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. espe�ar que o povo não

se deixe tapear nova

mente.
E emquanto os quatro

prefeitos andam trabal

hando pelo interior, o

fiscal e o intendente

continuam' a tirar a tei

ma, aquele, bebendo o

seu tragosinho e este a

a bancar o-valentão.

Por ultimo ainda uma

pergunta: tendo o sr,

Langhamer sido conde

nado, poderá continuar

a exencer o cargo de in
tendente?

ANO XXX - JARAGUÁ DO SUL

·1

Ainda e Vendas e Consigna�ões De Corupá

Continua como assunto dondados, a sítuação é a O,MA APOSTA IITERESSAIIE

Cumprindo determlna- mo obras secundárias uma
essencial nas discussões que se segue.

ção da Lei Organlee dos ponte sobre o Ribeirão
das classes conservado- Produção industrial tri-

Escrevem-nos do dís-

Muníclplos, o sr, Prefeito Cavalo, que cust,u Cr.$. ras, o aumento do im- butável-1.400 m�l�ões: trito de Oorupä: O Inte.n- ----.-...,j
.....---

Municipal envio á Cama- 27,727 90 e um pontilhão posto sobre vendas e Exportação sujeite a dente Langhamer e o tís-

or Pt Ieít M
.

dra' a prestação ,ööe contas arque�do na Estrada Nova. qCOn�i�açõe8, contr�
d
o tricbuto

- 1.8�0 tmilhÕets.. cal Fterrazzadfiz�dr�m
uma C�;�l :ne�a�in���

e sua gestão n ano de Tambem foi recoberta a
ua oram requeri os onsumo 10 erno n- apos a para eCI Ir quem C

194,9. Ponte Abdon Batista ad-
diversos mandados de butado - 2�000 milhões. menos trabalhava no seu .

t da] l!'mara. umtPrdo-

A
. -

"segu

Nd' é 1 d' t ít
Je o e ei que iseu a e

. arrecadaçao total qulrídos terrenos pare em-
rança.

o qua ro acnna cargo pe o IS rIO. . ·1
.

t 5

atingiu a 1.631.56510 sen- pliaçöo do cemitério e
Dos protestos enviados flagrante a falta de fis- A corrida ia louca no

qua puer lImpos �'dPotr.

d d J
," ao goven êmnotài lí

'

- t b f d b
anos qua quer 10 us na

o e aragua er.$ .... construÇl'o. de uma escola �o convemno .ar
ca izaçao

.

am em
.

no azer na a, em ora as
ou f�brjca ue não ten-

1.411Í.229,OO e de Oorupã na Estrada Jaraguá Es- da ASSOCIação Oomereíal consumo Interno, vísto verbas fossem gastas do
'.

'1
iqr

t b 1

Cr.$ 219.336,10. querdo.
,de .Ftoríanopolíe, que em que 2.000 milhões sôbre duplamente. As estra- o

sImI.a!, .se es a e eça

Houve um excesso de l Foram metrículedos lUIS
dados estatisticos prova o total geral de 5.200 das ja não tinham, mais

n IS�U�ICI�IO. se chan a

arrecadação de er.$ . . . 12 escolas'muntcípàte 600
o es�ota.meJ).to fiscal dos �ilhões é numero dema- leito,Era so buraqueíra, chov�r n� :'olhado

m

658.305,10. Os impostos alunos, sendo nos exames
contríbuíntes nesta êpo- síadamente apoucado empuanto o povo gemia A dída 'a'

.

, ca d tã tu d I d
.

t t·
me I seri opor-

que mais. contribuíram reprovados 230, QU seja .

e o
.

acen a a para o va or o.consumo nos impos <?s e, para er tuna boa mesmo se as

para a recetra foram In' uma promoção de 57 por crls� econonnca. lOterno,. preveniente do passagem tinha que lan-. f b
! ouí di'

dustrias e P,rofissõett com cento,
DIZ eSS8 entidade de eomereio de vendas e çar mão da pà, para

a ricas u 10 us nas s�

Cr.S 496.381,10. Licença Com o serviço de Sau-
classe que "As percen- revendas aos consumi- transitar com carroça g��essem

estabelecer a

com Cr.$ 250.381,30 e' de Pública foram gastos t�gens_de Vendas eOon- dores que são a popula- ,qua.se vasia.· Mas. como diz o cabo-

Exploração Agricola com Cr.$ 25.087 20 e com o
srgnaçoes sôbre a arre- ção do mais de 1.300.000 Indígnada a população elo." �adê fo ça pra to

Cr.$ 224.037,00. fomento ag:icola Cr $ eadação geral do Estado, ffabitantes. Significària, iniciou nm abaixo assí-
ca 'a aqui

r
,. ?

-

Durante o exueteto fo- 11.217,90.

. ..

de �940 até o ano findo, nada �enos, 9ue a pro- nado pedindo a incorpo- Si
s �a 'asn: tio revi-

r�m �berto� creditos. adi- ,�s gastos nas prlncí-
subiram .de 31010 a dnção Iodu_strlal .e a ex- ração á �ão Bento do denci: administratl�'a da

cioneis na trnporrencte de peis estradas foram os 710/0. Os índíees nesses portação sao !DalOres �o SUl'. Empresul
.

tão entre-

I
Cr.$ 573.283,00., seguintes: 9. anos são bem expres- que a nossa Importação Sabedor do que estava ue a U�;�ãO enten-

A despese atingiu a Itapocuzinho Cr$ 5183,00
SIVOS: 100, 124, 221, 304, e consumo de generos e passando, o conselho âia do qi cado não o

Cr.$ 1.362.706,20 sendo lrepocú-Hansa « 8'072 00 353, 48t., 745 ,e 832. Pa- mercadorias e isso em privdo do sr. Prefeito
r s , p -

Cr',$ 1.108.032,10' de lara- Garibaldi » 15:923:0Õ· 'rece q!ie jA se es�ot� à pleno. regime de. c�sto �unicip81 que, no .ent�- g:�;:on3:lu�b�,:" �o�:

gua e �r.$ 254.67�,10 de f?ib. Gr. da Luz « 4.425,00 capac�da contributiva da VIda elev!Ldlsslmo sl�smo de ,�ua VitorIa suburbana do ue nos-

Corupa. Ve-se daI que o Jaraguasinho « 13.040,00
das classes I!rodutoras; �r�ças uma e.rronea I!0' gritava_que

esse me,� vale a lei:
q

Intendente de,CoJupcÍ gas- Rih. das Pedras.- 2.180,00
de cujo labor lDcansàvel litIca

econômIca nacIO- povo. nao pede, manda, O ob 'etivo da pro os

tou outra vê.a mais Ao Jguä.-esquerdo « 3.350,00 colhe'.o .
Es�ado, como· nal. reu�lU-se e resolveu in- ta do s� Prefeito é Eom

que arrecadou e ainda por Molha « 3 860 00
num fIlão lOesgotàvel, Desastre, senhor Go- tervIr.

.

d
"

fi

cima deixou em petição Hunga,ros «1�575'00 seus melhores pecunià- vernado_', urgem provi- E para Corupã ruma- maSs aCJulhanVos. é

d
. ,

.

.

• rios d nCI'as de outr d
- 'V

e nao c o er .. '.

e mlserJa as suas �tra- Ilha da Figueira «4.001,00
•

., ,".,
e

, '.
o pa rao ram em cara ana, n,o possivel que até lã as

das..
.

,. io da Luz «'lO.815,�Q.
Enquanto Isso,arlqueza 9ue :não �eJa o'llumento

surrado au�o da prefel- coi a elh
'

pa a a

-emtllM':eolfio re". � .,._,_� -'''f:?tõ::oo- _. _'J.:ä"·,�atàl'ftlit � Jwi� 4&, tri- tura· e e;)m outro de- alu-
s s m orem r

pagar Cr,S 189 59030 Nova .

..

«' 7 683'00 em grandé ....DArte a eva- ;'bD:tb-W�lfôbrê�fribiftö-s;
• é ..met,

....

oit'tfrêfêit-tnt n·írÖle"· �d·r!�!!-u, �la .. �_e�J;te

A administr�çiio' g�ral Rodrigues «õ:õ56:00 vir se parah�iitros Esta- ce�to que hoje em dia, �is 1, 2, 3, e 4. Lá· chega.
e uma ves.

custou ao municipio Cr.$ Rib. Cavalo « 4.000,00 d!>s da Federação, tra�- mais do que· nunca deve dos espalharam-se pelas
----------

239�697,20..A fiscalização Rio Alma «2.947,00
sltando a mercad�rla o Es�ado interessar-se estradas a providencia- COnSCl'e"'nCl'a dR Vot'O

financeira Cr.S 120.020 70. Francisco de Paula<
sem pagamento de Im- pelo bvre;) surto da ini- rem sua conservação,

v

A educação teve' ga�tos « 2.302,00 �ostOt sem taxas,· se� ciaUva particular. pois a outra eleição vem

de Cr.$ 145.027,20. Os Ribeirão Glande do Norte fls�abzação, em. caml-
_

serviços de utilidade ,ó- « 7.401,00
nhoes que .se utiI� de

blieB, (estradas etc.) dis- Ribeirão Grande do Norte
nossas estra4�s e nem

penderam Cr.S 438.177,50. ponte « 12.093,60 me�mo a gasoJlDa neces-

Para encargos diversas .jararaca « 3.015.00 sá�Ia ao tr�nsporte ad- Tendo· as a···4-orl·dades t t
. b' d

�

qUlrem aquI furta d
""' an es e Igno eIS e

, .oram gãstos er.$ . . . . Aurora « , 2.468,00.
'

n o-se consentido na abertura h f'b

347.238,50. :?ibeirão Cavalo-Garibaldi
assim ao pagaptento dos

em Lages de unla casa

omens sem I ra e sem

.. ent d t d
moral, setol'nam seus car.

Confessa o relatorio que
« 14.825,00

c avos es .1D� os ao de jogo e tolerancia, o rascos levando á ruina

nenhuma obra de vulto Caimão « 3.000,00
Fundo RodOVIárIO, co_rn rev. Frei Bernardino, da e desgraça não.só seus

poude ser realisada e co:, Javali « 2,786,80 ��:s:�::�a:s!ra::�hO��� Ordem dos. Francisca-
adoradores como tam-

______________..;,,. ;...._ das"
nos fez pubhcar no jor- bem suas familias e seus

. A 'produção industrial
nal ."Guia Serrano" o comparsas.

de 1948, estimada com 8�lOte protesto: Sim, já prevemos, co

eliminação da do carvão
Consumou-se o ver- mo consequencias funes-

As eleições ás Gama- Campelo Jr. e de ainda, 300/0 da gon_hoso ultrage à pOl?u- tas e tràgicas do funcio:-

ras Municipais neste Es- O nomeado foi candi - produção para consumo
laça0 honesta e ordeira namento desse infame

tado, deixaram. transpa- dato da UDN ao cargo próprio das industri�s d,e J,.ages. Boite - Veraneiro - Hotel,

recer uma onda de des- de Governador de Per- montou, em numeros bru: A am�aça que h� tem- aquele cortejo funebre

contentamentos no pro- nambuco e é o maior tos a 1.400 milhões de pos palrava na CIdade, de laresdesmoronando...

prjo seio do partido do- adversario . dos quere- cr�zeiros. A exportação
tornou-se realidade.

_

prevemos inumeras

minant�. .
mist�s e comunistas que geral, em dados estima- .

Homens sem consclen- crialmcinhas que até

,
A.UDlão Democratica dommam aquele Estado. tivos, donde se eliminou I

c�a e sem escrupulos, agora v.viam na fartura,

. Nacwnal, alem de eleger _1_
a do carvão e a do cho- vVlando somen�e l�cros chorando por um peda-

as Mesas dos municipios ..
que, fixou-se em 1.858, 5 fab�losos e .Imedlatos, cinho de pão.�. prevemos

onde domina, decidiu
Nos JornaIS e n8; Oa- milhões de cruzeiros. abrlr!lm no dIa 24 de senhoras honestas e dis-

,com as opos�çõ.e,s �o
mara Fedet;_al contlDuam Ora, essa produção e

JaneIro p.p .l�xuoso an- tintas, abandonadas, des

PRP, PTB e d�ssidenCIa
os debates .em torno de essa exportação são fã- tro �e. perdl9ao, �scola prezadas, vertendo lá

do PSD, as eleições em
um premedItado. acordo cilmente

. controláveis
de VICIO e Irnoralldade, grimas de sangue no lar

diver�os outros.; .

entre os �omunlstas e !> pela Fiscalização da Fa- á qual dera� o nome de deserto, choI'ando a de·

ASSim, em Bom ,Retiro sr. Getulio Varga�, VI- zenda, que deve ter ob- BOlte-yeraneIO-Hotel._ s�rção do esposo traidor,

. elegeu a totalidade dos s�ndo.a utura .preslden- tido dessas fontes uma
BebIdas, jogos e mu- mas ainda sempre que-

membros, em Brusque
Cla da Repúbllca, pelo arrecadação presumivel

lheres! Eis a trindade rido.

fOI eleito presidente qu� o PTB teve dt\ en- de Cr.$ 65.170.000,00 dos que ha de imperar na- Em vista de todas es

o representante do PRP, caIxar e� seu pr�g�oma Cr.$ 104.947.579,00 arre- quele antro onde encon- sas desgraças e de mui

snr. Ewaldo Schaefer e um� serie de relOvlOdi· cadados em 1948 Sobram
trarão sua ruina moral tas outras ainda, que hão

em La�e8 os dissidentes �açoes dos adeptos de assim Cr.$ 39.777:57900 e m.a�eri�l individu08 e de �� abater sobre a

pessedlstas e a UQN ele- uiz Carl�s Prestes, �n- para os provàveis Cr.$. famllil!'s lOte!ras. familla Iageana; lança

geram a chapa eacabe- t�e a!, quaIS está a sOCla.. 1 988.878.95000 de ope-
É a Imoralidade eston- mos perante as autori-

----------

çada pelo sr. Solon' Viei- �staiçdao, que é t�o com- rações com�rciais rela- teante, o jo�o desenfre�� dades., competentes nos.- NÃO É FERIADO

ra da Costa, contra a
a a. pela IgreJa. tivas ao consumo interno do, a embrIaguez avl1- so veemente protesto N-

,

f
. d

chapa oficial chefiada N� Senàdo o hdt'r �ra- sujeito ao imposto refe- tante � desfraldar suas contra a abertura do reiraa�ee c:���v�1. a���ç�� .

pelo !lnr. dr. Aristoteles ralhlsta salgadO FIlho rido. Em numeros arre- bandeIras :por. sobre a Hoite-Veraneio-Hotel. que revelou o diretor da

Waltrlck!J'" J ... .di�ve que azer l�ngo nos�a lOfeliz cIdade.. Ao. mesmo tempo con- divisão de fiscalização 110

---1-
scurso, desmentindo

Sao tres monstros 10- clamamos a mulher la-· . .

t
.

.

d T b· Ih
...

Y 'que hA.la ·prometido a

. .

'

miDIS erlO o ra a o.

O· .

\.. .'
.�.J

.,

.

saClaveiS que, em vez geana e,todos os homens

s�. Pre�ldente da volta ao
.
funcIOname.nto da �ucessão: <;luasi todos de combatidos e esma- de bem, em particular

-,---------

Repúbli� aSSinOU dec't&.> do Partido ComuDlsta os lideres viaJaram para gados por todos os meios OB membros da Legião
..

to eXOli{;ran.do o s�r, cas_o _o PTB ganhasse as as estações de veraneio. por quem de direi,to, ao da Décencia, para que
fech�do �sse antro �e

Edgar de �OIS .

Monteiro Etlelçoes.· A nova formula minei- que se propala são por formem uma frente úni-
perdIção, lOfam� ultraJe

do �argo de dIretor do
.

";';"1- r� ainda é o assunto do estes favorecidos! ca, poderosa, decididã,
ao p�vo. d,e. L�J�s der�

Instituto do Açucar e Com a temporada d.o d!a, devendo ficar reso!· Sao tres moostros vo- que dê combate sem
dadelra IgnomIDla. ,para

AlcO�1 .

e nomeou em c,,_rnaval c.e�sou o moVI- vIdo o assunto na prl- razes que, alimentados treguas e que não des-
a nossa· cidade.

substituIção o sr. Neto mento politico em torno meira quinzena deMarço. pelas paixões mais avil- cance até ver novamente Frei Bernardino, OFM,"

o Protesto do cléro

Talvez o mais· urgente
problema da democl:acia

brasileira seja (> da for·

mação de uma conciencia

do voto, como poderoso
instrumento de participa

ção na vida politica. Nes
tes tempos posteriores á

Ditadura, representa o títu

lo de eleitor o documento

civil por excelência. Com

êle pode o cidadão esco

lher o destino que deseja

para seu país. Livre e

secreto, da sua adequada

e inteligente utilização re·

sultará a continudção dos
coslUmes políticos infeliz

menre ainda vigentes no

Brasil, ou o inicio de uma

nova era para a adminis

tração e para a história

do processo democrático .

Impossivel a manipulação
do voto por mãos ines

crupulosas, quando quem
o detem avalia a sua

importancia e tem cons

ciencia do seu alcance.

Do exerciQ do \toto, funda
mental á existencia e á

tenovação da democracia,
nenhum cidadão pode de

ciplinar. A luta pela for

mação da consciência do
voto é o imperativo do
momento nacional.

POl.íTICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

BELATORIO DA DIRETORIA

SBNHORBS·ACIONISTAS

- Domfn O DIA 19-2-1950

de ROBERTO M. HORST

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

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 3 - Jaragua

'i

fiarrafas termícas de diver-
sos tamanhos V. S. en

ontrerã na CASA REAL

.
A �om�r�ialltda.
Escrituração Mercan
tll » Contabilidade -

\Registo de Firmas -

Defezas Fiscais·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comercíale

em geral.

S�guros
�'YPlRANGA"

r080 - ACmEITES -

TBAISPOBTES - AUrO
MOVEIS.

" l

C}rLç DOS

IRGO
�ão o� m�lnor�� � mai� �arato�

PRODUTOS DA:

Jndustría de � Calcados
Go�cllil Irmäos S: Ao

JOÂO LUCIO DA COSTA - Diretor-Comercial

B1W�O GER1L, eneerrado em 31 de Dezemhre de UHD ----------------

A T I V O

.

pAIXA POSTAL, 11

�•. ::RAGUÁ DO snr.. S. Catarina

�nnnnnnrnnu a aviVa v. a a

i

MANOEL f. DA COSTA S.A.·Com.llnd. JOÃO LUCIO DA COSTA' - ��::d�-���:����. sob
N. 32.084, na D. E. C.,

. e N. 419 no C. R. C.

PARECER DO CONSESHO FISCAL
Atendendo as disposições estatutarias e legais, 'Os abaixo assinados, menbros do Conselho

submetemos a apreclação dos senhores acionistas' o Fiscal de Manoel F. da Costa S. A. - Comercio e
Balanço Geral e demals contas do exercicio encerra- Industria, tendo minuciosamente examinado o Balan
do em 31 de Dezembro de 1949, bem como o pare- ço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 1949,
cer do Conselho Fiscal. . bem como a conta de Lucros e Perdas, e demais

Em cujos documentos têm os senhoree ecíonts- contas e livros que lhes foram apresentados e solí
tas os elementos nescesserlos para julgarem a sltua- citados, declaram que os mesmos enconrra:n-se em
ção de nossa sociedade, bem como a marcha dos pertetra ordem e exprimem li exatidão. Opinamos
negócios, os quaís si não.mals satisfatórios foram, assim pela aprovação em Assembleia Geral, de tudo
teve por eonsequencle inumeros centre rempos, que que se relaciona com o Balanço, bem como os atos
nos se apresentaram. praticados pela Diretoria no decorrer do exercicio

Entretanto permanecemos a vosso inteiro dispor de 1949.
pare quaisquer exclarecimentos.. Irapocuslnho, Iaragué do Sul. 3 de Fevereiro de 1950
Itapocueínho, Jaraguá do Sul, 3 de Fevereiro de 1950 Assinac/o;: Agostinbo Valentim c/o Ros.rio

MANOEL F. DA COSTA - Dtreror-Preeídenre Ac/eli. D. Müller

Imoblllsado
Imóvel
Benfeitori as

Eslavel
Móveis e Utencilios 37.832,oof
Veículos 116.127,30
Máquinas e Motores 11.310,00

DiSpDßi'êl
-----........-

Caíxe e Bancos
Realizavel a Curlo e LODIO Prazo

Mercadorias 240.389,10
Contas Correntes 14.050,10
'Letras a Receber 47.766,90
Selos 2.747,80
Obrigações da Guerra 1.200,00
Semoventes 23.460,00
Oombusttvel 563,80

CODla TraDSl16rla
Filial - Duas Mamas 1.09.560,90
Filial - S. Francisco do Sul 100.234,30

CODla de Compensaçil
Ações Caucionadas 20.000,00
Despesas de Amortizar 10.000,00

Total d-o-A!"'t....iv-o-C!"'r"!!'$---t-ro-0-2""".1"!!'2
....

3,-.-0
\ PASSIVO

lia Ellalrel
Capital

fllai,el I Curlo e IODao Prlzo
Contas Correntes 308.670,40
Dividendo n. 4 18 000,00
Lucros Suspensos 3.970,60

Canil Transil6rll
Matriz- cl Filial D. Mamas 109.560,90
Matriz-c/ Filial S' Francisco 100.234,30

Resenls·
Fundo de Reservas 54.398,80
Fundo de Desenvolvimento 45.737,80
Fundo de Depreciação 41.550,30

Conla de Compensaçio
Caução da Dtretorla 20.000,00��

Total d�0�p!"'a-ss'"'!i-vo----1-.0-0'"'!2!"'.1""!!23�1-0 Cure seus m�les e poupe seu
,

bom dinheiro comprando na

Itapocuslnho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1949 FARMAcIA NOVA

273'581,8
11.876,80 �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6.891,50

43.658.80
145.351,10 ·189.015,90

111.269,30

11.865,00

330.117,10

209.795,20

300.000,00

330.641,00

209.195,20

141.686,90

MANOEL F. DA COSTA - Dlretor-Presldehto
JOÃO LUCIO DA COSTA· Diretor-Comercial e

guarda-livros reg. sob
N. 32.084, na D. E. C., e
N. 479 no C. R. C.

Demonstraçao da Conta de LUCROS E
PERDAS em 31 de Dezembro de 1949

CRÉDITO
Mercadorias
Juros e Descontos'
Lucros Suspensos

Torai Cr$
DEBITO

292.350,10

Ordenados
Impostos
Selos
Despesas Gerais
Aposentadoria
Seguros
Combustivel
Juros e Descontos
Letras a Receber
Despesas a Amortizar
Lucros e Perdas
Fundo de Reservas
Fundo de Desenvolvimento
Fundo de Depreciação
Dividendo n. 4
Lucros Suspensos

108.843,80
26.691,20
36919,90
26.335,60
13.672,50
3.385,20
4.100,40
8.403,00
1;244,10
5.000,00
600,00

15.018,80
10.052,50
10.052,50
18.000,00
3.910,60

TOTAL CRi 292,350,10
Itepocustnho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1949
MANOEL F. DA COSTA - Diretor-Presidente

,

Carrinhos e berços para
FREFEITURA MUNICI- crianças pelos menores" '

PAL DE JGUÁ. DÓ SUL p�ç.os V. S. poderá ado

rqumr na CASA 'REAL V i tO rio
;.'?!2"�:. fli.�··G'__'·""'·;"I"*"o·"·"·"··;:�:� Ave�-.�-j;-etul1-e-:-;-�O-r�-i!-:�-:7-9-.--R-u-aD-O-�-a-;-:s-i:-aa-�o-v-a-s/nPrefeito Municipal

-

,
de Jaraguä do Sul: ...: JA BA 8 U Ã DOS U L -1- s A I r A ç, r A R I I A
torno público que f=

:

durante o corrente: ... : Fabrica e Beneficiamento de Moveis
mês de Fevereiro ar- �Bebid�s Boss LtdaJ Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.

�:��:ad:e WreIe����� tt �.�.\ ( JMunicipal de Jara
guá do Sul e na

Intendencia de Co
rupä, o Imposto de

LICENÇA
(Renovação anual si
atividades indús
triais, comerciais e

profissionais.
Não satiBjfasendo

Jg, pagall}ent� no. r.e7
'ferido' mês, ficará o
contribuinte sujeito
a multa . de 10%
sobra o referido im
posto no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju
dícialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Municipal
de Jaraguä do Sul,
4 de 2 de 1950.

F. VOSGERAU
Tesoureiro

M.rio' Nicotini

.fIl' TOSSEI , lIONQUITES'

'tiDO UfOSOT IDO
(IILV.UI.,

GRANDE TÔNICO .

(

�(§)Y@)(§)Y@)(§)Y@)(§)Y@)(§)Y@)(§)Y@)(§)Y@)@!®@!®@'i'@@)Yé@@!@)� �

I T�sse, �SQl.,a, .BronqUiI!l' Rouquidão, e. Resfriados 'iC@ T.DAS A8 MOLESTIAS DO ßPßRflHO RfSPIRßI�ftlO @
I E.ncontram alivio Imediato com o uso do I
I

. lnoompápavel II P�ilorill dI! Hogieo Pl!loll!lßl! I
@) o.PE!TO!,A� 1tI�1� C:0l\l�Et?ID� N� B�A§!L �i(.®�®i.®@Ã®�®i.®@j@®i®®Ã®@,i®�®l®@j®@,a

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Administração do Governo Federal)

•••• " ••ssa 8IS.III.. Iltlelilla
•••••••• E. II•••IE:

Uma Iíuna completa de MOTORES· nacionais e estrangeiros de alta e baixa
rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50160 ciclos .

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
220 Vol ts, 50 ciclos.

••••11••• 8E .I.I�.
BOMBAS para uso domestico afins industríaís: Marca HAUPT, rotativas

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP
sevindo até 50 metos de profundidade.

Artngos JE�étrícos jara O Rar
Sortimente completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, de

ARANDELAS.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instala�bes de luz e

foça de qualquer capacidade, I

A nossa SEÇ�O DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer
pedido de instalação de luz e foça.

COITRA CASP••
QUED. DOS CA

BELOS, E DEMAIS

AfECÇOES DO

COURO CABELUDO.
TÖNICO CAPILAR

POR EXCELEN(IA
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVISO

Edita N. 2.114, de 16-2,50:-.:,-.........

_�lbano João Laube e

Wally Glatz

Ele brasileiro, solteiro,
'lavrador, domicilado e

• residente neste distrito, \

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULlNO PEDIU Imprésso na Sociedade Graãca AVENIDA Ltda. em Rio Cerro, filho de

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136' - Fundado em 1919 TELEPONE N. 39 Leopoldo Laube � de Ida

��;;��������;;;;;;�;�;;�;;;;��;;��������������������������

Laube.

ANO XXX JARAGUÁ DOSÜL .; Domingo 19 de Fevereiro de 1950 SANTA CATARINA N°. 1.580 Ela brasileira, solteira,

•
' lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de

Daniel Glatz e de Berta

Glatz.

pezar
- Projétos apresentados

(SILVII.Á)

GRANDE T6Nleo

Rt�I�T�� CI�ll
amara Municipal Locais

Remoções. Foram remo-

Convocado o sr. Vitor Raduenz - Voto de vidas do G. E. Teresa

Ramos, de Corupá, pera
o G. E. Abdon Batista,

Esteve reunida a Ca- rimento, em poder de as professores Nilda D'

mara Muniçipal, que por quem se acham atual- Avila e Soalda da Costa muito dinheiro a nação

unanimidade de votos, mente os instrumentos
Dias. e ao proprlo muníclplo

t:'legeu .
as comissões cirurgicos do Hospital Vilianles. De sua viagem que paga as diárias. Daí

permanentes que ficaram Evangelíco, de que trata ao Rio de Janeiro regres-
convem uma averiguação

assim constituidas: Via- o referido requerimento sou o sr. Angelo Rubini, para apurar o que há de

ção, Obras Públicas, :In· e que foram víolentamen- capitalista. residente em
verdadeiro nas inumeras

dustria e Comercio: Ota- te arrebatados pelo então Rio Cerro.
reclamações

I

que temos

víano Tissi, Carlos Rut- Prefeito Municipal, em Em VI'SI'ta a seus pa-
recebido. Oill

W'll G d t d 93 d D b
Alfredo Drews e I y

en, I y ermano a a e... e ezem ro rentes esteve em Jaraguá Aniversários Glatz

Gessner. Finanças, Eco- de 1942. o sr. Juliano Rubini, in-

nomia, Orçamento e Oon. Pelas informações co dustrial em Ponta Grossa. Dr. Artur Urano de Carvalho. Ele, brasileiro, solteiro,

tas Municipais: Willy <;1 lhidas pela nossa repor- Dia 25 transcorre a data lavrador, domícifiado e

Gessner, Augusto $arti, tagem, trate-se de uma Visill. Acompanhado do naralícla do sr. dr. Artur residente neste distrito,

Luis Maes. João Luelo arrecadação violenta, do dr. Luiz de Souza, de- Urano de Oarvalho, digno em Rio da Luz, filho ds Eu abaixo assinado,

da Costa e Otaviano feita a título de "nacío- ram-nos o prazer de uma agente ftscal do imposto Ricardo Drews e de Ma- Oscar Strelow, proíbo se-

Tíss]. Educação, Saúde e nalísação", pelo sr, Pre... visita es snrs. Deputado de consumo neste munl- ria Drews. veramente, a qualquer

Assistencia Social: AI- feito Leonidas Herbster, José Maria Cardoso da clpio. Ela, brasileira, solteira,
pessoas entrar em

minha

brecht Gumz, Arquime- de todo o instrumental Veigd e dr. Jorge Lacerda, Ao aniversariante, pes- lavradora, domiciliada e propriedade, de día ou

des Dantas e Frederico cirurgico do Hospital aquele representante popu- soa de destaque nos n08- residente neste distrito, de noite, afim de rouba

Curt Vasel. Legislação e Evangélico, cujo destino lista na Assembleia Esta sos meios sociais e que, em Rio da Luz filha de rem Ananás, ou outros

Justiça; João Lucio da até hoje nínguem sabe. dual e este servindo no pelo seu correto proceder Hermann Glatz e de não me responsabiliso

Costa, Ma� Thieme e W. Gabinete do sr. Ministro quer na vida funcionalou Alwinll Glatz. pelo que possa acontecer

G. Gessner. da Justiça. ._ particular tornou-se credor
aos mesmos.

Tendo o vereador Al· Os n08SOS ilustres vi- de gerais simpatias, en- Edital n. 2713, de 14-2-50 Oorupä, Ano Bom, 1612/50

brecht Gumz solicitado O Preceito do Dia sitantes são destacados víamos o nosso abraço de OSCAR STRELOW

'

Walter Roberto Ricardo

90 dias de licença foi
ALIMENTOS ENERGÉTICOS

membros do Partido de felicitações, I d BI k

covocado o primeiro su- Representação Popular. O -Hoje a senhora Ana Rahn e rmgar an -----

plente Vitor Raduenz. Além dos alimentos sr, dep. Cardoso da Vei- Coelho, esposa do snr. Ele,brasileiro, solteiro,

Achando-se o convocado protetores proteínas, sais ga tem sido uma brilhante Heleodoro Coelho. ,lavrador, domiciliada e

em uma das dependeu- minerais e vitaminas), atuação na Assembleia de -Amanhã fazem anos residente neste distrito,

elas da Prefeitura, o sr. existem outros, encarre- Florianópolis, especial- o jovem Renato, filho do em Rio da Luz, filho de

Presidente designou os gados de fornecer o mente em defesa das eles- sr. Pedro Klein, comer- de Carlos Rahn e de

vereadores Max Thieme combustivel necessário ses menos protegidas da ciante em Guaràmirim; Emilia Siewert Rahn.

Junior, Willy Gessner e para que o organismo fortuna. Marcos A Lúz, Alidia Rech Ela, brasileira, solteira,

Curt Vasel para o Intro- possa trabalhar e man- O sr. dr. Jorge Lacerda e asnra. Alida Sbardelat- domestica, domiciliada e

duzirem no recinto, onde ter constacte a tempe- alem do elevado cargo ti, esposa do sr. Alberto residente neste distrito,

depois do compromisso ratura interna. As gor- Que exerce, é um escritor. Sbardelatti.
\

,

em Rio da Luz, filha de

legal, passou a tomar duras 'e os hidratos de de nomeada cultura, sendo
.

'-Dia 21 os'enrs. Pedro Oscar Blank e de Martha

parte nos trabalhos. ' carbono (açucares, fari- diretor do suplemente ll- M. !>erfeito, residente em Blank.

Do expediente constou nhas) são os alimentos

I
teràrio da "A Manhã", do Corupà e Ervíno Pedrl

a 'remessa pelo sr. Pre- combustíve.s, tambem Rio de Janeiro. residente no Norte do Pa-
_

feito Municipal de pro- chamados energéticos. . _

raná.

jetos de leí pedindo a Dê ao organismo ali- Dedellsaçao. Temos rece- -Ainda dia 21 a se- PpoibiOão
abertura de creditos es- mentos fornecedores de bido . mu!tas. rec!amações nhora Inês Nicoluzzi, es- g.:�

..� � 7••-::-�:1
peciais para pagamento combustível, usando na C�>Dtra a lDeflC�Cla _dO ser- posa do ônr. Alfonso Proibo terminantemente, fGift 1

. do serviço de dedetísa- alimentação, banha e ViÇO de d��et!saçao em Nicoluzzi.
a entrada de qualquer pes-

f.::i e O." :':.=}
ção e vacinas contra a óleos vegetais, manteiga,

nosso mU,D1�lpIO e mesmo -No dia 22, o sr.Walter soa em meu terreno, afim

peste suína. açucar�dos. massas e ta:- de ,GuaramJrJm. Alegam Hertel, comerciante nesta de roubar lenha etc.

Pedin�o a palavra o rinhas, tudo, porém, sem ?S �eclamantes que_.o DDT praça e dona Emilia An- Não me responsabiliso
: . =1

o sr. VItor Raduenz re- exageros.
- SNES. e. tao fraco q�e nao mata dreata, esposa do sr. Cami· pelo que possa acontecer �Bebt'das Boss Lida �l

quereu a inserção na ata slquer mosquitos quantp lo Andreata industrial em '1 : ':l
dos trabalhos de um voto

• mais moscas. / Rio Cerro.
' WILLY BARrEL � �

de profundo pezar pelo Para Doces Dizem por aí que a _ Ainda a 22 os jovens
: -:.::; � �:

falecimento no dia 5 de B I
atual mistura e tanja para Valdemar � Adema

_

Janeiro de�te ano, do sr
e o os os !"osquitos que ate já IGrimm, sendo este ultimo I

Wilhelm Weege, justifi- Usem pratos de papelão. pediram uma segunda dose, abU grafico nas oficinas

cando brilhantemente o São praticos e higienicos. dado o calor que tem da SOCiedade Grafica

que foi aprovado por -Encontram-se na feito.. .
Avenida Ltda. ,

.

'

unanimidade d� voto�. .
Soe. Grallta Avenida LIda. �as deIxemos. de PI- ·-Dia 23, as 1'Ienhoritas pe ordem do Snr. PreSIdente da Asso-

O sr. Otavlano TISSI
A G t r V 350

Ihenas. Esse serviço custa Domiciana de Oliveira e cia<;ão Rural de Jaraguá do Sul, a, de con-

apresentou um projéto v. eu 10 argds, . Angelina Pedri, filha do formidade com o Art, 33 paragrafo unico

de l�i extendendo ,até a

s:g;z��s:g;za�����
sr. Antonio Pedri.

,
dos Estatutoe convoc,o,

ds s,
rs.

Associa,dO,
S

IgreJa, Santo AntOnIO, em r.m
��r.ml:5S � -No dia 24 passa a

'
.

G I E d'
.

Retorcida,a rededa ilumi- II
'

data natalicia do casal par� a Assembl?Ia �ra stra? maria a

naçã<;> pública daq,
uela

. 00 Eugenio Wolf.Etelca Rui reabsar-fje no dIa 26 de FevereIro do eor-

localIdade.
.' .

FOTO PIAZERA
sam Wolf, residénte em rente ano, as 10 horas, na sede da Asso-

O sr. Curto V�sel ,
Garibaldi. cia<;ão Rural, afim de deliberarem sobre a

apres�ntou um proJé�o ,-Dia 25, WernerGosch. seguinte ordem do dia:

'de leI mandando abrIr, de oi' industrial nesta praça; do-

por conta �o saldo de � na Herta Piske Oosch, 1._ Relatorio

1949, o credIto de .<::r.... ANGELO PIAZERA digna consorte. do sr. 2.- Presta<;ão de Conta

20.000,00 para aUXIlio a
Walter Gosch, dIretor da d 'd d

construçãodonovQpredio � (firma Industria de Calça-
3.- A?men�o a anUI a e

.

escolar da Sociedade Atende diáriamente em seu � dos Gosch S·A.; Erich 4.- FmanCIamento aos Assoclados

Escolar de Ribeirão Mo gabinete á Rua Marechal � � Th. Bauer, chefe mecanico
J

... .. d S' 1 16 d F
.

d, 195,0

lha.
� Deodoro da Fonsêca, 507 � � nesta cidade' .

o jovem aragua ou, e everelro e

Por ultimo, o sr. W�l1!
� Otacilio Ra�os, o sr. LUIZ GONZAGA AIROSO

Germano Gessner, dlrI- (DEFRONTE AO GINÁSIO) � Romano Moreti residente

giu a Mesa um requeri- � em Retorcida' e Nestor 1°. Secretario

mento pedindo ao sr." Horário: das 8 ás 12 e das14 ás Pedri.

Prefeito Municip� as
1.-===::II+I-===:IIII::==.O-==

••

===-1seguintes informações:
18 horas. ,Casamentos.

Realizaram-se, �a) Qual o despacho
ontem nd sala das audien- MUDAS,

dado ao requerimento
Aceita-se tambem chamados i cias, os casamentos S2-

dirigido ao sr. Prefeito para fóra afim de fotografar, guintes: Nicolau Jagelski FR U T I F E R A S E O R N AM E I T A IS'

Municipal pela Comuni- no local, festej\ls de batisados, com a senhorita Eurides

dade Evangelica de Co- casamentos, banquetes, etc.
Bueno; �ngelo.Fuzzi com II Laranjeiras, Pecegneiros, Kaki""s�iros, Mac!ei.,

rupà, em 14; de Maio de
a senho�lta Almda Kanz- II ras, Jaboticabeiras, etc.

_ RoseIras, Dahlias,

Faz trabalhos de amplia<;ões
b) Se o tlespacho foi e para amadores.

nhorita Herta Meier; Wllly
, , "

�favoravel, a quem, foraqt
� Teske com a senhorita .

'

Pe\,am Catal,go Ilustrado

e tr 'À b' t li
MUda liansen e Lourenço ,

P:di���;s
vS o Je os a u.u Watzko com a senhorita LEOPOLDO SEIDEL Corupá

c) Em caso de indefe.
Genoveva Lescowitz. ••• • •• • .1iI

.. TOSSES r ,ÍlONQUITES r

IlIBO [BfOSOTIDO
Irene P. Günther Oticial do E para que chegue ao co:
Registro Civil do 1° Distrito nhecimento de todos,mande]
da Comarca Jaraguá do Sul.

passar o presente edital que
Estado de Santa Catarina será publicado pela ímpren-

Brasil. sa e em cartório onde será
Faz saber q�e c��parece- afix�do durante I S dias, Si

ram no cartono exibindo o� alguem souber de algum im

d�cumentos eXl�jdos pela ler edimento acuse-o para os

atim de se habilitarem para &ns legals
casar-se:

IRENE PEDRI GÜNTHER

Edital, n. 2712, de 14-2-50 Oticial

Declaração.
Eu abaixo assinada,

Linda Seidel, declaro por
este meio, serem injus
tas as palavras injuriosas
que proterí contra a Sra.
Clara Hruschka, -enter

meira do Hospital Evan

gélico.
Corupá, 2 de Fevereiro

de 1950.
/{ LfNDA SEIDEL

2a. Convocação

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Art.. 1. - A Sociedade tem sua séde no lugar
Fachinal, distrito de Corupà, Manlcíplo de ·Iaraguà
do Sul, Estado de Santa Catarina, e tem por fim
recrear os seus associados com JOGO DE BOLÃO
e outros esportes desse genero.

. .

DA DIRETORIA
Art. 2. - A Sociedade é dirigida por.uma dlre-

torla.. composta .de:
.

1 Presidente, 1 Secretário e t tesoureiro.
. § 1. - A diretoria é eleita anualmente, em

essernhléla geral a realizar-se no mez de janeiro, por
escrurínfo e com simples maioria de votos, podendo
ser reeleita.

§ 2. - Compete ao Presidente: a) Convocar e

presidir as reuniões e assembléias ordlnérles e extra
ordinárias; b) Por o "pague-se" nas contas conferi
das e achadas certas, e autorizar os pagamentos;
c) Desempatar com seu voto nas votações em caso

de empate; d) Representar a Sociedade em Juizo e

fora dele.
§ 3. - Compete lIO Secretário: a) Substituir o

presidente 'em caso de lmpedlmento; b) Ter a seu

cargo toda escrlruraçêo da Sociedade.
.

§ 4. --. Compete, ao Tesoureiro: a) Receber e

guardar as joias, menselldades e outros dinheiros da -------------------....

Sociedade e, ter sob, sua'guarda o Livro Caíxa e a

relação dos socíos; bl Pagar as contas que trouxe
rem a autorização

.

do Presidente; c) Apresentar
anualmente Um balanço do 'movimento da ,caixa. dll�t================lJIIEDOS SÓCIOS ' -1:::ll:� .J :::.�

Art. 3. - A Sociedade compõem-se de homens li ii ,.

·Leo�ol�o KarS'ten irK 1:

e -moços que tenham alcançado a idade de 18 anos !Ip h . U' ii '

'I'e que gosam de boe fama;
..

·11 li li i
, § 1. - Para a admissão, o prerendenté deve ii II PROPBIET&810 '

!I

A li
dh'igir-se por escrito ou verbalmente a, um membro iiO ii II lida Diretoria.. I li II Rua Marechal Deodoro, N. 158. ii

R II§ 2. - Os sócios ou os que vierem' a ser ii ii ii II
sócios, pagarão a joia de Cr.$ 5,00 e a mensalida- IIS II ii S IIde de Cr.$ 1.00· .

' ii :i -

O Iii 11§ 3. - Constitui' direito de cada sócio quite ii li SECÇAO DE LAVAGEM, DEP �

ii ii
com a Sociedade: a) Tomar perte nas Assembléias ii ii SITO DE LUBRIFICANTeS, ii T I!
e suas resoluçõee: b) Poder votar e Ser elegível. liT ii COMBUSTIVEL E ACES- iii' ii

§ 4. Os söcíos não· responderão - subsídíarle.. ii fi \! E
II

mente pelas obriga.ç�ês ·d� socjed�d�.' , :Ii II SORIOS, LUBRI-
Iii! ,'1:' § 5. - Ao �OCIO assiste o direito de apresentar :1 li FICAÇÃO CARGA DE

á Díretorla.-por escrito, suas queixas e sobre as iiO ii BATERIAS E VULGANIZAOÃO iiN I!
q1,lais. .decidirá a reunlão dos sócios, convocada para "'1 1.1.. DE PN'E..US..

ii EI
f ii, i!esse Almt' 4 .

A 'd ltld
• .

tem o
\.\....� .. , ..)j �\" �Ir. .

_;; pessoa a rm I a como SOC10, -..: ..

•

dever de observar as disposições do presente esta

tuto, bem como as decísöes da Diretoria e das
Comissões de F�stas. �

.

.§ 1. - Os associados perdem os seus dtrelros
com sócio: a) Por sua .retirada; b) por sua exclusão.
-, § 2. - A retirada exponranea do .éõctó

.

deve
ser comunicada ao Secretário, por escrito, pelo ínte
ressado e perderei os seus direitos nos bens da

, SOCiedade.
§ 3. �- A exclusão do sócio reré lugar: 1;

Caso o sócio, nos dias festivos da Sociedade não
se comportar; devidamente e desobedecer as dlspo
síções da Comissão de Festa; 2.- Caso. o sócio
proceda conira os Interesses da Sociedade du dese-
tenda as disposições do presente estatuto. .

§ 4. - O sócio eliminado por resolução' da
Assembleia Geral, perde rodos os direitos nos bens '

da Sociedade.
§ 5. - Aos sócios é franqueada a entrada em

I

todas as diversõe� ,Que a . Sociedade promover, uma
vez que não esteja em arrazo 'com sua mensalidade.

§ 6. - O sócio atrazado com· o pagamento de
suas mensalidades por mais de treis mezes, não

.

poderá tomar parte nas assembleias nem nas diver
sões promovidas pela sociedade, sendo eliminado de
quadro social, com perda de seu direito aos bens
sociais.

/ QORREIO DO POVO , ,

Estatatos da Sociedade de Bolão

"Pedra de Amelar Alto"
.

SÉDE E F.INS D� SOCIEDADE
•

I

DA . DURAÇÃO DA SOCIEDADE
Art. 6. - A Sociedade terá duração por tempo

indeterminado.
.

DAS ASSEMBLE'IAS
Art. 6. - As Assembléias Gerais Ordinárias

terão lugar no mez de janeiro de cada ano. Nelas
serão apresentados o balanço geral do ano passado,
dado por protocolo, e serão tratados d(>mais interes
ses da sociedade. Anualmente será feita a eleição
da nova Diretoria.

Art. 7. - As Assembléias Gerais-Extraördina
rias podem ser convocadas: a)- Sempre que a Di
retoria, o houver por necessário; b) Caso dez ou

majs sócios o pedirem á Diretoria.
Art. 8. - Para todas as assembléias gerais

devem ser convidados os sócios, com a publicação
da ordem do dia quinze (15) dias antes na séde social.

Ärt. 9. - As votações nas assembléias geraiR
serão efetuadas por simples maioria de votos. Em
caso de empate decidirá o voto do presidente.

Art. 10. - A resolução de alteração destes es
tatutos será tomada sómente si estiverem a favor
dois terços (2/3) dos sócios com direito ao voto.

DA DISSOLUÇÃO DA' SOCIEDADE
Art., 11 A dissolução da sociedade se dará

�

� Domingo DIA 19-2-1950 -

quando o número de sócios for menos de sete (7).
Neste caso a assembleia decidirá sobre seus bens .

•

DISPOSIÇÖES GERAIS
Art. 13. - Os -íesteloe da Sociedade serão di

rigidos por uma Comissão de quatro (.�) membros,
eleitos cada ano na primeira assembléia.

.

Art. 13. - Estes estatutos forem apresentados,
aprovados e assinados na eseembleía geral extra
ordinária, em '18 de Janeiro de 1950, ficando li sua
primeira diretoria .eselrn constltuida: Presidente ...

Henrique MiUnitz; Secretário - José Mueper e Te
soureiro - Emilio Kannenberg.

Corupá, 10 de Fevereiro de 1950.

HENRIQUe MILLNITZ - Presidente

JOSÉ MUELLER - Secretário

EMILlO KANNENBERG - Tesoureiro

-Reconheço serem verdadeiras as firmas supre
de Henrique Mlllnltz, .losé MUller, e Emllio Kannen
berg, por ter délas pleno conhecimento, do que dou
fé e assine em público raso.

Corupá, 13 de Fevereiro de 19M.

em resrç, JP da verdade

O Tabelião

JOSÉ PASQUALINI

Assinem . este Jornal

OASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA De JOINVILLe, COM A SUA PILIAL

eM JAßAGUA DO SUL A RUA MARBCHAL
FLORIANO peiXOTO, 54-58

(SOBRADO OTTO WAGNER) .

OFERECB: 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, Anelina
pera tingir Tecidos de ôedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo para Soalho, Massa pera Janela.
MATRIZ: Rua do Princlp�; 848 - Joinville,

LIDER DO COMe"CIO:DB TINTAS

------------...._�------II

II Dp. Ren.•to �alte. II
II M É O I C O I!
ii CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA IIii Com cursos de aperfeiçoamento no. I!

II!
.

Rio de Janeiro • São Paulo e B�e�os Aires. li
I. . Doenças de S�nhoras - Partos - Chmca ii
ii Geral de Adultos e Críanças. ii
li consultóJio· e Resideacia: - ao lado da Prefeitura Municipal. i�
II TELEFONE N. 3 li

ii Jango' do Sol. - Sta. Catarina li

SAN6UENOL'
, CONTEM

OITO ELEMENTOS fêNleos:

ARSENIAT� VANADAT�
FÓSFORO, CÁLCIO, ETC

tÖNICO DO CÉREBRO
TÔNICO DOS MÚSCULOS

Os Pálidos Oepauperados, Es....

tados, AnêmiCOS. Miei, quecria.

Maglos. Criança. raquitlea. re

ceberão a tonlficaçlo ,.ral do"
organismo com .e

SANGUENOl

BilDen Indúllriö·l!· [nm. dI! �. [illílrinil i/H.

I

I.· INCO·,·I Séde: ITAJAt·_ SANTA CATARINA II�C.o 1(14 ANOS DE EXISTÊNCIA)
(39 DEPARTAJH::JIENrOS)

CR$ 15.000.000,00
CR$ 24.111.126,80

�difício Pröprío

-

AVISA AOS SEUS AMIGOS E FREGUEZES E EM PARTICULAR AOS

SNRS. DEPOSITANTES QUE. ABONA AS SEGUINTES TAXAS DE
,

JUROS SOBRE DEPÓSITOS:

e.lnrA. DI 119••IIEI1••
, . 2°/0 ao ano

3°jo ao ano

4°10 ao ano

5°10 ao ano

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

AGENCIA:. Jaraguá. do
. Sul

Rua Oel, Emilio Iourdan, 115
End. Telegraãco uINCO�'

I

Caixa Postal, 65 -Telefone, 73

Opera em: Cobrança�, Caução, Passes, Depósitos, Empréstimos, Descontos.

Aceita: Valores em Custódia e Administração de Imóveis.

., ..

Depósitos Popu/at;!!! .

Depósitos Espectas. a Prazo Fixo e com Aviso PréVio, Saldo .lDlmo
.

,I. Cr$ 50.000,00
..

DEPENDE.CIAS EM:

5% ao ano

5,1/2% ao ano

6% ao ano

6% ao ano

6,1/2% ao ano

5% ao ano

ao ano

ABRA UMA CONTA NO &&INCO'.'. E PAGUE COM CHEQUE
1

, enquanto' o Senhor DESCANÇA.No "INCa" o Depósito Bancário TRABALHA

Araranguá
Blumenau
Brusque
araço do Norte
Caçador
Canoinhas
Concordia
Crescluma
Curitiba
Curitibanos
Cambirela
Campos Novos'
Chapeco
Florianopolis
Oaspar
Ibirama
Indaial
Ituporanga
Jaraguá do Sul
Joaçaba
Joinville
Laguna
I,.ages
Mafra
Orleans .

Piratuba
Porto União'
Rio de .Janeiro
Rio Negrinbo
Rio do Sul
S. Francisco do Sul
S. Joaquim
Taió .

Tijucas··
Tubarão
Tangará
Urussanga
Videira

Á Disposição
Limitada
Particular . .

Limitada Especial

COlD aviso de 60 dias .

Com aviso de 90 dias .

Com aviso de 120 dias
Prazo Fixo de 6 meses

Prazo Fixo de 1 ano .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empreza de Transportes "FRENZEJ.," S. A� tend� exarrihiado' detid�mehte' �iodbs os documentos, ,tF::::::::::::=::::::::::::::�·::::::::::::�=::::::::=::::::::::::::::::::"'·::::::=:::::::�

balanço e ,demonstrí;tç,ao. da. .COlltil de "Lucros e ii AUTO. JARAGUA S A n

Relatório da: Diretoria 'perdas" relàtivos. do' exercfcfo. findo em 31 de De- li '.

' ,

,
".. .! H

L'
'zembro de 1949? consfa�an(fo'sua perfeita ordem, são II Industria e Comércio ii

Senhores Acionistds
de parecer que os mesmos devem ser. aprovados n OFICINA' - Bervioo- "FORD"

!i

I, ,pela proxlrna eseembléla geral dos acionistas. ' ii
"V' H

. Atendendo as disposições legais e estatutàrias,
- "

',"

'

,

'

"

ii MEOANICA AUTORIZADO li

submetemos á, eprecíação' de VV. S8; as contas e 'Jaragúá do �u�, 28 de Janeiro de 1960. ii R 'M h IOd
" ,

J a'R A' G U A DO S.UL' ii

d
. I

"�i ' "

, :.1
- ua .rec a ea oro -

.' - I!

emars comprovantes re ativos ao exercício em .31
de Dezembro de 1949, que mereceram parecer favo- ass.j�' ,Ó. Rod�lfo Fischer ,II Posto de Gasolina - Depósito de Lubrificantes li
ravel desta Bmpreza. "' ., :_'-'.Ed"ith Franco II - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii

.Pelos elementos em apreço os senhores aclo- !I Iadores e Consêrto de Pneus. ii

nístes tem presentes os esclarecimentos pare bem Vitor Rilduenz :1
u

julgarem os atos da Diretoria. '

II Esta oficina está instalada em eondíçöes ii

, Entretanto essa,Diretoria permanece a díspoel-
:1 para efetuar qualquer serviço de consêrto ou I!

ção dos Senhores acionistas para qualquer informa- '''II,�
__��,�'�...iI li reforma em seu automóvel ou caminhão, bem li

ções que se tornarem necessàrlas,

�� ii ccmo: retificação de motores etc. . . li

Jaraguá do ôul, 7 de Fevereiro de 1950. fa',·�'rl·Ga., n,e F'.�,r'r'a:m�.n·ta8 ,��rl'G�las ii Todos' os serviços são executados com li
ii esmero,

.

por competentes profissionais e a pre- II

Germano Enlc, • Diretor Presidente
ii "ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- li

Hermann A/tho/f - Diretor Gerente D E
ii tríca e'oxigênio. li

Alberto,'Roess/e - Diretor Gerente
\!.":::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::-':::::::::::-.:::::::;::::::;..;:

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1949
PEDRO BENGEL

d E di···
Elrtrada Jaragu'à Esquerdo .

"ia mpreza . e 'I'ransportes Frenzel S.A. "JARAGUA DO SUL _ STA. CATARINA

A T I V O Esecute-se qualquer serviço de ferramentas

Dlspoll1J81

b
agrlcolas pera uso de lavouras, como:

Caixa 27.746,60 Machados. Erichadeé Foices etc.

aeallzaval , Carto e Longo Prazo viçe rapido e, garantido
e atende-se qualquer pedido

Contas correntes 9.1.487,80
Oficina peças 62.029,20

.' 'JiII:.·��.1III

Lubrificantes 2.280,20
Fe.rramenta 19.525,70"
Maquinas e Instalações ã2.432,20
Veículos , "541.007,30
Letras ii receber 15.693,00
Obrigações de '-guerra 3.500,00
Capitalizazão 8.800,00

Imollillzado
Moveis e Utensilios
Imoveís

Contas de Cempensaçlo
Ações em Caução

Bar e Restauranie E X P R É S S O

de

.João Irlneu de Souza

22.1�4,00 j(

5.000,00

Indo a Iclnvllle não se esqueça de visitar o

«I}ar e .Restaurante Expresso» a' Rua' 9 de

Março em frente ao -Mlcro Onibus e proximo

-=:===-IC==••*==*.c::I
' .', ti Rua.do Prlncipe, '

� Escritório Juridico Comercial Lá v. S� .encontraré ótimas refeições, quartos
arejados, bebidas, naclonaís e estrangeiras.

77f;J.75540
'Adloe'ela - obran('as • LoteaiDentos - Bepreaenta('Õfs

Ambiente puramente familiar.

.
, Vendas de: Fazendas - Pinhais - Serrarias ..-: .

1::::::I �::�li;,;:;:i��::::�� . �.Õiid;c;;p;i�efmãis'bi;ãto
846.176,00

.�
L A G E S

:-
Santa Catarina - B II A S I L

�' Fazendas, chapéos,

rou.P,
as

.

feitas miudezas em

'."
.

Diretor: geral, pelos menores preços da praça, só na

D"_ Elisiario õe Camargo Branco Casa laiCO ••"... J

"b:
Advogado

::]
'Ja�aguá do Sul -X':'_ 'Santa 'Catarina

Aceit�mos,
representar

nesta..
necesslternos de

""<>"'�""',
w,..rN"""III"'".w.w

••.•,.""';

•.
:.:.••.••,. *

••�

ã8.517,ão
,'representantes em outras praças

:
" � :,.: ".: :.._ : " .._ _ . .;; _ _ .

.• +c::I
.

�;;�UiZ-DESOUZÃ--
-IM-PU-RElJ-AS-OO-SA-N-GU-E-'? Anuno io no ,,, A D V O G'AD O

PASSIVO

EIIgl,,1 4 Carto e Longo Prazo
.Contes Correntes

.

8.272,80
Letras ii pagar 10.309,50
Dividendos não procurados ().27Q,00
Gratificação á Diretoria 6.000,00
Idem aos empregados 7.725,00

,
110 Ellgivel

Capital 350.000,00
Fundo de reserva : 55 000,00

.

Fundo de Depreciação -, '. 335.735,70
Fundo pl aug. capital 35.000,00
Fundo pI contas duvidosas .17.ã6ã,00

Contas de Com,ensaçAo
Caução da Diretoria 15.000po

.

846.666,00

Germano Enlce - Diretor Presídenté'
Hermann A/tlroll - Diretor Gerente

Alberto Roess/e _ Diretor Gerente

Hary Krause - Contador-diploma reg. da
D.E.C. n. 62.836 Carteira. do t:.R.C.-S.C.

n. 0.320

79ã.098,70 fLIXIB·Df 106UfI0 Residencia.: Benjamim Oonstant, 136 - Tel. 12

==:..._:::::::==:::::::::-_-::::==:::::::::::::::=---==::::=::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::
AUX. TRAT. StFILlS

"

CORREIO DO POVO

o � 'nosso jornal; I

Escritorio!'Mal. Deodoro da 'Fonseca, 210 _,. Tel. 34
,

,

NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIDAS,

E C Z E.M AS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,

F·RIEIRAS,

ESPINHAS, ETC.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO
6

o D. Pedro' II, de Oorupà, vencendo o ßonsu

Industrias de Calçados Gosch Irmãos S. A'. cesso F. C. em Iotnvíle, sagrou-se cempeäo da
L.J.D. A vitoria, por haver empate no jogo, foi dls-

Parecer do Conselho 'Fiscal putada por. fi penalidades maxímas, tendo o clube

Atendendo as determinações estetuterlas e pres- O� abaixo assinados membro d c Ih
corupaense feit.o 5 goals enquentó o joinvilense

crições legais, cumpre a esta diretoria apresentar-vos
,s o onse o apenas conseguio 4

os documentos referentes ao exercicio encerrado em
fiscal de sociedade anonima "Industria de Calçados

.

31 de Dezembro de 1949; a demonstraçêo do ativo Gosch Irmãos S. A.'1� !endo exemínado detidamente DOIS JOGOS EM JARAGUÁ
e passivo, demonstração da conta de "Lucros e Per- o ba�anço, �emo�straçao de "Lucros e Perdas", re-

"

das" e parecer do Conselho Fiscal.
latorlo da dlretorla e contas referentes ao exercicio No domingo ulti",!o. r�alizaram-se em Jaraguá

Pelo estudo destes documentos, podeis verificar
de 1949, encontrando tudo em p�r�e!ta ordem, mani- dois jogos com clubes JO,lDvllenses. .

a situação desta sociedade, que se apresenta solida,
festarn-se favoravelmente ao crltérlo adotado, por .

No campo do Acerat, esse clnbe Jogou c�ntra
sendo o resultado' do exercício setlsfarorlo, permitin- ent�n�erem que o mesmo consulta os ínreresses o Rlachuelo, vencendo-o por 6 a 3. Os tentos rara-

do a dístrtbúíçäo de dividendo compensador. SOCiaIS. .

.' •

guaenses foram marcados por Arman�os,. Jorge,

Este senhores acionistas o relatorío com que E, consequencra, este conselho e de parecer Car�nga 2, Bona e Mengarda, Os de Ioínvíle por

vos ,apre�entamos os docume�tos do exercicio de que as contas e documentos apreciados sejam apro-
EUriCO .e Alfeu 2

..

1949, que serão submetidos a vossa apreciação na
vados pela assembleia geral doe senhoree acionistas. JUIZ.o sr. Helnz Manhke 9ue atuou � contento.

prcxlma assembleia ordinaria
No Jogo entre o Baependl .e o Cruzeiro do Sul,

"
"

.

,

Jaraguá do Sul, 18 de Ianelro de 1950 venceu aquele por 3 a 2. Goals de Henrique, Justino

Jaraguá do Sul, 18 de Janeiro de 1950
e Lilo para os locais e Chico e Batalinha pare os

EDMUNDO SPLITTER vlslrantes.

HERTA GOSCH DANIEL HAMANN Jogo violento desde o inicio, marcado a prln-
Dire1iora-Técnica. cipio por Lourenço Erschlng e depois por Julio

ERWINO SCHUleTZE Ramos.
. r Na ultima fase o Baependi jogou apenas com

10 'elementos visto ter sido mandado retirar de cem-

I po o jogador Bdlok.
A tolerancia inicial dos juizes muito contribuiu

pare a vlolencla do jogo. '\

.

:;8 �
São convidados os senhores acionistas a se

o .000,00 .

----__-_-.o................. re D1rem em Assembléia Geral Ordinària, na séde
-
Cr$ 2.103.617,10 social, as 15 horas do dia 28 de Fevereiro de 1950.

PASSIVO
Ião (xigivel

ORDE� .DO DIA.

Capital 800.000,00 \ 1'.) - Exame, discussão e aprovação das contas

Fundo de Reserva Legal 92.353;50 da Diretoria, do Parecer- do Conselho

Fundo de Reserva Especial 183.216,00 Fiscal e do Balanço:
Fundo de Depreciações 214.076,80 1.289.646,30 2'.) - Eleição do Conselho Fiscal;

3'.) - Assuntos diversos de interresse da

(xigi,eI I Curlo e Longo Prazo ciedade.

C/Correntes, seldo Credor 352.145,20 Achem-se á disposição dos srs. acionistas os

Tlrulos a Pagar 77.497,00
I
documentos a que se refere o art. 99, do Doer-Lei

Gratíflcações a Pagar 20.000,00 2.627, de 26 de Setembro de 1940.

Dlvidendo a Pagar 80.000,00
Contas Garantidas 246.328,60 17õ.970,80 Jaraguá do Sul, ,26 de Janeiro de 1950.

Conlas de Compensação
FRIEDRICH BARG - Diretor Presidente

Deposito da Diretoria .20.000,00
, Idem dos Representes 18.000,00 38.000,00

----�C�r�$��-.�2�.1�0�3�.6�17�,�10
Iaragué do Sul, 18 de Janeiro de 19�0,

HERTA GOSCH
Dire�ora-Técnioa.

OTTILIA QOSCH fmoreza �e Iroßsoortes "fftfnZfl" S. ß.
Diretora.-Comerciá.1 Assembléia Geral Ordinária

EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL São convidados os senhores acionistas a com-

Con�a.dor reg. C .R. C. S. C. n . 16.001 parecerem á assembléla geral ordinária á realizar-se

I d
.

- no dia 11 de Março de 1950 ás 9 horas, na res i
n ustría de Calçados GOSCH IRMAOS S.A. dencia do ônr. Germano Enke a Rua. Epitácio Pes-

Demontraeão da conta de "LUCROS E soa n. 258 em Jaraguá do Sul, pera deliberarem

PERDAS" em 31 de Dezembro de 1949
sobre a seguinte ordem do dia:

'

10. Apresentação, discussão e aprovação do

C R É D I T O balanço, relatorio da Diretoria e parecer do
Conselho Fiscal referente o exercicio findo
de 1949.

20. Eleição da nova Diretoria.
30. Eleição do Conselho Fiscal.
4°. Modeficação dos Estatutos.
5°. Assuntos diversos.

Despezas Gerais 1.239.678,80
Juros e Descontos 66.025,90
Lucros e Perdas

----....;;.;;;.;.;.;�;;.;

Fundo de Depreciações
Fundo de Reserva Legal 8.709,50

I

Fundo de Reserva Especial 65.478,50
Gratificações li Pagar 20.000,00 Acham-se a disposição do§::.;;.,&enhpres acionistas
Dividendos a Pagar 80.000,00 174.188,00 no, escritório desta Empreza rlI" Avenida Getulio

, 1.539.68370 Vargas s/n os d?cumentos a que. se refere o artigo
,

.

' 99 do decreto leI 2627 de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 18 <Je Janeiro de 1950 Jaraguá do Sul, 7' de Fevereiro de 1950.

HERTA GOSCH - Dire�ora-Téonica
'

GERMANO ENKE - Diretor Presidente

Industda de Calçados
, ,

GOSCH .IR,MãOS S. A.
Relatorlo da Diretoria

Senhores Aoionistas:

OTTILIA GOSCH
Dire�ora.-Ca.mercia1

Industriá de Calçados GOSCH IRMÃOS S.A.

Demonstração do "ATIVA e PASSIVO" em
31 de Dezembro de 1949

'

A T I V Q
Imobnlzado

Imoveis e Benfeitorias
Eslavel

_

,

Moveis e Utensilios 30.255,30
Utensilios Díversos 67.573,10
Veículos e Semoventes 25.277,70
Maquinas e Aceesoríoe 318.93300

. Disponl,el
--........--.......----;;;.;.

Caixa
Realizavel a Curto e Longo Prazo

Mercadorias 737.338,70
C/Correntes, saldo Devedor 25.953,60
Títulos a Receber:

em Carteira 59.561,00
em

"

Cobrança 2.074,00
em Caução 489.284,50

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

279.478,10

442.039,10

29.888,1'0

1.314211,80

Caolas de Compensação
Ações em Caução

Mercadorias
Juros e Descontos
Alugueis

1.505.912,30
27.771,40
6.000,00

Cr$

DÉBITO
1.539.683,70

1.305:704,70
2i.890,50
37.900,50

- Domingo DIA 19-2-1950 -

"

OTTILIA GOSCH - Diretora-Colllercia.1

EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL
Conta.dor reg. C.R.C.S.C. N. 16.001

ESPORTES
JUSTA VITORIA DO D. PEPRO II

Vermifuga suave e de pronto
.

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

.

ME o n.: 1, 2, 3 e 4
'

Pr?teja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
EVitará muitas doenças e poupará dinheiro em

temedios '

Compre hoje mesmo urna LOMBRIIJUEIR!

•
MIIANeOR! para o seu tilhinho,

E um produto dos Laboratórios Minancora
JOINVILLE

\

JOGOS DO QAMPEONATO
Foi o seguinte o resultado dos jogos reallsa

dos domingo ultimo em disputa do campeonato
brasileiro de futebol:

Rio Grande. do Sul 4 x Paraná 2
Bahia 2 x Pernambuco 1
Minas Gerals 4 Estado do Rio 3
Pnrá 2 x CeéJrá O '

Manoel .p. da Costa S. A.
Comercio e Indústria

AVISO

Achem-se a disposição dos snrs, Acionistas, no
escritorio desta Sociedade a Estrada Itapocuzlnho,
[eragué do Sul, os documentos a que se refere o

art. 99 do Decreto-Lei nv, 2.627 de 26 de Setembro
de 1940.

Convocação para Assembleia Geral

Ordinária
São convidados os snrs. ecíonlsres desta so

ciedade a comparecerem á Assembleia Geral Ordina
ria a realizar-se pelas 10 horas do dia 13 de março
proxlmo, na séde ôoclel, a Estrada Irapocuelnho,

So- Iereguà do Sul, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia:

1').- Exame, dlscusão e aprovação de contas

da Diretoría relativas ao exercicio de 1941:), notada

mente, relatorio, balanço, conta de Lucros e Perdas
e Pareceres do Conselho fiscal.

'

2°. - Eleição do Conselho Fiscal.
3°.- Assuntos de Interesse Social.

Itapocusínho, Iereguä do Sul, lOde Fevereiro ele 1950

MANOEL F. DA COSTA - Diretor-Presidente

JOÄO LUCIO DA COSTA - Diretor-Comercial

I••us_!t,a BE e••,••••
Goscb IplDãos S. A.

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionisias a comr;arecerem a assembleia geral ordi
naria a realizar-se no dia 25 (vinte cinco) de Marco
do corrente ano, as nove horas, na séde social. afim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

1°.)- Discussão e aprovação do Balanço e mais
. documentos referentes ao exercicio de 1949

20.) - Eleição da Diretoria. I

3°.)-- Eleição do Conselho fiscal.
4".)- Assuntos de interesse social

Jaraguá do Sul, 15 d� Fevereiro de 1950
•

HERTA GOSCH - Diretora:-Técnica

OTTILIA GOSCH • Diretora-Cómercial
..

-X......

Acham-se a disposição dos senhores acionislas

no escrilorio desta sociedade, os documep'os a que
se refere o artigo 99, do decreto.lei nO� 2.627, de 26

de Set�mbro de 1940.

\

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANeOßA

Auto Jaraguá S. Ä.
Indústria e Comércio

Assembléia Geral Ordinária
f;ONVOCA,ÇA.O

Prefiram o CORREIO DO POVO

O Seu Jornal

Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1950.

GERMANO ENKE - Diretor Presidente

-x-

AVISO
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CORREIO DO POVO

7
Domingo DIA 19-2-1950

Clube Atlétiço. Baependj
••IS. �\,�.Il.I.1

A Diretoria leva. ao conhecimento' dos seus

prezados associados Que serão- levadas a efeito, em

homenagem .ao RÉI 'MOMO, os seguintes festejos,
carnavalescos:

,. .

Dia 18/2 - Grandioso Baile social á fanta
, zia e inauguração da "Montanha

. ',T' Russa" (Rutschbahn)
Dia 19/2. á tarde: Domingueira infantil a

fantazia (das 15,1/2 as 19,1/2
horas) .

Dia 21/2 - Grandioso Baile social em con

junto com o Clube Aimoré.

Convida pois, aos seus .essocíadoe e, exmas

familias para assistirem as festividades acima, man

dando reservar sua mesa com antecedencia, com o

snr, Tesoureiro do Clube.

Nota: "Não haverá íngreseos de favor".

Tocará: JAZZ ELITE

ALFREDO KRAUSE - Presidente

reador Wiily Germano"Gessner, o qual, justificou
verbalmente, a emenda, no sendo que fosse incluida
no art. 2. do proléto de orçamento, uma verba de

Cr.$ 600,00, para .gratificação ao póiteiro-continúo
padrão K, pagavel em prestações mensais de Cr.!» ..
60,00,

. correndo esta verba por "conra da dotação
9.94.1 o que depois de consultado o plenário; foi

por todos acerto; Pessoa-se em seguida, a 1. .dls

cussêo do proléto-let que ,fixa a época do pagamen
to de impostos e taxas, o quel foi aprovado una

nimemente; foi submetido a re. discussão o projéto
que concede Abono de Natal; sobre o. assunto fala

ram os vereadores: João L. da Oosta e Arquimedes
Dentas, aquele no sentido de que o Abono fosse

extenslvo aos extra-numerários e' 'este solicitou que
o mesmo abono, fosse extensivo lambem' aos fun

cíonérlos aposentados; o que foi tudo aprovado,
bem como o parecer da Oomrssão . de Finanças,
ficando assim aprovado em Ia, discussão o proléro
leí; aprovado por todos em la. discussão o proléro
que dispõe sobre a doação de uma área de rerre;
foi ainda submetido a

.

ta. discussão o proléto-lel
que altéra o imposto de licença sobre veiculos; sobre
o assunto falaram os vereadores: João L. da Costa
e Arquimedes Dantas, este solicitando que fosse o

proléto devolvido a Comissão de Finanças, afim de

elaborar novo proléro incluindo os 20 de aumento,
concedidos por let; submetido a discussão, foi reíeí
tada a proposta Damas, sendo o proléro aprovado
por maioria. Nada maís havendo a tratar, o sr, Pre

sidente, designou o dia 19 do corrente, para a pro
xima sessão e a Ordem do Dia constarà da 2a.

discussão do proléto-leí Orçamentário pare 1950; e

2a. discussão doe seguintes prolétos -leí: concede o

abono de Natal; altera o imposto de licença sobre

veículos; que dispõe sobre a doação de uma área

de terra e re. discussão dos prolétos de autoria do

sr. Prefeito e que solicitam créditos especiais e su

plementares, respectivamente de Cr.$ 86.000,00,
60.992.10 e de Cr.S 35.000,00. Findo o que, foi
encerrada a Sessão, na qual faltou o vereador:

Carlos Rutzen.

(ess) Luiz de Souza - João Luicio da Costa -

Otaviano Tlssí,

Camara Municipal
Ata da reunião Ordinária de

15 de Dezembro de 1949

Aos quinze dias do mes de Dezembro do ano

de mil:novesentos e quarenta nove, pelas séte horas,
na sala do Forum, no edifício da Prefeitura Muni

cipal de Jaraguá do Sul, reunidos os vereadores:

Arquimedl3s Dantas, Luiz Maes, Max Thieme Jnr.,
Willy Germano Gessner, Frederico C. A. Vasel, AI
brecht Gumz, Otaviano Tissi, João Lnoio da Costa
e Luiz �e Sousa. Havendo número legal, foi pelo
sr. Presidente, declarada aberta a sessão, ordenan
do ao sr. 2°, Secretario, que procedesse a leitura

da ata da ultima sessão, o que depois de f{'ito foi
submetido a discussão e subsequente aprovação o

que foi feito sem emenda pelo que passou a ser

assinada pela Mesa. Em seguida, passou-se a ex

pediente, que constou de: Oficio 348/49 recebido

do sr. Prefeito; um convite, recebido do Grupo Es

oolal "Abdon Batista", para a formatura de com

plementaristas; um requerimentn.de Juliana K. da

V. Coutinho; foi cientificada a Casa da chegada de

exemplares do Diário da Assemb.leia Legislativa;
ainda na hora destinada ao expediente, Iforam li

das cinco emendas ao projeto orçamentario para

1950; bem como um projeto-lei que concede Abono

de Natal aos funcionarios e operarios desta Pre

feitura e autoriza a abertura de crédito pa raa esse

fim; projeto-lei esse, que depois de consultado o

plenàrio, pelo sr. Presidente, foi julgado' objeto de

deliberação. Logo apos, foi pelo sr, Presidente, ce
dida a palavra a quem dela quizesse fazer uso,

como ninguem a solicitou. passou-ae
:

a Ordem do

Dia, que constou da discussão do parecer da Co
missão de Educação, referente ao projeto-lei que

dispõe sobre a doação de uma àrea de terra, onde

está localizada a escola "Darci Vargas", o qual foi
por todos aprovado; passou-sé a discussão e apro

vação do parecer da Comissão de Viação e Obras

Públicas. referente a instalação dos telefones auto

maticos, nesta cidade; foi 'aprovados por todos o

parecer da Comissão de Finanças, relativo ao pro-

[éto-lei que abre crédito especial- de Cr$ 15.0M.00, __.....
_

por conta do excesso de arrecadação do corrente

exercício; foi ainda submetido a discussão, sendo
aprovado por. unanimidade o parecer da Comissão

de Finanças, relativo ao projeto-lei que altera o

i�posto de licença sobre veioulos; Em seguida pe

díu.e obteve a ,pala�v.ra o verEaqor João Luoío da

Costa, o qual solicitou ao sr. Presidente, que de

pois de eoneultado o planario, fossem eueaminha

das, com a maxima urgencia, as emendas apresen
tadas ao projeto orçamentario para 1950, á Comis

são de Finanças. para dar parecer; sendo por to

tos, cedida a urgeneia.
. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente

convocou n6va reunião, para para o proximo dia

17, e a Ordem do Dia, constará da la. discussão

dos seguintes proj�tos-Iei;- que concéde Âbono de

Natal; que dispõe sobre a dfi8ção de uma área de

. terra; que altera o imposto de licença sobre vei
culos; e 1 a. discussão do projeto orçam�ntario pa
ra 1950. Findo o que, foi pelo sr. �Presidente, de
clarada encerrada a sessão, na qual frItaram os

vereadores: Augusto Sarti, Carlos Rutzen.

(ass). Luiz de Souza, João. Lucio da Costa,
Otaviano Tissi.

Sociedade Hípico Jaraguá
AsseMBLÉIA GBRAL ORDINARIA

2a. CONVOCAÇÃO
Pelõ presente ficam convidados os snrs. seclos

para se reunirem em Assembléia Geral Ordinaria, 211•

Convocação a realizar-se no dle 23 do corrente as

21 horas, no salão Buhr, afim de deliberarem sobre

a seguinte ordem do dla:
Prestação de contas, Eleição da nove Diretoria,

Alteração uos Estatutos e Assuntos de Interesse

social.
Jaraguá do Sul, 7 de Fevereiro de 1960.

JOÃO EMMENDOERFER - Presidente

. __...__
....................._ .........

-_..._ ..........__
..........----
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HllO 30

O Nfl'l O O O I
N.6Resolução

Eu, LUIZ DE SOUZA, Presidente da

Oãmara Municipal de Jr�raguá do Sul, faço
saber que a Câmara votou e eu promulgo
o seguinte

RESOLÚÇÃO:
Artigo 1. - Fica concedida ao Senhor

Vereador ALBRECHT GUMZ a licença que
o mesmo requereu, com base na lêtra d,
do artigo 99, do Regimento Interno da

Câmara, até o dia 1. de Maio de 1950.

Artigo 2. - Revogam-se aB 'disposi
ções em contrário.

Sala das Sessões, 16 de Fevereiro de 1950.

(ass) Luiz de Souza

João Lúcio da Costa

op oln o

pA"SGad.�pu! �

8Z3nbllJd
zaPHlBd
O��UB'J
8S3J2JUW

tI.Ll.LtlddV

aa VllVd VN

Itl da ReuniãD Ordinària de 11 de Dezembro de 1949. Otaviano Tissi
Aos dezesete dias do mez de Dezembro do

ano de mil novecentos e quarenta e nóve, pelas sete ,1_lIiiE!!ISIIIIEiII!E!!IIE'II!!!lIIE!lII!i!!i\l!!iEiiiilillEl • _.

horas, nll sala do Forum, no edificio da Prefeitura .1

�::n�%�li�:d!:r�:n�a�� ��� �:��o�u��s;�rSa��� P O R I ß R I H n. 3J de 13 de fevereiro de 1950. "I
C ß S ß O f S ß � O f f M ß I f H n I O ß O f

Max Thieme Jnr., Willy Germano Gessner, Frederico D PICCIO
C. A: Vasel, Albrecht Gumz, utaviano Tissi, João

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve: r
. NE

Lúcio da Costa e Luiz de Souza. Havendo número

lO •

legal, foi pelo sr. Presidente, declarada aberta a

CONCEDER JJCE�ÇA ... MÉDICO

sessão, ordenando ao sr. 2'. Secretàrio, que proce"
A OTTO LANGHAMM�R,. ocupante do �argo III

.

.

des�e a leitura da ata da ultima· sessão, o que de- d� Intendent� ,Exator, no dls!rJto de Cor��a, de I� Formado 'pela.Faculdade _de Medicina da

pors de feito, f�i submetido. a. discussão e subse. ,trmta (30) dias, tratar para de mteresses partll,;ulares. I
.

UDlversldade de Sao Paulo. iii

quente aprovaçao, o que fOi feito sem emenda, pelo DESIGNAR

··1-
Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de I

que passou a ser assinada pela Mêsa. Em seguida, RAUL MA.SSANEIRO·. t d de
Miserieordia de São Paulo I

passou-se ao expediente que constou da leitura de _ ""
,ocupan e

.

o cargo
.

.

um Oficio 252/49 anéxando tres projétos-Iei, recebi- ��anuense, padrao P do Qua�ro-UßJco .

do MU�I- C LI N I C A G E R A L - C I R U R G I A

Ido do sr. Prefeito; parecer da Comissão de Finanças
ClplO, par� responder �elo Expedlent� da IntendencI.a Partos· Doenças de Senhoras, Homens - Moléstias internas ..

relativo, as emendas apresentadas ao projeto lei or: de �orupa, durante a hcença concedida ao respectl- e externas: Pulmões • ,Ç�ração • Estômago - figado • Rins

çamentario para 1950; 1 emenda apresentada ao pro-I
vo tItular. Iii! Doenças

nervosas • �tflilS • Doenças venereas· Doenças da ...

jé'o acima, pela mesma Comissão' parecer da Co Comunique-se
péle em geral. Alerg;a (asma, etc). Tratamentos modernos.

Imisão

.

de Finanças, .referente ao pr�jéto-Jei qu.e con- As.)- WALDEMAR GRUBBA I
.

ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS

c�de Abono de Natal. Lógo após, foi peJo sr. Pre-
.

pr'
. . GUARAMIRJ' .

sldeote, cedida a palavra a quem dela quizesse fazer
re eJto MUDlclpal M .-. SANTA CATARINA

IdusooD': como ninguemda solicidt?u,pas�oud-se a 9rdem íE!.iJiii!!!i!ii! !I!iiEIII!lii.,5!!!!;'_" 1_IIEe;;; ;�!!EEliSIE ATENDE OHAMADOS A QUALQUER HORA:

Ia que constou a la. Iscussao o proJéto.lei

I II '

�

or.çamentário para 1950; sendo aprovado por unani- "F b. e's (Sezões, Malárias, li

I_Ei!I!I!j!!!j!!!!1' !!!E!l1E!IIiIIIlI!lil!!!!I__'_I_"!EE!

mIdade o art. 1. do referido projéto; Jogo após, foi I'!J r Impaludismo i
peJo sr. presidente submetido a discussão a emenda, � Maleitas, Tremedeira .!

.-------------.---------

n. 1, a qual foi aprovada por una�imjda�e; foi ainda I - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II Dr.- Wal.le·.ml·ro. MazurecLe·o.
apr<;>vada a emzndn n. 2; em segUida, fOI submetido : ..' U II
a dIscussão a emenda n, 3; sobre o lIssunto falaram "Capsulas Antlsesonlcas I
QS vereadores: João L. da Costa e Arquimedes' I
Da.n!as; sendo aprovada por todos a emenda coma, M inancora"
retIficação feita pela Comissão de Finanças, em seu . Iparecer; foi aprovada por unanimidade o parecer Em Todas as Boas Farmacias

Juntamente com a emenda n. 4; foi ainda aprovado
o p�re�er com a emenda n. 6, apresentada pela li: um produto dos Laboratorios MINANCORA-:
C.QmJssao de Finanças, foi estiJ aprovada por unani- L ..

. I
midade. Lógo ap6s, pediu-e óbteve a paléivra o ve- �IEIQI -f�u.:..I_��=a--:; i 'ME,

eA.A 81 .AU8.
Rua Mal. Floriano n. 152 - JARAGUA

Clinica geral medico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Oiathermia Ondas curfas e Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro-cauterização
- Raios Intra-vermelhos e azuis.

,,�".I_""""""""""""""�
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Continuam os pedldos
de Mandados de Segurem
ça contra.o aumento do

imposto de vendas e. con

s.;gnação.,
As firmas Colin & Cia

Ltda., Doehler & era,
Cía. Textil S.A., de Ioln
vile e a Fabrica, de Papel
de ltajaí. alem de firmas
de.Blurnenau e Brusque
jà requereram essa 'medi-
da.

�

Por não terem. compa
recido a dois períodos
leglsletlvos consecutivos,
perderam os seus manda
tos de vereadores os snrs.
Adernar Garcia e David
Ernesto de Oliveira, do
PSD, ..de Iotnvlle.
O vereador Fernando

Santana, .do mesmo parti
do, verberou acremente o

proceder dos seus colegas
taxando esse descaso co

rno uma afronta ao elei-
-x- torado.

Uma agencia noticiosa
.

_ x-

americana traz o seguinte Em [olnvile, Pedro Ka-
telegrama de Praga: nopka, quando limpava

As autoridades checos- uma espingarda carregada
lovacos estão tendo gran-

-

o fez com tanto -descuido
de dor de cabeça com que a arma disparou indo
uma cruz de madeire, na ferir gravemente sua em
pequena aldele de Gissost, pregada Rosalia de Oll
que "saudou e Congre- veira, que foi internada
gação reunida' e em se- no hospítel.
guida virou-se apontando -x-

pera o oéste. Até os rnals No ano de 1946 o Bra-
leais comunistas da aldeia sil importou 20.200 tone

juram ter presenciado o ladas de bebidas alcoolí
milagre por duas vezes, cas e em 1947, 21.100.
quando o pedre Ioseph É aí que vai o dinheiro
Touphar disse "aquele que do país.
está conosco no taberna- -x-

culo, nós ajudará e em 'Havia nö Estado de

seguida fês um gesto pára são Paulo,' em 1948,
a cruz Tambern na Boeh- 60.082.217 pés de cafés
mia ocidental, um grupo novos e 887.528.946 pés
de slmpetlsantes comu- de eafé Irutífioando. A
nísras viu a Virgem Maria proqUQãq, naquele ano,
nö céu. E os aldeões dum foí

_

a seguinte; Garça,
lugar perto da frontetra 1.133.580 arrobrst São
com a zona norte-ameri- Manllel, 1.000.000 de ar

cana da Alemanha, viram robas; Oafelândia 918.000
mesmo a Virgem agitando arrobas; Lins, . 882.000
uma bandeira norte-ame- arrobas; município gra
ricana, enquanto no fundo vemente atingido' pela
apareciam tanques do broca; Jaü 950.000 arro

exercito norte-americano. bas; Birigui, 800:600' ar-
-x- , robas; Mirasol 780.000

O Instituto do Pinho arrobas; Olímpia, 720,000
acaba de baixar uma re- arrobas: Quatá 700,Qo'ár-'
solução estabelecendo o rO,ibas: Marilia,6'69.000 ar.

, regimem de quotas para a robas; outros municípIos,
ganda de um sö candi. exportação de pinho ser- 34.176,030 arrobas.

dato. rado para a Argentina. Ascendeu a produção

Por AL NETO
A estação 'que quizer As quotas serão forne- do café 110 - Estado, em

, :)
, fazer propaganda de um cidas cQm base nos esto- 1948, ao total de 42.628.610

Fazer poHtic.a partidá- partido, tem que por i- ques existentes nos porlos arrob�s. no valor de Cr$ ..

ria é um dos maiores guaL tempo, em igual de embarques no Paraná, 3,847.958,832,00. O total

tabús do rádio norte-a- horário, á disposição dos Santa Catarina e Rio Gran- de ár'vOl'�S de café, exis

mericano. Nenhuma es- outros partidos. Isto faz de do Sul e cujos expor- tentes em São Paulo na.

tação de rádio dos Esta.. parte não só da codigp tadores tenham carla de quele ano era de

dos Unidos· faz propa- de _ética - das proprias credito expedida antes da 938.611.264.

estações como e, igua.l- dara de resolução. x '

mente" uma determina- O Ministro do - Traba-

- ção do govêruo federal. lho apresentou ao Presi-

Para exemplificar' co - ção do outro partido. dente
- Outra novo projéto

I mo as estações observam "Algumas das nossas de lei instituindo o 'salã-

estas normas estritamen mais conhecidos esta- rio-fa!Ililia.

te, o presidente da Co- ções de rádio - diz Coy O novo diploma legal
missão Federal de Co- - pertencem a jo-rnais aproveitará de um "modo

municações - Wayne cujas colunas estão os- mais justo as necessida

C'oy - indica o caso tensiya e completamente des dadamilia. Não ha

das estações, que são de ao serviço -dos candida- verá distinção de sexo,

propriedade de jornais. -/ tos e orientação de um nem e5tado civil.

Muitas vezes, trata-se de partido politico. ..:.-x-

jornais ardentemente "Entretanto, nossa ex- O Governador Macedo

partidários, que apoiam' periência demonstra que, Soares; do Estado do Rio,
com calor um ou outro no que se refere á es - que rompeu com o PSD,

partido. Entretanto, a es- tação cie rádio, não há nomeou para Secretario

tação 1e rádio de qual- demonstração de parti· do _Interior e Justiça um

quer dêsses jornais ja- darismo nas. campanhas procer udenista, tendo tam- \

mais faz propaganda do politicas - todos os par- pern. feito uma derrubada'

partido que apoia sem

I
tidos podem usar livre-' geral 'nos cargos que in

colocar tempo igual, em mente das instalações tere$'sam a .politica no in-

'horário igual, á disposi. da estação:'
-- 1erior.

,

Comércio Exterior do Brasil DR. ADOLFO KONDER NOTAS &
NOTtCIASFez anos no dia 16 do corrente, o sr.dr. A

dolfo Konder, ilustre representante da União De--A' expor�açã.o do Brasil 1949 ela desceu a 10 bi-
no pnmeiro semestre Ihões, 243 milhões e 469

de 1949 apresentou um mil cruzeiros.
decréscimo de 423.516 to� A diferença pera menos

neladas em confronto com atingiu, portanto 1 bilhão,
igual período de 1948. A 596 milhões e 542 mil cru
cause principal dessa re- zeiros.

dução, que se vem verifi- Essa redução quanto ao

cando desde janeiro, foi a valor se deve igualmente
queda acentuada dos em- á queda registrada na im

barques pera o exterior de portação das rnanuferuras
produtos como açucar (menos 1 bilhão, 224 mi

(menos 130.254 toneladas), lhões e- 892 mil cruzelros)
arroz (menos 124.510 to- e dos generos alimenticios
nelades), milho (menos (menos 459 milhões e 303
77.069 toneladas), algodão mil cruzeiros).
em rama (menos 46.487 Ao contrário do que
toneladas), ferro gusa (me- acontece com a exporta
nos 40.242 toneladas) e ção sôbre a qua] se adml

pinho (menos 28.919 tone- te um aumento compensa

ladas). dor durante � segundo
Mas, a redução não semestre, quanto á impor.

'tem sido apenas quanto á taçêo a expectativa é de
tonelagem. maior redução no mesmo

Nora-se declínio tarn- período, visando a nlmí
bém quanto ao valor na nuição do "deffcit" da be
exportação

-

do primeiro lança comercial que, no

semestre do ano cerreute. periodo íanetro-Iunho
-

de
Enquanto o valor total no 1949, orça em 2 bilhões.
primeiro semestre de 1948 267 milhões e· 601 mil

atingiu 9 bilhões, ?39 rni cruzelros.
Jhões e 690 mil cruzeiros, "Defícít' que todavía, já
no mesmo período de 1949 a partir de maio indica
não f�i �érn de 8. bi!hões, ; mensalmente, decllnío, co�
15� mílhöes e 868 mil cru- i mo pode ser verificado na

ulro,s.. apresentando. �m I ta,
bela numero 1. É ínteres

decres�II120 de 1 b_tlhao, senre ainda observar que,
583 milhões e 822 mil cru- segundo estimativa do ser

zeiros. Esse declírrlo quan- viço estatistico especlall
to ao valer se deve á zado do Banco do Brasil
queda da exportação, prin- durante o primeiro semes: mocratica Nacional [iinto ao diretorio nacional

cipalmente do arroz (me- tre deste ano pare a área desse partido no Rio de Janeiro.
nos 432 milhões e �85 mil das moedas 'convensíveis Figura de grande projeção, no cenarío poli
cruzeíros), do algodão em (dólar, escudo. e franco tíco brasileiro, o aniversariante .tambem ja foi go-
rama (menos 412 milhões suíço) a esportação somou d d t d d S ta Cat· d f
e 644 mil cruzeíros), dos 5 bilhões '66' milhões e

verna or o es a o e an arma, on e ez

tecidos de algodão (me- 438 mil truzeiros (2,75.106
um dos governos mais progressístas que ja tivemos.

Pela data Iestíva que todos os catarinenses

nos �28 milhões �- 789 mil mil dólares) e a 'importa- comemoram, tambem o Correio do Povo; se solí

cruzeíros), do aç,ucar (rne- ção 6 bilhões, 764 milhõe darisa, enviando seu abraço de Ielícítáçõee.
nos 227' milhões e 738 mil e 248 mil curzeiros (361.338
cruzeiros) e.d� cacau (me- mil d6Iàres), ao passo

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

nolS 120 mrlhoes e 210 que para a área das moe-

mil-cr�zeiros). . .

das incónversíveis (com- No Mundo do Rádio
Admite Se que, amda no preendendo mais dE> cin

segundo se�estre do ano quenta países) a exporta
corrente, haja uma com- ção orçou em _ 3 bilhões e

pensação para tal pr�juizo, 430 mil cruzeiros e a im.
tendo em vista principal- portação em 3 bilhões
mente o aumento dos pre- ti59 milhões

-

e 221 mii
ços e das vendas de café cruzeiros.
para o exterior, pois já (Do Boletim do Comer-
no primeiro semestre mos- cio Esterior).

.

1

trou uma reação bastante
favorável em relaçäo ao

mesmo periodo de 1948.
A importação, por sua

vez, no primeiro semestre

de 1949, sofreu um decrés
cimo de 128.855 toneladas
em relação ao mesmo pe'
riodo de 1948. A causa

principal dessa queda foi
a redução verificada na

importação demanufaturas
(menos 114.501 toneladas)
e dos generos alimenlicios
(menos 37.891 toneladas).
Nota-se na importação

declinio igualm@nte quan·
to ao valor. Pois, enquan
to no primeiro semestre

de 1948 a importação as

cendeu a 12 bilhões, 20
milhões e 11 mil cruzeiros,
no mesmo periodo de
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TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA!

A revista financeira

americana, "Forei Credit
Interchange Bureau" di z

que o Brasil foi classifi
cado nos Estados Unidos
como em ultlrno lugar co
rno pontual pagador.
Dada a situação precá

ria de todos os paizes,
quer isso dízer.que.somoe
o número em caloteiros,

•
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