedade da firma 15.000,00 . 9- Egídio Voltolini . Aux. Estatistica Maio _ «
Executa-se servrços de estofamentos em.

IConla de compensação 10- Geny C, O. Silva« « Abril _« .;. trolios, onibus, eutomoveis etc.
.

Ações caucionadas
!*'- "!!'3_0_.0_0_0�,0�0 111- Adernar M. da Silva Escriturário Marça-« i':v.:�����Jm'.2i��f.

TOTAL 1.988.042,30 12- Henrique Ferrazza Fiscal dlsrrltal Julho «
Q!g. rJJ�iI4'fi:)J

PASSIVO 13- Alexandre Koahler Port. contínuo Set. - «

Não exigivel 14- Waldemar S. Morais Zelad. cemiteri Dez. - «

Capital _ 870.000,00 '15- Vicente J. de Souza Carcereiro Outub, - «

Fundo de Reserva 280.000,00 16- Henrique Pedri Motorista Dez. - «

F d d d 17.., Luiz T. Martins « Nov. - «
un o e epreciação 144.200,00 1.294.200.00 1 H- Henrique Bosse « Dez. _ «'

Exiuirel a curlo e lonoo Prazo 19- Alzira Murara Aux. Secretaria Agosto _ «

Credores em Czcorrente 544.014,00
Letras a pagar comérciais 52.928,30
Dividendo não reclamado 6.000,00
Dividendo n. 5 60.900,00

Conla de compensação
. Deposito da Diretoria 30000,00

----�-----�---�

1.988.042,30,

Grubba S. A.Bernardo
Indústria e Comércio

Relatorio da Diretoria
/

SENHORES AOIONISTAS

Êm cumprimento ao que estetue a lei das socie
dades Anonimas e em obediencia aos estatutos so

ciais, apresentam'os dVV. ôs, o balanço geraes e as
.

contas de Lucros e Perdas do exercício ora findo,
bérn assim o parecer do Conselho Fiscal.

Pelos dados em apreço, que submetemos a

aprecíeçãe de Vy. ôs, representam a verdadeira sl

rueçäo da sociedade e o resultado conseguido nesse

ano, e os senhores Acionistas teem presentes todos
os esclarecimentos para bém julgarem os átos da

Diretoria, a qual, todavia, esconrra-se ao inteiro dls

pôr para melhorar esclarecimentos que julgarem
necesserlos,

.

I

Balanço Geral, Encerrado em 31-12-1949

M.lLHÚES
DE PESSOAS TÊM USADO COM

BOM RESULTADO o POPULAR
DEPURATIVO

PURInRIH n. �O de 12 de Juoeiro de '1950
!

o Prefeito Municipal de Iaragué do Sul, resolve:

Conceder licença
A OTTO LANCHAMMER, ocupante do cargo

de Intendente Exator do distrito de Corupé, de trin
ta (30) dias, pera tratar de interesses particulares;

,

Designar
RAUL MASSANEIRO, ocupante do cargo de

Amanuense, padrão "P" do Quadro Único do Muni
cipio, pera responder pelo expedh-nte da Intendencia
de Corupé, durante a licença consedida ao respecti
vo titular.

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O aßSi��ISMO

663.842.30

o Ficado, o Baço, o Coração, I)

e,tom.go, os Pulmões, a Pele

Produz Dores nes 0&$015, Reuma.
tismo, Celuelra, Queda do Cabe

·10 Anemia,8 Abortos.
Ccnsul�g o médico

etome o pop!;"ar depurativo

II

Bemontrativo da Conta "Lucros e Perdas",
,

em. 31 de Dezembro de 1949
CONTAS DEBITO CREDITO

E,LIXiR 914
Inofensivo ao >tIreanlamo. Agrada.
.,el como um licôr. AI)fOvado ee

rno auxiliar no tratemento da SI·

FILIS ti REUMATISMO da meG·

ma origem, pelo O. N. S. �.

Mercadorias
Juros e descontos 6.561,80
Comissões 44.296,00
Impostos e selos 248.386,40
Ordenados 226.181,40 \
Despezas Geraes 245.647,90
Fretes e exportação 66.339,50
Lucros e perdas (saldo) 3.709,10
Fundo de depreciacão 40.380,00
Fundo de reserva 40.000,00
Dividendo n. 5 I 60.900,00

TOTAL 982.402,10 982.402,10

Iaregué do Sul, 31 de Dezembro de 1949

�ALDEMAR GRUBBA

BERNARDO GRUBBA IUNIOR

982.402,10

Comunique-se
WALDEMAR GRUBBA

Prefeito Municipal•

Mazurec�enDr. WaldemiroV END E-S E
e.sa 81 Sal81

Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinicá geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e

.

Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-eletrico - Electro.cauterizaçäo

Raios Intra-vermelhos e azuis.

1 Oaminhão .Iutern'atíonal, 4 cilindros.
Estado de conservação otimo.
Ver e tratar, com o propríetarío

THADEU O. S'rAZAOK em OorupáÓiretores

Parecer do Conselho Fiscal
E D I T A L )M@®!@)�@!'@)®!'@_@!'@)®!'@)@!'@)®;'@®r@�I!l)�
Impnsto .sobre Tabacos e De- � Tosse, Asma, Bronquite, ..

Rouquidão, e Resfriados
�

rivado�A�C::I��:S Bebíbas (@ 'JrODA§ Â\§ MOLE§T.lA§ DO HPHRUHO Rf8PIRHmRID �

� Encontram alivio imediato com c.... us� do �

� lncompárave! I
I P�iJorill d� Oogien P�lol�ni� ;
@ O PE.lT9RALMAIS �ONDE�IDO NO BRA.SIL �.n®@Á@@,i@@.M®@i®@l®@.i@@l®@,i@®i®�@j@@.i..®@,1S

Os abaixo-assinados, membros do Conselho
fiscal da firme Bernardo Grubbe S/A., Indústria e

Comércio, desta praça, tendo examinado derídemente
o balanço, contas e demals documentos relativos ao

exercicio findo de 1949 e tendo encontrado tudo em

a maís perfeita ordem e harmonia, são de parecer
que os mesmos sejam aprovados pela assembléa
geral ordinaria a realtser.se no die 11 de Fevereiro

.
�

proxll1)o.

De ordem do snr. Cole
tor, torno publico que no

corrente mês de raneiro
arrt>cada-se o impo�toracima,
reterente ao 10. �emestre doJaraguá ,do Sul, 10 de Janeiro de 1950
corr�nte exercicio.

Os C,'ntríbuilltes que não
tizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfazeI-o
no proximo mez de Feverei
ro com a multa qe 20%.

Exgotados os supracita-
dos prasos, serão extra1das

ii CLiNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E GARGANTA, ii as competentes certidões de

li moderna e primorosamenle inslalada di li dividas para ter logar a co-

ii DR. SADALLA AMIN Ir brança executiva.

li CONJUNTO DE APARELHOS MODBRNOS, UNICO NOS ii Coletoria 'Estadual de Ja
ii ESTADOS DE SANTA CATARINA B PARANÁ I} raguá do Sul, 2 de laneiro

ii «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» ii de 1950
.

ii HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 ii HELEODORO BORGES

ir - .Jolnville - II escrivão

t=iàelía D. Müller
Eàíth C. L. Franco
Ernesto Lessmann

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R ·1 E I R AS,
ES P I N HA 5, E TC.NUNCR EXISTIU IGURL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO
5

Domingo, DIA - 22-1-"1950 -

PREFEITURA MUNICI

PAL DE JGUÁ. DO 'SUL

1338 - Maximiliano Baggio - bras. baixa írnp,
sobre dois caminhões, vendidos para fora do Muni-

cipio. Idem
'

1339 - Jacinto Berrt- bras. transf. imp. terreno

sito a estradá Bornplend, .vendído a Braz de Souza.
Idem

.

1340 - Otto Berthelsen-bras. baixa imp. sobre

ferraria, sita a vila de Corupá, neste Municipio. Idem.
1341 - Ewaldo Zellmer-bras. transf. imp. sobre

motocicleta, vendida a Guilherme Heller. Idem
1342 - Jacinto Bertí-bras, transf. imp. terreno

sito a estrada Bompland, vendido a Aluizio Neu
mann. Idem

1343 - Afonso Manke-bres baixa lmp. sobre
Mercador de Cereais, esrab, na vtla de Corupä,
neste Municipio. Idem

1345 - Dejame Barbosa-bras. baixa lmp, sobre
oficina consertos de rádios, sito a Avenida Getulio
Vargas. Idem

1346 - Olsen Irmãos Limitada-firma bras. - Bai
xa ímp. sobre mercador de madeiras, caminhão de

carga, bicicletas e charrete. Idem
1347 - Paulo Voltolini-bras. transf. imp. terreno

slto" a estrada Itapocuzinho, vendido a'Walter J. F.
Gosch. Idem

'

1348 - José VoltoJini-bras. rransf. írnp, terreno

sito a estrada Itapocuzlnho, vendido a Walter J. F.
Gosch. Idem.

1350 • Guilherme Finkbeiner - bras. baixa imp.
sobre oficina de conserto de sapatos, sita a rua'Mal.
Deodoro da Fonseca. Idem

1352 - Aristides Ramthum-bras. baixa lrnp, sobre
fabrica de calçados, sito a rua Presidente Epitàcio
Pessoa. Idem

1353 - Emanuel Ehlers (Vve.j-bras. baixa imp.
sobre Mercador de Produtos Quimicos. Idem

'

1354 - Ricardo Maas-bras. transf. imp. sobre

terreno sito a estrada, Tifa Germano, vendido a

Augusto Hasse. Idem
1355 - Industria e Comercio Schrnídr S.A.-firma

bras. baixa tmp. sobre serraria movida a I agua, sita

a estrada Itapocuzinho. Idem
1356· Nerne Antonio Tobias-bras..baixa imp.

sobre uma caminhonete. Idem '

'

1357 - Alberto ôtenger-bras. transf. ímp. s/ bi
cicleta vendida a Roberto Dalri. Idem

1359 - Afvaro Baralha-bres. 'Requer baixa' de
todos os impostos a que está sujeito nesta Prefei
tura.ldem

1360 - Ind. de Madeiras Jenssen S.A.-firma bras. ilr.:w:z:n

•

�'Yn�

transf. írnp. terreno sito a estrada Jaraguá Fundos, 1'"i!0JJ35il �,S;:�lí!f!!�

vendifg6: _A�����r�tr�i�erM��fha_firma bras. requer
� BilBAO Indu'�Irl-íl o,"[om.' do ". [i1Ii1r'-BiI' "IH.baixa ímn, sobre 1 cernrnhäo de carga. Como requer fi L � a: a: .) .)

1364 - Artur Srelnert-bras. baixa imp. sobre

IAlfaiataria sito a estrada Três Rios do Norte. Idem '

t
'

1366 - Antonio Klein-bras. imp. sobre bicicleta. 'IINCO I
.Sêde: ITAJA - SANTA CATARINA

Ivendida a Jorge Marangoni. Idem INeO
1467 - Carlos E. Eis - bras. baixa ímp. sobre (14 ANOS DE EXISTÊNCIA) ,

automovel particular. Idem (39 DEPAH.TA�ENTO§) ....

1368 - Walter Drewe-bras. transf. imp. s/ carro

de lavoura adquirido de Ricardo Drews: Idem
1369 - Alfredq/Drews-bres. transf. lrnp. 2/ carro

de lavoura adquirido de Ricardo Drews. Idem
1370 - Harry Klug-bras, transf. ímp, sobre mo

tocicleta vendida a Heinz Honrburg. Idem
1371 - Eurico Behlln-bras. transf. im),. sobre

carro de carro de lavoura vendido a Leopoldo Wen

dorff, Idem
1378 - Walter Prochnow-bras. transf. lmp. terre

no sito a rua Mal. Deodoro da Fonseca (Pundos)
vendido a Francisco Corrêa. Iddm

137� - Empreza Auto Viação Catarinense S.A.

licença colocar placa em frente ao prédio onde
funciona a

,

bilheteria da Empreza com os seguintes
dizeres: EMPREZA AUTO VIAÇÃO CATARINEN
SE S/A. Idem

1380 - Müller & Mey-firma bras. baixa imp.
sebre casa comercial de Fazendas por atacado, sita

a Avenida Getulio Vargas. Idem
,

,

1381 - Neme Antonio Tobias-bras. baixa imp.
�bre casa comercial de Fazendas e Armarinhos sita

�
rua Mal. Deodoro da Fonseca. Idem

1382 - Irineu Perers-bràs. baixa imp. sobre Es-I
rírorlo de Contabilidade, esrebelecído a Avenida
etulio Vargas. Idem

t Secretaria da Prefeitura Municipal de Ieragué

(do Sul, em 9 de Novembro de 1949.

l' MANOEL LUIZ DA SILVA

f
Secretario

\ .

( �_••"••4••W••Y. :•••••w "'•••••••••• JIII� "' y ;,
••"'!"::!'••� :

I Onde comprarei mais barato

Prefeitura MuniGi�al ne Jara�uá no �ul
REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS

DEZ E M B R o DE 1949

Fazendas, ehapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 pa

Casa IIUeO •••RIlI
Jaraguá do Sul -X.!- Santa Catarina

., .

EDITAL
De ordem do Sr,

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

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara

guá do Sul e na

Intendencia de Go-.
rupâ, o Imposto de

LI()ENÇA.
[Automóveis, bici
cletas, motocicletas
a carros).
Não satisfasendo

o pagamento no re

ferido mês, ficará o

eontníbuinte sujeito
a multa de 10%
sobre o referido im

posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dicialmente.
Tesouraria daPre

feitura Municipal
de J araguá do Sul,
2 de 1 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

Eu abaixo assinado
proibo terminantemente, a

entrada de qualquer pes-
soa em meu terreno; afim 11 D R

li

de roubar lenha, etc. ii P. enato 'W'altep !l'
Não me responsabiliso ii M É O I C O

ii

,P�lo que possa acontecer ti II
aos infratores. ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ii

ii Com cursos de aperfeiçoamento no li
WILLY BARTEL ii Rio de Janeiro - São Paulo e Buenos Aires. 11

----------- li Doenças de ôenhoras - Partos - Clinica II
DI· ã ii Geral de Adultos e Crianças. �
ec araç o ii consultório e Residencia: - ao lado .da Prefeitura Municipal. !!

ii TELEfONE N. 3 ii

ii Jaraguá do Sul - Stß. Catarina !j

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO
RESERVAR EM 30/6/1949. . . .

AGENCIA: Jaraguá do Sul
'

Rua CeI. Emílio Iourdan, 115

"'" TOSSES' _BallrESJ
,

IIIBI tlEOSITll1
(SILVII.A)

GRANDE TÔNIOO

DEPENDENCIAS EM:

Proibição
Venho por meio desta

proibir a entrada de pes
soas estranhas em meu

terreno a fim de caçar
pescar etc.
Não me resposabiliso

pelo que possa acontecer

aos mesmos.

Estrada ôchroeder III

'GUSTAVO BAUER

Proibição

t Agradecimento e Missa
Adolfo Emmendoerfer, filho e no

ra ainda profundemeure abalados com o

falecimento da sua inesqueclvel esposa,
mãe e sogra,

Hildegard Emmendoerfer

penhorados vem expressar os seue sln
ceros agradecimentos a todas as peesôas
que compareceram ao enterro e enviaram
flores, coroas, telegramas, cartões e que
os confortaram nesse doloroso transe

por que passaram.
Ao mesmo rempo convidam todos

os seus parentes e amigos pare a missa

de 7'). dia que será rezada na Igreja Ma
triz quarta-feira, dia 25, as 8 horas.

Por mais este ato de fé cristã, a fa
milia enlutada antecipa' seus sinceros

agradecimentos,

. . . CR$ 15.000.000,00
. . . CR$ 24.111.126,80

Edifício Pröprlo

I

End. Telegrafico "INNO"
Caixa Postal; ,65 -Telefone, 73

Opera em: Cobranças, Caução, Passes, Depöslros, Empréstimos, Descontos.
Aceita: I Valores em Cust6dia e Administração de Im6veis.

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTIOULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE ABONA AS SEGUINTES TAXAS' DE
JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

.

C••••S BE .8.111111••
2% ao ano

30/0 ao ano

4°10 ao ano

5% ao ano

eellHS" •••18

,.

. . . .

Depósitos Populares .

Depósitos Espectas a Prazo Fixo e com Aviso Pr6'io, Saldo Mínimo
lia Cr$ 50.000,00 . . . . .

." .

ABRA UMA' CONTA NO 1i.Ii.NeO" E PAGUE CO� CHEQUE I

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

Com aviso de 60 dlaé .

Com aviso de 90 dias .

Com avíso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano

enquanto o Senhor DESCANÇA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Alugam-se duas lojas
em prédio recem construi
do, com marquise de con-Diretor: ARTUR MllLLER

. Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Grafica AVENIDA Ltda. ereto, situadas no centro
CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TBLBPONB N. 39 da cidade, á Rua Presi-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! dente Epltaclo Pessoa,JARAGUA DO SUL - Domingo, 22 de Janeiro de 1950 SANTA CATARINA NQ. 1.576 possuindo além de espa-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�iiiiiiiiii�iiiiiiiiF'ii'õiiiiiiiioioiiiiooiiiiiiiiiiiiiiiii çosa loja de 7,00X8,OPms.

amplo depósito, escritório
e instalações senlrarles.
Aluguel Cr$ 700,00. ln-·

formações nesta redação.
Carrinhos e berços para

•

.

crianças pelos menores

HII�eDI{� P. fmmen�orfer ���;i�sn�'CSÄS�°1:���d-
Do E. C. Figuerense, Causou profundo pe-recebemos a seguinte zar o falecimento, nas

_comunicação: ultimas horas do dia 18 ----------------

_
.

. . . O E. C. Figuerense de do corrente, de dona HH-.Sao couvídados I�S senhores .aCIo�llstas a se Ilha da Figueira neste degard Prochnow Emreu�llrem. em as�emblel� Geral Ordmápa, na �ede munícípío, em assembléia mendoerfer, esposa dosocial, as 14: horas, no dia/11 de Fevereiro proximo. geral acaba de eleger sr. Adolfo Emmendoerfer,
O R DEM D O D I A sua nova diretoria para industrial nesta praça.o ano de 1950. Ficando A inditosa senhora Io-

assim constituída: ra submetida a uma in-
Presidente: Antonio tervenção cirurgica, em

Ribeiro, Vice-presidente virtude da qual veio a
Erwino EIert, Secretário falecer.
João J. Ayroso (reeleito), Era' natural de Blume
Tesoureiro Bertoldo nau, contando 41 anos
Gaedke, Guarda esporte de idade.
Alberto Oeshsler, Capi- Deixou como desceu
tão do quadro Manoel dente o filho Raimundo
Santos. Emmendoerfer, casado
Ilha da Figueira, 18-1�50. com dona Lony Piske,

residentes em Curitiba.'oio ). Ayrolo O enterramento foiSecretario feito no cemíterío dessa �Aniversarios cidade, com grande �
.. Dia 16 do corrente, fes- acompanhamento, �
tejou sua data natalicia A familia enlutada. hocBernardo Grubbe 5A o sr. Oscar Meister. apresentamos nossos pe-· �

É• • - Dia 25 aniversaria- zames. a. JOS M �üLLER & OlA LrrDA.
. J!�eoJn. s�� ���: d�:�a� �[§]tf,{��>nt<�

sra. dona Clara Pedroni
esposa do sr. Pedro Pe- �!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l:
droni; residente em Cu-

L
·

I Lritiba. Sra. Olga Cardoso A omOrnla Idl'.Pelo presente são convidados os �enhores esposa do sr. Hermílío f\ O LJ U
Acionistas ii se reunirem em Assembléia Geral Cardoso. Sra. -Milda
Ordinaria, nii séde social desta sociedade, :1 rua

Weiss Vogel, esposa do
P· '- sr. Eugenio Vogel.resídentê Epitácio Pessoa, as 8 horas do dia 11

_ Dia 26 aniversaria-de Fevereiro próximo.
se a sra, dna. Ruth. Ca-

O R DEM DO D I A mara, prendada ��posa
1) Exame, discussão e aprovação das contas do sr, Dr. Renato 'clama:

da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do ra, .residente em S.lume-
B 1

'

nau. Tambem. o Jovema anço. •

2) Eleição do Conselho Fiscal Osny Müller, propríeta-
. 3) Assuntos diversos rio do. Bar Catarinen�
"A h I

di
. -

d S A" t nesta CIdade. Tecla Rel-e am-se a isposiçao os nrs.
.

ClODlS as
nhold, O sr'. Heinz Zahler.os docum�ntos a que se refere o artigo 99, do
_ Dia 27 festeja suadecreto-lei ne• 2627 de 26 de Setembro de 1940.

data nâtalícía, a menina
Elvira Rau, filha do sr.

Waldemar. Rau.
- Dia 28 faz anos a

menina Renita Wolf.
A todos aniversarian

tes o "Correio do Povo .. ii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
deseja as melhores te
licidades.

Casamentos If::::::::::::::::::::::::::::::.,·:::·:::::::::::::::::....

di�::�': n·r:.:i��.����� II Corraio dll POlO IIos seguintes casamentos .. '1 ------------------

São convidados os srs. acionistas da Industrias ��!i��i�i�;�� II. �:f��i:�i��: .11Reunidas S. A., para a assembléia geral ordinaria, ca deOliveira. ,. ..

il ASSINATURA ANUVL lique terá lugar, na sede social á rua Quintino Bop Falecimento. Dia 10 do cor- ::

C � 00
i!caiuva, 715-901, ás 9 horas da manhã do dia 18 de

reute, faleceu em B,lup i!.:i r� 35, :i.:lFevereiro próximo vindouro, com a seguinte

1·.- DiSQUS�ã: � �p�o��oD:: balanço geral :�};���o;�;�; L�""'::��::::===Jencerrado em 31.12.49 e Parecer do Conselho Fiscal; mão do sr. João Correa2'.- Eleição do novo Couselho Fiscal; Filho. residente neste3·.p Outros assuntos de interesse social. município em RibeirãoAcham-se á disposição dos srs.' acionistas, no Grande do Norte, e. aoesoritorío da sociedade, os documentos de que qual enviamos nossos vo-trata o art. 99. Decreto-lei 2627 de 26/9/50. tos de pezar.

Jaraguá do Sul, 12 de Janeiro de 1950.

Rod. Hufenuessler
Eugenio )uergens
Diretores

. (()) §ab�(()) (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
dIa CIAb'WEIlIEt IlN]))1(J§IIIAl = JOllIDlVHRe .

recomenda-se. para hospitais, colégios, etc., pela sua qualidade desinfectante.

ANO XXX

ocrNVQOAÇÃO

Locais
E. C. F I 6 U E R EI S E

f a c u la r i a R i o M o I h a S. A.
Assembléia Geral Ordinária

1) Exame, discussão de aprovação das contas
da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do
Balanço.

2) Eleição da Diretoria
3) Eleição do Conselho Fiscal
4) Assuntos diversos
"Acham-se á disposição dos Snrs. acionistas

os documentos a que se refere o artigo 99 do
decreto lei n=. 2.627 de 26 de Setembro de 1940".

Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1530.
W"lt� Breit.b"upt
Adolfo Antonio Emmendoerle�

Diretores

Industria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

Escrituração Mercan
tll » Contabilidade ;.

Registo de Firmas p

Defezas Fiscais
Contratos - Naturall
sações - Cobranças
Serviços Comerciais

em gerai.

Seguros
�'YPIRANGA"Jaraguá do Sul, 10 de Janeiro de 1950.

W"ldem", . Grubba
Bernardo Grubb"
Diretores

FOGO - ACIDEIfTES -

TRAIfSPORTES - AUTO-
MOVEIS. '

Industrias 8auoidas Jarlguá' S. A.
Convocação para Assembléi� Geral

Ordinária

Para Doces
e' Bolos

Usem pratos de papelão,
São pratícos e higienicos.
Encontram-se na

Soe. Grafica venida LIda.
Av, Getulio Vargas, 550.

Vistas da C'idade
Vende-se na Gráfica

Avenida Ltda.

lavradores
Precisam-se de 10 a 12 familias para

a agricultura no interior de São Paulo:'
Paga-se bom salario.
Dá-se preferencia aos que compreen

dem o idioma alemão.
Informações mais detalhadas no Posto

Karsten em
. Jaraguá do Sul. :Jj

---� ��·� ���n���

:�----�--=-������
..

para oxigenin e eletrico

VENDE-SE
Na Estrada Itapocú-Hansa, distancia

20 minutos da Estação Nereu Ramos, um
terreno com caga e bemfeitorias.

O terreno é optimo para qualquer cul
tura, já tendo 1.000 pés de banana.

Tratar com Artur Müller em Jaragá do SuL

•

Declorercdo
Os abaixo assinados, residentes á Es

trada Guarajuva, no distrito de Oorupä,
repelem as insinuações feitas pelo radio
pelo sr. João Denk, e declaram que si o
mesmo continuar a molestar por si ou sua
familia aos declarantes, agirão judicialmente
para acabar as injurias a atentados aos
bons costumes de que vem tendo vitimas.

Corupá, 16 de Janeiro de 1950

Ricardo Benkendorf
Ernes to Sell

-

VENDE-SE por motivo da mudaoçà:
1 dormitorio e 1 sala de lentar completo e outras
mobilias. Diversos livros em alemão e português. 2
capas ímperrneavaís 'RENNER', utencilios caseiros, etc.

Ver e tratar a partir do dia 22 deste mês á Rua
Epüaclo Pessoa, 794, em Jaraguá do Sul.

,

Vva. E. E H L E R s

LJ."zlJgst}alber ZU "erkabferJ:
1 grosses Schlafzimmer- und 1 Esszimmer, beides
komplett, und andere Moebel.

Verschiedene deutsche und portugiesische Bué
eher, 2 wasserdichte RENNER, Maentel, Haushalts
eachen, usw.

Zu besichtigen ab 22. díesses Monats.

VViJ. E. E H L E RS - Iaragué do Sul

t. ��ßÁ� �IRCtAt
rI ESPEC\AllbAOE
-==- . .,:::=:.:,:::,':::::m:l:="iI"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


