
1.) Governarei, acima
das competições e de
sentendímentos politicos.
2.) Representação no

governo das forças po
N. 1.625 líticas do país, tendo em

vista os resultados do
pleito.

A C· b 3.) Orientação traba-

luana rou OU lhísta e papel do PTB,
, tipo inglês e suéco.

Como já noticiamos 4) A N
-

dO sr. Germano Kuhm, . açao eve pre-
no número passado; fez estabelecido em Trombudo parar-sé para grandes
anos no dia 10 do cor- Central municipio de Rio sacrificios.

reute, o sr. Mario Ni- do Sul, foi roubado em 5.) Defesa nacional e

I· di' um mil cruzeiros, Pera industrias de base.
co íní, verea orß etto e '"

dí ddescobrir o ladrão, pro- 6.) Posição íante as
fi,aura de r e a I c e nos eles arm'adas e re�

curou uma cigana que por asses -

meios sociais e politicos lá andava e mandou tirar novação mat�rial e es-

a.," munícípío. a sorre, piritual do Exército Na-
A vidente espertelhona, cional.

Ao aniversariante,
ou-Ihe se ti h dl- 7.) Posição no plano

que naquela data rece- perguntou- ne se 10 a I
.

t
.

I
"

t ita.

,', _ nheíro co�o. respon- In ernaCl0!la e es re

• be� a mamfestaçao. de dendo p consulel11e q,ai e colaboração com .os
amizade de seus mu- carregava, vinte mil cru.' �es do nosso hemís-
meros a In i g o s, 'vai zeiros., térío.

,. '. .

também aqui o' nosso Mandou então ii cigQfla 8.) CaPifaIStã���rerdío mas 5 i n' c é r o que odtnheíro lhe fosse tr�b' et li _qn�s o
t' e tos'

entregue e que uma hore n u açao: ,nves. un n

abraço. depois lhe serta devolvido e economI!i nacíonal,

� com o conto de reis rou- 9.) As �nhas mestras
, ,'.,

bado.lsso feito, fugiu de do trabalhismo (exemplo
automovel para 'o Estado da In'!laterrat são de

NOT,AS &, NO,TICIAS do Paraná, onde a policia evolu�ao e nao,' de :e:
a procura. volução, classes, co�s�r

vadoras e harmoma de
'

A Comissão de Fi�aQ- Re�.ressava ° sr. Fer� trabalho para o maxímo
ças re'aliZ'Qu ontem, an" nandõ Santana,. do .Cem;. delphíae, nas condições .dé .rendimen!o. '

de dar inicio aos se. gresso da:Paz, realísado sugerídas pelos EE. UU.. '10.) Bespeíto a Oons
trabalh()8 normais, uma em Varsóv:i�l.,: de que par- .

-x-- títníção, ,predominância
sessão eui cárätér réser- tíeípou ·coillo delegado

_

Informa-se que os ge- democrática: "e elogío ao
vado, aprovando durante dos comunis.t8!, brasíleí-

ne1'ais, aliados e alemães Gover-no pela lisura e

a.mesma projéto prove- ros, Nas eleíeões de Ou.
encetarão amanhã as honestidade do pleito.

mente de'Mensagem Pre- tubro de 1950 Santana foi
d'

_

'f'"
,

'dê
.

1 li't do leito candidato deputado 1scussoes p�o IS�Ionals ----------SI nOI!!, so Cl alI o
, . .

' sôbre a partIclpaçao ale- . d' 'h 'í t
C r é d 1 t o de Cr.$: .... por mdlcação do P..C._B., mã no Pacto do Atlanti- A 10 a a por a gen e

!' 75.000.000,00, de�tmado. eancorrelldo I,I.S elelçoes
.co ,ma'8 a primeira reu- d'f qd'ue têm o topet� �de

a o rearmamento d o no Estado, da Baía. , ;.! ,.

,

e e� er. os c<!mllDlsJas

,�bL .

.

Exérc!to. tondo em conta .po::a4:: ;:�:=:�r;�� :G:::�;a:m gu:�.J. P. JÄRAGUÄ -- A nová lei do inquilinato foi
,-x- de grande relevância; nha. e EE. 00.

'. •
'

,

mesmo em JÇll'agua, o�-publicàda no Diário Onéial da União, do dia 28· de Os planos de uma c'Re- pois conferenciara com Dl�em os melOS mfor- ve�se comumente, especl-
Dezembro de 1950. _. _ voluç60 permanE:-nte» do Stalin em Moscou e com �ados. qu_s, os. EE. Vp. i:llmente nos elemento� que
O aluguel at�al nao poder� sofrer qualquer au- Partido Comunista, esta- Máo-Tsé-Tung (o chefe sao a naçao �als pred�s- foram derrotados, Ulila es

mento, sendo livre a convençao do aluguel dos p�e· belecldos para o Brasil, do govêrno ,(�omU:nista posta, d�s tres, a a g � r peranç� de q.ue as cousas
dios não alug-ados na da�a desta lei, dos que estao

I cairam
ontem em poder chin,.ês) na China, receei

sem m�IOS .termos, no m�darQo, .deIta�do suas
sendo �onstruidos e dos que vierem a vagar dora- da Delegacia de Ordem bendo missão 'importan- t��an_te ao l'e,armamento ,ultimas slmpat ..a� agora'
vante. '

Politica, que deteve, ao tissima par3 cumprir no al�maC? A França. es!à para os bolchevlsla�, e

, .

Poderá ser c()brado o aumento dos impostos, mas desembarcar no
.

Aéreo- Bra,sil, a Policia brasilel. frIa quanto a, essa IdéIa fazendo o papel de qumta
em 12 prestações ;mensais. . . .

' _. .porto, em um avião pro- ra con,seguiu, articulan- e.,� Inglaterra està ape- colunas d?s vermelhos.
_H. V . .)ARAGUA. - O. :mposto .sm�lcal e pago cedente de Paris, o seu do-se com apolicia fran. nas mornfl,; !,on.tes abso- ,

O q�e e de lamentar� .eneste mes, poden?o a gUIÇl serA preep?hlda ,por portador,engenheiroFér. c"esa',segu,ir-lhe Os pas- IU,ta!:Dente fldelIgnas'!lo,lque ate pessoas ,c1asslfl-q\ullquer guarda-lIvros ou pessoa pratica., naodo Santana sos até o seu embarque _g?verno e da �cuJ?açao, çadas. como de certo pre-
,

O imposto do consulenfe é de Cr$ 30,00; por ser
.

e detenção. dIzem que o maJ. gal. paro mtelectual e que se
o capital inferior a dez mil· cruzeiros. • .

'

Nb'· d F George P. Aays, dos EE. dizem cristãos e demo-
I. P. JARAGUÁ - .si o comprador lhe descontar O sr. Waldemar Grpbba �sagagem f

e er- VU., se reunirà,com o ex- crtltas se prestem a esse
. os 7� centavos sôbre o �aco de arroz, deverá o fato andou lá por Floria- nan. 9 antana oram en- ten -gen'eral dá «Wehr-· .'

ser levado ao conhecimento da autoridade municipal nópolis fazendo' faról, contrados não só
_

docu- ma�ht» Had.s Speidel1' e se���f� situação dos acon
para a aplicação da multa, pois esse impos�o é pago deité;lndo entrevista que lo me�tos e

I r_eÔoluçoes �- com o ex"-tenente-gene- tecimentos mundiais, quem
.pelo comprador ou beneficiador do produto, e não go teve a devida respo�ta I

ma as:pe o ongr�sso e ral Adolph Heusinger, estiver ao lado dos co-
pelo produtor ou seja o lavrador. pelo sr. Artur ,Müller no V�rsóvla, para dlvulga- para convetsa.ções «não munistas está contra o
A. B. CORUPÁ _- !>arece que já respondemos jornal �<Diár!o da Tarde». Çpaol no Pda í !!IR' comlo _?s oficiais_». ':p�eliminares, B�a'sÜ'.e 'deve ser tratado

uma vêz a essa consulta. O orçamento do Estado
" Queria o Ilustre deputa-« anos e evo uçao amanha à nOIte. como inimigo não só da

para este ano, consigna a verba de Cr$ 500.000,00 do pessedista fater crer Permane;te»il t�:çad�s .' -:x:-::- Pátria, como de
.

toda a
para a continuação da construção da Estrada Coru- que o novo prefeito de

la'j para
o

_

ras , a
.

m
.

e O Serviço' Nacional de humanidade..

pá - São Bento do Sul, por ter o pr.ojéfo orçameniá- raguá havia Sido\, eleito IDstr�Jçoes !lo Com}nfor� Recenseamento, através
, _

ri_o esse destaque. embora ele não fos�e votado. por sua in,:licação e, me� e orlentaçao pol�tica dl- do que vem de· empre-
.

,

,
..

tendo os pés pelas mãos, ,retamente re?ebldas dos ender Am todo o territó- ção mecânica de todos
A. M. R�TORCIDA - Todo o credor do? _�refel: falou em compromissos de chefes com';lDlstaS!Ussos. rio nacional, aCabá de os resQ.ltados; 'faltando

tura. devera apresentar a. sua conta na Secretaria ate Irineu Bornhausen e do sr.. r, �ntre as IDst�uçoe� re- dar-nos r e s pos t a ao muitos EStados, que es·
o dia 13 do corrente, afim de s_er rela,clonada, como ,Artur Müller, prefeito elei- ferIdas, a maIOr parte «Quanto somos?». Somos tão ultimando a fàs'e de
«Restos a pagar» sem o que nao ser� paª,a. A cOnl.a to, para terminar ,dizendo refere· se à ex�cuç�o de 51 milhões e 500 mil verificação.
d��e ser detalhada! .anexando a.autorlzaçao da �qUJ- que não tinha aderido a planos de aAgItaçao, e Éssa é a p('pulação x-

slçao da. mercadoria ou do ser�lç? e trazer? «VistO» UDN, cousa aHas que propaganda sobre o pro· 8,tualmente existente no Uma das maiores igno-
, o�. receblm�ntG, por quem de direito. Tampem os a�- !Iinguem di&se, mas que blem� da guérra. na 'Brasil. Houve, como se

mias praticadas pelo po
xlhos consignados_no orçamento d� 1900 deve!�o foi recebido como uma,in� C.oréla, de modo a mdu- vê, nos dez anos que

der público no Brasil,
ser recla�a?os ate aquela data, pOlS do contrario sinuação para umconvite. ZIr o povo a coloc�r se distam do censo passado, diz um leitor da «A Ca-.
cessa o direito de reclama·los. Quanto ao sr; Artur MUI- favoravelmente aos mte- consideravel aumento do reta» foi o confisco dos

, ler, não se impressione o resses russos, na apre- população. Revela _ se,
bens dos súditos dO' eixo.

. representante jaré!gliaense ciação do conflito. também, conforme os Numerosas empresas

AUXILIOS' FEDERAIS
.

��m 08 compromiss?s po· EE. UD�xofereceram últimos da�os forneci�os �i�smd! sam,)ag��ar�� g��
, IIncos. Uma cousa e certa, pelo referIdo servIço,

ele não irá deixar a pre- formalmente, para venda, que a população dos v�rno, medi�nte. compra
feitura no estado de anar· seis cruzadores, leves' à maiores Estados é o see.

feIta com dmhelro em-

quia em que' se 'encontra ArgentinIl, Brasil e Chile, guinte: prestado pelo Banco do.
e nem tãQ cheia de divi- e os representantes des- São Paulo, 9 milhões 161 Brasil, constituindo·se,
das que não tem m' a i s ses pai�es aceitaram a,mil� Minas 7 milhões 719 asssim, um fundo de in
crédito siquer para um li. -oferta, quer -verbalmente, mil; Bahia 4 milhões 920 denização de guérra, que.
tro de gasolina. quer por escrito. mil; Rio Grande do Sul, por justiça, a ser paga,
Dentro ein breve inicia- O embaixadO'r brasi- 4,milhões 207 mil e Per- deveria ter sido pelos

remos a publicação dll re- leiro, MaurlcÍo Napuco, IJanbuco, 3 milhões 223 adversàrios, e não pelos
lação dos, credores da a quem fO'i mostrada an� 'mil. Deve-se salientar seus nacionais que' aqui
prefeitura e ver-se-á 'que tecipadamente, um� có- que éstes resultados es- cooperaram para o .e!!.
não existe casa de·comei'� pia da nota, on tem a tão 'aInda sujeitos a pe- grandecimento do Brasl\.
cio, oficína mecânica, 5�- noite, deu a Miller a res· que,nas ,alterações, sem Muito, contrabandisfá
ra,ria ou mesmo fotógralös posta formal, aceitando malor importância, Pro- de fronteira passou a in

e pequenos pr9fissionais os cruzadores leves cede' se ainda, com gran.
dustrial de momento pa.

que n,ão sejam credores. «Saint Louis» e «Phila· de intensidade, à apura-' (Cont. na última pag.5

"

Diretor: ARTUR MÜLLER Gerente: PAULINO PEDRI Imprésso na Sociedade Gráfica AVÉNIDA Ltda.
CAIXA POSTÄL, '19 - AdministraQão: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39
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Bta. Catarina
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ANO XX�I - JARAGUA DO AUL Domingo, 14 de Janeiro de 195�

Cultura
·de

e Exportação
Bananas

"'Os prefeitos, de Jaraguä e Guara-Mirim,
hentanl ó, problema. Uma reunião

"

amanhã neste município

en-

A exportação de bana- semana para assentar
nas é uma das fontes de medidas .de proteção,
maior riqueza nos muní- tanto aos exportadores,
cipios de Jaraguá e como aos plantadores.
Guad-MiriDl; lutando os Assim, foram convoca-
exportadores com gran- dos os interessàdos para

'

des dificuldades dada a uma reunião na Prefei
excasees de vagons para iura '.desta cidade, ama-

o 'transporte, ' nhã, as 15 horas, para
No ano passado, o estudarem e resolverem

prejuizo dos plántadores sobre as. medidas a ado
sobíu a maís de um mí- tar.
Ihão de cruzeiros, tanto' Os promotores desse
fora.m O'. apodrecimento conclave organisaram a

'do's. frutos no� bananai,sl8éguinte., ordem, d,e de,-, e armasens, nao somente bates: "',
devído a falta de 'forne- 1 - Transporte
cimento dos vagons como 2 - Preço mínímo para
pela irregularidade des- os produtores
se sel'viQo. 3 - Normas para elas-
Procurando regularisar sífícação do 'ptoduto

tão importante Ion te de '�' - Assuntos gérats
renda, os prefeitos Emi- A reunião estä despar
Iio Mahnke Junior e tando grande Interesse e,
Luciano Demarchi, com no próximo número, da
a assistencia do sr. 'Artur remos detalhes dos as
Müller retmiram-se esta Buntos ventilados.

Os representantes catarinenses na Câmara
Federal conseguiram que o orçamento da Uni ã o

�tstacas8e para esta zona, os seguintes auxilios:

Escola Normal Div. Providência Cr$ 150.000,00
G. E� S. José� das Irmãs da Div. Providência de

São Bento do Sul Cr$ 100.000,00
Hospital Sagrado Coração de Jesus, Massaran-

duba Cr$ 200.000,00
Hospittal de Caridade de RiO' Negrinho, São

Bento Cr$ 100.000,00
Hospital Jesus Nazaré, Corqpá Cr$ 100.000.00
Hospifal São José, Jaraguá Cr$ 100.000,00
Jardim da Infância, Corupá Cr$ 80.000,00
Ginásio São Luiz, Jaraguá Cr$ 150.000,00
Hosp. de Caro de S:', Bento do Sul Cr$ 150.000,00

NICOLINIMl,tRlO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO DOMINGO, DIA 14-1-1951- 2
•

Indústria e Comércio W. Weege S. A. A V I 5 O

I

De ordem do snr, C ole
tor, torno publico que no

corrente mês dê T a n e i r o
arrecada-se o imposto acima,
reterente ao 10. semestre do
corrente exercido.

Os Contribuintes que não
fizerem seus pagamentos no

praso, poderão satisfaze-lo
noproximo mez de Fevereiro
com a multa de 20%.

_ Exgotados ''OS supracita- Encarrega. se de 'Embarques de Madeiras. .1 outras
dos prasos, serão extraídas Mercadorias pari o uterior do BrasO I
as competentes certidões de Localidades BrasOliras

112.305,10 dívidas para ter legar. a co- - ::_========- _

V 'd brança ex�cutiva.
'

Despachante das principais firmas do Estado I

·183.721,20 en e -se C�letona Estadual de Ja-�_dor fastados VillD�OS.
- 1 Terreno com 28 mor. ragua do. Sul, 2 de Tanerro _

121.443,30 gos, sendo a metade ma
de 1951 ' �lrpo,._(j(i)I�_I"'Ior(l�

to virgem, tendo água e LUCI HARNACK

I�"���
80.687,40 uma casa nova á 20 mí- • :�.,r.��.��Escrivãnutos desta cidade. " V,o

•

t
'.

L'
'

,

•

138.591,40 AT�atárnaOficina�- " .1, ,O",rIO ',aZZarl:;
camca E. S. BENDH,!CK' P 'b'

-
L' 'E .

'-..
f'b'.'39.407,40 á .rua Mal. Deodoro, 84 rOI Iça0 . O)ft e xposiçao: , a rl ca.

"

Jaraguá do Sul. . �. � Avell� Getul1ó Vargas, 79 ,RuaDomtngosdalovas/n
74.722,70

!r
�:õ w ::::- � :Ej � P:��:�a��md�a��e���� I J AB A &�.� �.� �UL -X-.,:'�:�J� �.�.� ARIIA

311.773,60: 'Produtos :� ho Muller e bem assim

I Fáb' B r' ---'t-�' d Mó
.

': : os animais do mesmo
" rica e ene JClame_� o e veIS,

42.501,60 �AN TARTICA� e� minhas.propríededes. Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins.
.C: : Nao me respóúsablllso Móveis Estofados, Tapetes, Divans.

60.304,00

I:
: pelo que possa acontecer

I:8 b'd 8 L d : ao mesmo. ' Colchões e- �strados para Camas, Etc.
-

L e I as oss t a.� Rio da 'Luz, 14/12/50, E,xecuta.se serviços de estofamentos em:
27463 00 : : \ •••�

- t '1' ônlb a t
' .

t. , HUDO PROCHNOW U. ro lOS, o I us, u omoveis e c.
7.424,10 .'.. . .._... -- . . .

�

27.469,70 • i!:,T.;��_
1.390,00
4.744,40,

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas.

,
Em cumprimento as determlnações de nQSSOS

estatutos apresentamos 05 resultados do exercício
de 1950.

Pelo Balanço e demonsrreção 'da conta Lucros
.e Perdas, pelo que podeis julgar a situação econo
mlca e financeira e. que consideramos consolidada,
pedimos aos Snrs. acionistas a aprovação de nos

sos ��os e balanço do exercfcio findo.
'Acham,�se a, dlsposlção dos Snrs. acionistas

todos os documentos com referência ao exercicio
(indo e colocamo-nos a djsposlção para quaisquer
esclareçlmentos.

Apresentamos nossoe agradecimentos a tcdos].
os colaboradores desta fírrna 0,0 empenho de suee

'

funçöee para o progresso de nesse sociedade.

Jaraguá do Sul, em .8 de Ienelro de 1951.
'Wollgang Weege, Diretor-Presidente
Heinz Marquardt, Diretor Gerente

Demonstração da Conta de "LUCROS E
PERDAS" 'da-fírma Ind e Com. W.

Weege"S,A. - Jaraguá doBul
,

I".' �:ÉBITO
Sal'rios e Abonos

pelo saldo, d�;:It� conta
Carretos de Leite

'

pelo seldo desta conta
Fr6tls e E..bllrqlles'

.' ,

pelo sftldo,' d�ata, conta
Desptsas &',r.�S

., ,

pelo satdo, desta conta
Desp. d'e Fabricaçlo e Embalagem

pelo saldo desta conta
ComissDes

pelo saldo desta conta
Prêmios de Seguro

pelo, salde desta' conta
, Impostos

pelo saldo desta conta
EstampUhas

' '

pelo seldo desta conta
ContribuiçDes para institutos

pelo seldo desta conta
Juros e Descontol!, ,

pelo saldo desta' conta
Fundo de Amortizaçlo

pelas emornzeções procedldas :

10% sobre Máquinas e Insralações
10% sobre' Móveis e Utensilios
10% sobre Veículos
100,CI sobre Semoventes

,,: 10% sobre Vasilhames
Dividendo

em favor dos acionistas
referenre o exerctcío de 1960

Fundo de Reserva Legal
Importância que se credita nesta c�)ßta

(;RÊDITO

434.305,40

120.000,00

Mercadorias
pelo lucro bruto verificado
nesta conta, conforme levantamento
procedido 1.682.4 t 4,90

Lucros Diversos ,

pelo saldo desta conta 113.728,20
e-s, l.7Q6.143,10 Cr$. 1.796.143,10

Jaraguá do Sul, em 30 de Dezembro de 1960.
,

Wollgang Weege,' Diretor·Presidente
Helnz Marquardt, Diretor-Gerente
Francisco F. Fischer - G-L. . Carteira n.
ã14 do C.R.C. - S. C.

BALANÇO GERAL de 36 de Dezembro d�'
1950 da firma Ind_ e Com, W_ Weege S.A.

_
Járaguá do Sul

ATIVO
Imovei,s e Benfeitorias
Edificios e Dependencias
Maquinas e Instalações
Moveis e Utensilios '

Veículos'
Semoventes
Vasilhames
Almoxarifado
Duplicatas á receber
Contas correntes "Dov."
Merclldor,ias

'

Casa Filial I
Casa Filial 11
Caixa
'Ações em caução

PASSIVO
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Amortização
Fundo de Re&erva Especial
Dividendo
Obrigações á Pagar
Contas Correntes '''Cred.''
Bancos
Contas OficiGis

Convido todos os can

didatos abaixo deserlrní
nados, que se submeteram
á Exame de motorista
antes de dezembro do
correnre ano, afim de
comparecerem a esta De
legacia Auxiliar de Polícia,
pare legalizarem o anda-
mento dos respectivos ------------'---.---------------.1

E DI T A LA��C;��,I Imposto sobre Tabacos e D�.;, DE�PACHANTE ADUANEIRO'

rivados e sobra Bebidas SÃO fRNCISCO DO SUL . Santa Catarina
Alcoólicas Caixa Postal 35 • End. TeJ. cBRNCO» . Telefone, 103

I
Rua Babitonga,) 23 • EdifiCio Próprio

processos.
Artur Ristow
Carlos Brandenburg
Gustavo: Henschel
Irrneu Peters-
Iosé Kesreler
Konrado ôchroeder
Leopoldo Wiebrant�
Methlas Ruisam
Mariano Lubawski
Oswaldo Reck

.

Ro,bettó Ristow
Udo Hening
WaIrer Marquardt
Waldir Brito
Frederico Neumann
Jaraguá do Sul, 20 de

Dezembro de 1960�
,

,

OSMAR DUARTE
Escrivão

DAS,TINTAS
A MAIS ANTIGA CASA DE .JOINVILE

Leva ao conhecimento da praça que I:fechou sua filial desta cidade, agradecendo
a preferência que sempre lhe 'foi da d a e
continuando a disposição de sua amável Ire.
guesia em Joínvílle, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer receberá ordens.

OFERECE
Tintas para Pinturas de Casas, Móveis,

Máquinas, Caminhões, Automóveis, ete.
Tintas a Öleo, e em PÓ. Alvaiade, Gesso,
'Zarcão" Colas, Cal" Óleo de Linhaça,' Água
Raz, ·Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera e Ó1.eo para soalho,
Massa para janela.
MAT RIZ:

RIJA BO PRINCIPI, 880, - J O I N V I L E
LIDER DO COMéRCIO DE TINTAS

123.93f},90
I' 10.000,00
CrI4.134.08t,90

Jaraguri do Sul. em 30 de Dezembro de 1950.
Wolfgang Weege, Diretor-Presidente
Heinz Marquardt, Diretor-Gerente
Francisco F. Fischer - G-L. -' Carteira n.
314 do C.R.C. - S. C.

10 de Janeiro de 1961.

Artur MUller
Dr. Waldemiro Mazurechen
Yirgillö RUblnl

'Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem �omo todos os serviços
junto a Ifândega de São Francisco do Sul. são executa
dos com. pontualidade e presteza, dispondo ,para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro da Estação e nos trapriches de embarque da Ponta
,da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches de embarques na cidade.

F' ..
nA -- n

.0"

---,
_ c a -- va e III

CALÇADOS ,

IRGO
�ão o� m�l�or�� � mai� �arato�

PRODUTOS DA.:

Jndüstría �e CaRçadlos
Goscllil llrmäos §o A,o

Magresa
Cançaco
PaUidez
fraqueza

É iDdi.peDlayel
o UIO do

·1 O O O lll,O
DE ORH

105,975.90
'T' I 'Od399.164,90 ItU o_s esconta �s

274.529,90 Cauçao da Di. efona

74.240,90
274.696,80
13.900.00
47.443,90
78.001,10

1.204.683,00
227.49�60

1.116.86[',70 Indústria e Comércio W. Weege S.A.
109.319,40 PARECER DO CONSELHO FISCAL128.385,30 Os membros do Conselho Fi�cal abaixo assi-69.387,60 d t d

.

d d 'd R I
.

d1000000 na os, en o examma o etl amen fe o e atorlo a
-_!!!!""'!l

'

_'._.. Diretoria, demonstração de Lucros e Perdas, BalançoCr$ 4.134.081,90 e demais documentos referentes ao exerclcio encer,
rado em 30 de Dezembro de 1960, depois de CQns-

1.600,000,00 tc:rar�m em tudof a mais
f p.':[feit� ordem e eX3tidãO46.219,90 sao

'

e pardecer qule 0As re erbI I ?5 GocumlenOtods. , �vem
569.020 30 ser aproya os pe a

,

ssem eta. �r� r ,mana e

25.850:60 bem ��slm todos os atos da Diretoria referente ao

120.000,00 exerCIClO de, 1950. 1

50.610,50 Jaragua do Sul, em

794.603,80
886.668,60
7.178,30

,
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Éc,OS Natalínes do Clube A. Baependí Valôr. dos Trigos Chefes das Forças Aéreas

.. OINEGUE
Negros e Frontana Americanas na Europa

o tenente-general
Lauris Norstad foi
recentemente no

meado pelo presi
dente Harry S. Tru
mann para chefe das

Forças Aéreas 80S
Estados Unidos 'na
Europa.
O general Norstad

éra anteriormente
chefe interino do Es
tado Maior da For
ça Aérea dos Esta
dos Unidos. Contan
do apenas 43 anos

de idade. é o mais

jovem tenente gene
ral da FOI ça Aérea.

Durante a .segun
da guerra mundial,
serviu como Diretor
de Operações das

Fotças Aéreas

Aliadas no Mediterraneo e .poaterlormente oo

mo chefe do Estado MaIOr da 20a• Força Aérea dos

Estados' Unidos. unidade a qual pertenciam as fa

mosas «Superfortalezas B 29» que realizaram de

vastadores ataques ao Japão. (FOTO USIS)
I

2 5 de Dezembro•••
Natal. .. - Eis a testa que
se dedica a, Cristo e a

humanidade, onde ricos e

pobres confraternizam no

mesmo pensamento e onde,
principalmente os m a i e

humildes, os rneís desgra
çados sofredore'l,' encon
tram nesse die um resto
de ilusão, motivo de festa,
apesar de insistentes ideo
logias a rondar perlgosa
mente os nossos lares,
pondo o mundo em cons

tante sobressalto, anuncí
ando nova guerra entre
'os, povos. E é por isto

que, nésta época conturba
da, de violências e desa
tinos, os festejos netalinos
chegam a ser as m éJ i s
importantes demonstreçõ
es populares, de alegria e

de fé entre os cristãos,
notademeure nas cidades
do interior, como o é a

nossa querida Iaragué do
Sul, onde a celebração é
mals doce, mals terna e

duradoura é a sua amlza
de. Natal, é pois ternura
e esperança e a sua prá
tica glorifica a' Deus nas

alturas e é a paz na rerre
aos homens de bôa von-

tade. •

Foi assim pensando o

C. A. Baependf, por inter
médio de sua laboriosa
diretoria, que comunga os

sãos ideais cristãos com

, os seus eseoctados, resol
veu dar continuação, este
ano, aos festejos de Natal,
interrompidos durante al
gum tempo por uma onda
de ódio sem cabimento,
relegando pera um segun
do plano este maravilho
so evento que se come:
mora desde os mais afas
tados p e r i o dos de
cristandade. Hoje, porém,
os· atos maldosos e as

perseguições foram esque
cidos e ha melhor com

preensão entre os que
mandam e os que são
mandados. E por que 'tudo
já foi esqueCido, graças
ao poder dos mandamen
tos divinos•..• Amai-vOs
uns aos outros.... reinici
am-se novamente as co

memorações ao Natal, nu·
ma pujante demonstração
de fé cristã entre todos os

seus membros. Delas não
só participam os sócios
propriamente ditos, adultos

Ensaios comparativos
e ativos, como a atenção chegava o grande mornen- realizados na . Estação
da diretoria esta voltada to pare as crianças, ansl- Fltotécnlca da Fronteira,
principalmente ás crianci- osamente esperado duran-

em ßegé, pertencente à
nhas dos sócios, esteios da re todo o rempo. �'

.

d d f t O· «Velhinhos de Ionces öecretérta de Agricultura
socie a e u ura e «por e do Rio Grande do Sul,
cujos pés a nação carnl- barbas e rosto grave,

.

Ia- mostraram que o rendi
nha», segundo palavras de zia sua entrada no salão, mento médio que se ob
ilustre mestre. Este cuida- acompanhado de quatro tem naquele municipio
do para com os «petizes»' anões que lhe conduziam

com os trigos Rio Negro
tanto mels é significativa o carrinho' repleto de pre- e Fronrane, alí criados, é
entre nós, quando atentar- s.e�tes. P�)Ude-se notar nas de 1.100 quilos por hec
mos pera o fato de que flslon�mla� dos menores, tare, ao passo que com o

uma percentagem assusta- a� mars diversas �xpr,:s- trigo Fronteira, que antes
dora de noesos irmãos, soes de medo, .l;1legrla, era o mais usado não ia
está tendo trágica sorte, es,pant�, t�dO

..
�ellnmdo el- além de 800· qui'lo's. "

'

com á tuberculose que se go de l.ndlSCrJflvel. ._ . À diferença a favor das
alastra no norte do pais, Pep�)Js �a saudalr�o. �o duas. novas variedades é
dizimando seres que de- cPapal. N�e�> deu-se ImCIO de 36%, ne realidade, uns

veriam servir de f o r ç a a dlstríbuíção dos presen- 40%, se for considerado
propulsora.. no amanhã. tes e todas as crianças que o Rio Negro e Fron-
Contagiados pela ele- aco�panha�as d� um a�u�- tana pesam maís por

gria geral, os diretores fi- to, egredeclern com ,VISI; hectolitro, pelo que obtêm
zerarn transbordar esta vel !Dedo, ao bondoso maior preço.
alegria também pera os «yelhmho», com quem ha-

, O Fronrene é larga
que não participam de seu viam. s<;>nhado durante o rnenro empregado não só
quadro social. ano mretro. <? medo,d�va no Rio Grande do Sul
Quem de nós não viu, lugar a -alegríe, a m�dlda como' em Santa Cerarlna

ne entevespere do Natal, que tomavam conheclrnen e no
.
Paraná. Atualmente

o carrinho de mola enfel- to do que en�o,ntravam é. também a variedaiile
rado, conduzindo o sonha- em seus p.acotlßho�. E preferida' em São Paulo.
do «velhinho» de todas as pronto. Havia-se realizado .

.

crianças,' a 'dlsrrlbulr go- o Natal.
luselmas pelas noeses ruas r A alegria do Natal es- O Prece'I'to do DI'icentrais. Que fedta pare tendeu se como um manto U
os olhos daqueles que viam sõbre todos,OS presentes,
meninas e meninos acorn- um manto Que é o rno- ãltmentaçäo e Dentes

panher o «Nicolau» dadl- mento de paz sôbre a

doso em todo O seu tra- alma humane, em que
íéro. desaparecem todas ás an-

A noite, em seus salões, gúStidS,. todos os deses
a sociedade deu inicio aos peros, todos os desenge
festejos pare sócios, reu- nos, todas as. ilusões.
nlndo grende número de ' Foi uma festa maravl

familias, lotando cornple- Ihoee . . .••••• a festa da
temente as dependências h u man i d ade.
de sua séde. O palco en

contrava-se ornamentado
com a árvore do Naral,
simbolo de paz e' Iésra.
Com a palavra o Dr.

I
Tomem:

Luiz de Souza, o r a d o r
. VINHO CREOSOTADO,

o f i c i a I da sociedade, •• 5 I L V E I R A ••

����t:nSi���r��r::i�en��� Empregado Q mio DU:
. 11::::::::::::::::::: .• :::'::=::::::::::�7.::::::::::�, Decreto de 22 de Delem�ro de 1150.

��r����Sé���t�!� �i�t�� !::::dOl i.fi.' Correl1o .lO Povo i.i,.I' o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:·

artístico e idealizador'des; Bronquites U I N C L U I R

��n�fdJOa fdeastaf'edstiaSseedodaa'tvtoa Elcrofulos. II Rua MI. Deodoro N. 136 II De acordo com o art. 100, letra b, da Lei n. 249,
- Convale5i:enc;.� ..

T I f N
iniCIO ás programações VINHÓCRÉO�OTADO .1.1 eJ�o�eA��A- ��O�0{9 .!.I de 12 de janeiro de 1949.

do dia. Passou-se a ver � UM GERADOR DE SAÚDE.

e ouvir números de reci- ' .:i.:! Santa Catarina
..
:�
..
:1 O periodo de 12 de' janeiro dde 1920 a) 23

de m.aio
tas, canções natalinas, nú-, .____

de 1934, (com interrupção de ois anos ou sejam

mero de piaßo e violino, I :: ASSIlUTUlIA ANUAIJ :: d o z e a nos de serviço, na contagem dl tempo

tudo belo e admiravel- i navalhas-Machinas para fi CrS 35.0Ô H de serviço do funcionál'io F r an ç a Vos g e r a u,
t

menle executado por cri-I cortar cabelos, martelos ii ii ocupante do c a r g o de tesoureiro, padrão (S), do

dnçttS e adultos, que arran- para carpinteiros, se'rrotes ii GERENTE li Quadro Único do Municipio, tempo e�se, que de- I

cava aplilU50S espontâne-
I
diversos tamanhos de pro- ii ,Paulino Pedri ii s�mpenhou diversas funçoes estaduais e federais, de

os da -seleta assistência. cedencia i1leméi (Solinaer) �� }j ácordo com os documentos comprovantes apresen-

era o presente para os V.S encontrará na
e · ··· ..

�I·M··"P··U···R··E··Z·'A···S
..

··D··O·····S·�·N···G··U
..

E·
..

?·
..

'I
tados.

C O M UNI QUE _ S Eadultos. Lógo a seguir CASA REAL. ...

FFo.ACOS E ANi!:MI�J<:> I

Decreto de 20 de Novembro de 1950

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolve:

INCLUIR .

O período de 1°. de Meto de 1926 a 25 de

Abril de 1927, ou seja um ano, ne contagem de

tempo de serviço do funcionário VERDI FRAN-'

CISCO LENZI, ocupante do cargo de fiscal, padrão
"O" do Quadro·Único do Município; rernpo esse,

que esteve servindo o Exército Nacional.

Comunique-se

As.) WALDEMAR GRUBBA

Na,
.

composição <los
dentes entram fosfatos
de cälcío e magnesio,
carbonato de, cálcio e

fosfato de cálcio. Para
conservá los em bom es

tado, torná-se indispen
sável o uso de 'alimentos

que contenham êsses sa-
is minerais. I
Defenda seus dentes

usaneo às refeições, en
tre outros alimentos, leí-
te, ovos, verduras e Iru- "!'-'

---

tas."'" SNES

Contribuição para o

Comércio
desenvolvimento
Nacional

do

Como reconheci
mento por sua con

tribuição para o deo'
senvolv�mento' do
comércio mundial, 'o
sr. Raul G. Hoffman,
ex-administrador de
Cooperação Econo
miCd dos Estados
Unidos, foi recente
mento agraciado com

o prêmio "Captain
Dollar Memorial", Je
1950. v premio, que
é conferido sob a
forma de uma placa
de ouro, ioi criado
em 1937 pela familia
Dollar em homena
gem á memoria dõ
capitão Robert Dol
lar, lider do comer
cio. exterior e da
in_dustria de navega-
çao dos Estados Unidos. A entrega do premio foi feita' durante o Jantar do
Comercio Mundial, promovido em Nova York pelo Conselho Nacional de
Comercio Exterior dos Estados Unidos.

, A fotografia, tomada durante o Jantar do Comércio Mundial, móstra o

sr. Hoffman (ti direita) ao receber ii placa de ouro das mãos dos srs. R.
Stanlay Do.llar (á esquerda), presitlente da "Robert Dollar Company", e W. E.
Knox, preSidente da "Westingouse Electric International". (FOTO USIS).

Prefeito Municipal

(as.) Walclemar Grubba

Prefeito Municipal

______• r.;:_.i=;=!i_!ll!!i!iliii!i!!ê=I:!Eji!l!!!!!!!i! ::illEi.E!!IilEilll

'11 Procura-se II
=,:

SERRAD'OR iI =

III p. Serraria Rio Manso., I::: competente e de pr�ferencia casado.
IIII Gesucht : ..

----·---1 Schnitter I
figurina A,m'eriC8no I� luer Schneidemühle am Rio' Manso. i

III
Muss guter Fac,hmann sein. III

(N,ational Bel/as Hess) .. _
Bevorzugt -verheiratet. :ß '

Vende-se na III. Vorzustellen bei WALTER GOSeH II
Soe. Gráfic'a Avenida Lida. ii!!=r.Ei!I!!=r.=n=n=u=UE!i!!!iEil!H!iiSii=!i!lEli!=!E

�®Y®®Y®@!@)@Y@)®r@�@!'@®Y@)®i'@)®1'@)®Y@)@Y@)@�
I Tosse, Asma., Bronquite, Rouquidão, e Resiriados

�
'(@ TODAS AS MOLÉSTiAS DO nPHftUH� RlSPIRftlÓRIO �

,� EncontraR") alivio imediato c�m c, uso. do I
I

Incomparável· I
I Pl!ilnfül dI! nogien Pl!lotl!lßl! I
ê> o PEITORALMAIS CONIIEC,IDO NO,BRASIL@»
2t@@&9).@.i.®@l®@i®®J..®®i.®®i®@i®@Ã.®@J@®i@@.i®@)i

'I

UIXIH Df H06UfiRA
AUX. TRAT. SIFILIS '

papél
de embrulho
Em fardos, resmas e

bobinas.
.

Por' preços vantajosos
oferece Soe. Gráfica Av. Lida.
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E para que chegue ao co

nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e e� cartório onde 'será
afixado dui ante I 5 dias, Si

aiguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legals ..

IRENE PEDRI GUNTHER
Oficial

de

Vende-se
Uma mobilia de quar

to, por preço módico.
Vêe e tratar â rua

José Bonífaeío, 117.

e ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANeO"A
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR
ME o n, t, 2, 1 e 4

Proteja a saúde de seus íilhos e a sua própriäl
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios

Compre hoje mesmo uma LOIlBRIIJUEIRA
. MllfAlfCORA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

OINVILLE -

SANfiUENot
CONTEM

OITO ELEMEiTOS lÖ.,COS:

ARSENJATO. VANADATO. i
FÓSFORO. CALCIO, ETC 1

1

t
�

TÔNICO DO CÉRE080

TÔ NICO OOS IIIOSCULOS

Os Pálidos. Depauperado&. ....

tados, AnêmIcos. Mies que.....

Magl'o" .Crlan.Ç8S rac;ultica. ,..

caberão. a tonificaçáo ••r.' do"

Hospital Nazareth
, Ppoprogado O mandato dOunSI�dea�'S'eta- 9t�I�T�� C.lrll Sociedade

.

rio Geral das Nações
Da Sociedade Hospital Jesus de Nazereth,

Irene P. Günther Oticial do de Corupá, recebemos e agradecemos a comunicação

O
.

sr. Trygve Lie, Registro Civil do 10 Distrito de sua nova diretoria, que ficou assim constituida:

da Noruega, contí- da Comarca Jaraguá do Sul. João Toslnl _ Presidente
nuará em seu cargo Estado de Santa Catarina Ricardo Fey _ Vice-Presidente

de secretário geral Brasil. Lauro C. Blunk -,-. Secretário Geral (reeleito)
das Nações Unidas Faz saber que comparece- )

�

por mats tres anos, çam no cartorio exibindo os
Werner Weber - 1. Tesoureiro (reeleito
Raul Massaneiro - 2. Tesoureiro

em resultado de de- documentos exigidos pela lei

cisão tomada por es-: afim de se habilitarem para CONSELHO FISCAL

magadora maioria pe- casar-se: Eurico Schmidt

Ia Assembleia Geral, Vicente Brugneti
apesar da renhida Edital n. 1.907, de 9-1-50. W II Oi Y • Koerner

oposição soviética. Walter Fisoher e Hermann Kotze

Em uma de suas
Ida Karsten Leopoldo' Seidel

recentes reuniões em Ele brasileiro solteiro
Henrique Puck, reeleito .

. f'lushlng'Me�dow, em Jlavrador domiciliado e re� _

Nova York a Assem- sidente neste distrito em

b]eia Geral decidiu Ribeirão das Pedra;, fi
por 46 votos contr� 5, lho de Angusto Fischer
com 8 obstenções, e Clara Dumka Fischer.

prorrogar o Wi1Udat'! Ela, brasileira, solteira,
do sr. Trygv� [!Je ate lavradora: domiciliada
2 de fevereiro de e residente neste distrito
1 954. O prlmelro em Ribeirão dos Hunga�

,-.--'. . �
1

.

mandato de CInCO ros, filha de Leopoldo
anos ao secretario geral expirara em 2 de fevereiro de 1951. Karsten e Guilhermina

Na fotografia, o sr. Trygve Lie, á direita, é felicitado pelo sr. Nasrollah En- Karsten.

rezem, do Irã, presidenté da Assembleia Geral das Nações Unidas, depois da.

votação em que ficou decidida a prorrogação do mandato do secretario geral.
(FOTO USIS)

Curiüba - Paraná
Em 23 de Novembro de 1950
Do Cml. da 5a. R. M. e 5a. D. I.
Ao Sr. Presidente' da J. Aj M. de JARAGUA

DO SUL
Assunto; Servic;o Militar - Convocac;ão da

classe de 1932.
-----.----

Anéxo: - Plano·�egional de Insp. de Saúde. fi'l'llls J?E BOCA, todos

I _ R _

.

d d
U U tIpOS e ta�anho�.

- e-nete vos o ocumento constante- o anéxo. com chapa de la tao legi-

II - Solicita vossa valiosa, imprescindivel e pa- time of�re,ce por preços

trlótica coleboreção, afim de que se reduza ao mini- razoaveis a CASA REAL. I
mo o número de faltas a inspeção de saúde e para

que esse trabalho seja coroado de exilo, sejam seus �1!E!�!PF!l
11iiiEll�!IE!IIIiIiiB!l!

"!lSillii!iil
municlpes avisados, por todos os meios poseiveis, IIF b (Sezões, Malárias, ..,

sobre o local e a data em que deverão se epresen- I:' e res I I d' I
---.--------------------��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

d PI' d
mpa u ismo

tar, e que constam o ano ora enviao.... Maleitas, 'I'remedeira jl A C
·

I Ltd
IJI - Informa-vos que oe cidadãos residentes nesse I - OURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ II

- omerela .' a. -

municipio serão inspecionados de saúde � seleciona- iii "Capsu las Ant.·seson·.I·cas 1"1'1"
dos em Jaraguá do Sul, entre os di- Im

as 8 e 14 de Fevereiro de 1951. m Minancora" i
IV - São convocados pera prestar o serviço mí- I" I"'"litar em 1951: '

.

Em Todas as Boas Farmácias

1. - os cidadãos nascidos, no ano de 1932, que _ É um produto _dOS Laboratórios MINANOORA:_
re-sidem nest� m�niciPio �ributário; m -tToinville Sta. Oatarina - III

2. - os cidadãos nascidos, no ano de 1932, que i:':'_!!!ii!iE!I!!EI!!I!-II!iilEliilli!Ei:IE!iI!Ii!l!!iii!lEillli!EEli!IiIEII!iii!iliEi!!iii!iliEliIi

se lenham mudado desse municipio tributário p a r a
�------------------------------------�

municipio não "rrlburérlo. d e p o i s de 15 de Janeiro
de 19óO';

3. - os cidadãos, nascidos em anos anteriores á 1
1932, que tenham obtido adiamento de incorporação,
uma vez que este não foi renovado pera 1952, e que
não hajam obtido dlspensa de incorporação ou in

gresso na reserva;

4. - os cidadãos, nascidos em anos anteriores á

1932, que tenham sidos desligados, em 1 95 O, de

tiros de guerra;
.,

5. - os cidadãos, filhos de pale bresllelros, que
tiverem nascido no esrrengeiro e hajam optado pela
nacionalidade brasileira, desde que tenham menos

de 30 anos de idade;
,

6. - os cidadãos deslígados do C. P. O. R.;
-,

.

7 . .....,. os cidadãos, nascidos em anos anteriores á

1932, que não estando com sua situação militar le

galizada, não se tenham apresentado até 31 de Ou-
tubro de 1950.

'

.

V. - Solicita-vos, ainda, seja o recebimento deste
documento ,acusado via relegrafica. ., ..1

a) Gen. de Dil. Tristão de Alencar Iraripe
Cmt. da 5a. R. M. e 5a" D. I.

CONFÉRE:-
.

a) João Gualberto Gomes de Sá
Ten. Cei. Chefe do E. T./5a.

•

Jesus

Portaria n. 1

Ur. Waldemiro MazureC�.8n

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Designa o Funcionário João Mathles Verblnen,
pera sern prejuízo das suas funções, atender o ex

pediente da Aseoçlação Rural deste Municípío.

COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE

Jaraguá do Sul, 4 de íanelro de 1961.

L-uciana Demarchl
Prefetio Municipal

Portaria n. 2

easa BE S.'BE
Rua Ma:l. Floriano n. 152 - JARAGUÁ

CHnica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermia Ondas curtas e, Ultra-curtas

- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização
- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

��"""""""""""""I."""-

'\

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,

Designa' o Funcioniírio Adem� M. da Silva,
pera fiscalizar, no corrente mês, a cobrança do im

posto de que trata o paragrafo único do artigo 89,
do Código Tributário, sern prejuízo, das funções que

exerce atualmente.

COMUNIQUE-SE e CUMPRA-SE

Jaraguá do Sul, 4 de Janeiro de tQ51.

Luciano Demarchi
Prefeito Municipal

Advocacia - Contllbilidsde - �egu"'os
• Planos econômicos e contábeis de .en

tidades comerciais, industriais, agrícolas e civis

de fins econômicos.

• Elaboração de contratos e 'escritas -

Declarações de firmas individuais e coJetivas -

Legalização - Minutas para lançamentos iniciais
de escritas - Impôsto de Renda.

,

• Fuzões, encampações e alterações so-

I J cíaís - Modificações de tipos jurídicos de so

ciedades - Aditivos de contratos - Atas - Mi-

I nutas para lançamentos relativos às fuzões,
encampações, alterações emodificações sociais.

• Distratos sociais - Cancelamento de

firmas - Levantamento de balanços - Minutas

para os lançamentos relativos às liquidações.
• perícias [udícíaís e extra-judiciais - Re-

visões e Parecer - Assistência técnica contábil,
jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer�

cíaís em, geral. _

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA

NACIONAL DE SEGUROS "IPIRAN

GA": - Fôgo - Transportes - Acidentes Pes�
soais e do Trabalho - Automó-veis - Respon-
sabilidade Civil - Fidelidade.

Bu Mal. DIldoro, 138 - Caln ".taI, 18 II
- JARAGUA '00 SUL - __j

,...���-��161!��
I rá�rica de r�rramH�ta� ��rícol� I

PEDROD::CENGEL t
Estrada Jaraguà Esquerdo

iJARAGUA DO SUL - STA. CA'rARINA

-

Executa-se qUalqUer' serviço de ferramentas

I
agrícolas para uso de lavouras, como:

Machados. Enchadas . Foices etc.

Serviço rápido e garantido e atende-se qualquer pedido

_���a'i1I!� .

··ColI'relo do Povo"

o seu Jornal

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



C ORREIO� DO POVO DOMINGO, DIA 14-1-f951 -
5

•

P O R T A R I A N. 3 A V I S O Edital de 1a. Convocação
.

�
De ordem do Snr De- De ordem do snr, Presidente da Associação

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, resolvei=-
' legado de Policia deste Rural de Iaragué do Sul, e de conformidade com o

. APROVAR li escala de férias anexa a esta Portaria, dos funcionários Munlclplo, comunico que err, 33 dos Estatutos, convöco os snrs, Aesoctadoe

desta Prefeitura e Inrendêncía de Côrupé, palia o corrente exercício. é espressemenre proibido pard a Assembléia Geral Exrraordlnérla a realizar-se

C O M UNI QUE -SE' trânsifar com bicicletas no dia 18 de de fevereiro do corrente ano, as 10

jaraguá do Sul, 4: de Janeiro de 1950. nas calçadas, bem .corno horas na .séde da Associação Rural, afim deliberarem.

Luciano Demarchl
excesso de velocidade' de sobre a� seguintes ordene.

'

.

Prefeito Municipal
automóveis, caminhões 1. RELATÓRIO
etc., sob pena de multa. 2..PRESTAÇÃO DE CONTAS

=l-d-e�I-�-�N--O-M-E--/�I�------�I�É-�-C-D-E-r-É�R-�-S-.
�����,9� �AUM�roDAA�M�

. Urjem
C A R G O A

.

janeiro. de 1951 4. FINANCIAMENTO AOS ASSOCIADOS

OSMAR DUARTE 5. REFORMA DOS ESTATUTOS.
Escrlvêo

É UMA OO.ENCA GRAViSSIMA
MUITO PERIGOSA PARA A FA.

MlllA E PARA A RAÇA. COMO

UM BOM AUXILIAR NO TRATA

MENTO OtsSE GRANOEFLAGELO

USE O

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de .1951.
JOÃO VfRBINfN

, Encarregado do ExpedlenteA S i F I L I S.

Indústria oe Comércio W. Weege S. A.'
Assembléia

_

Geral Ordinária

CONVOCAÇAO

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

NUNCR EXISTIU IGURL

F R I E I R A S,
ES P I N HA S, E TC.

Matriz: .JOINVILLE
(Sob Adminístração do Governo Federal)

••lta ".8... 81••1... IltEt;·8111&
••••1••••• 11•••01::

Uma línna completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa

rotação, de 1 a 97 HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos

2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto
.

.

220 Volts, 50 ciclos.

Sempre preferidos
pelos entendidos

Harmonios: 12 modelos,
especiais pare Viagem,

Capelas e Igrejas
Oroãos: São fornecidos
em dtspoelções a

escolha dos lnsteres-
sados

Preços da Fábrica
Peça catálogos e

demals informações ao Representante oeral pare

os Betades do Paraná e Santa Catarina.

PAULO lOBS - Caixa Postal, 39 - SAO BElnI 00 SUL

- Linha São Francisc:o fst. Je Sta. Catarin/J

....I _.I _ �·
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o ELE ITOR 1 Vota hofe �ra vereador;tlnuDl ecndídote da'�'UDN.
, .,,' �.

--'que é o partido vitorioso no Estado e_ Municiplo,; .......-----
•

"

\
'

_ .'

t, � ._' I , �
_

� .,

I «J) sabäo
'

Virgem Especialidade
da CHA.� WEllEt HNDU§1rIHAl, ,= JJollIDlvinlie

(Marca Registrada)

torna a roupa branquíssimal
.,-----

,
.
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