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BERLIM 18 (USIS)
Chegaram hoje a Berlim
os reforços de carros de

assalto, anunciados no 01-
,

timo outono, e destinados

ás tropas norte-america

nas. Esses reforços cor

respondem a 26 carros dê
45 toneladas, tipo Pershing
com peça de artilharia de

Faleceu segunda - feira

última, .em ,São Paulo,
onde íora submeter-se a

uma intervenção cirurgi�a,
o sr. João Marcatto, in-

Diretor: ARTUR MÜLLER � Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. dustrial, estabelecido nes-

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonsêca, 136 -- Fundado em �919 - TELEFONE N. 39 ta �i���i�to que desape-

,

.

d 19"'1 St C t ina N 1 626 rece aos 67 anos de ida-

ANO XXXI - JARAGUA DO RUL -

.

Domingo, 21 de JaneIro ,e, o a. a arl .L..

de era filho dó Rio

.' , .l Grande do Sul, esposo

Banana Eleição Municipal Cfft!fnßHIO Df JOInUlll�L��:1��%:���:��
. . - -

" .

� Ja se .acha ela�p�ado cetro, aquele casado com

2.000 requisiçoes de vagoes em atraso -
. Confirmado o apoio do povo a VDN - pela .So�ledade A.�rgos D. lurta Breithaupt Mar-

Detalhes, da reunião Os eleitos - A diplomação de J?I��lle dO pr�Wta�.a"" cetro e este solteiro.
, provlsorlO. os res eJo,s O sepultamento teve

Conforme - havíamos .ção, ficou essa vlagern A eleição suplementar somente por um eandí- c0f!1emoratlvo�. do p.rI- lugar as 19 horas, no

noticiado, realisou-se se- edlada até, a posse dos realisada domingo último, dato,' 34. �elro Centenérlo de JOIO- cemitério
o desta cidade

gunda-feira ulrlrna, na novos 'governos. veio confirmar o apoio A votação dos candí- vlle._ . com O'rande acompanha-
.prefeltura municipal; uma Logo depois dessa me- do povo a orientação datos fQi a seguinte: Má- .5ao' as segutntes as te, '

reunião dos produtores e dida de suma Importen- politica-administrativa:da rio Nicolini 35; João Lú- comemorações prolerades; m�e�· a encomendaç--ão
exportadores de bananas ela pare a reguleriseção UDN no municipio, visto cio da Costa, 33; Herbert

DIA 8 DE MARÇO do corpo \.) Revmo. Padre
dos munlçfpíos de Iara- dos rransporres, serão to-

que o PSD orientou sua Schneider, 27; Ney Fran-
Alberto que proferiu' sen-

guá e Guará-Mirim. A madas as medidas pare campanha a favor do co, 26 e Gerhardt Roe- 24 hores : .,..._ Chegada tidas palavras de conter-
reunião foi presidida pe- as normas de classlflce- candidato petebista re- der, 7; Oscar Meister, 34 do Fogo Simbolico e to aos atingidos por tao

'

los snrs. Luciano Demar- ção do.' produto e seu saltando que éra pre- Somadas essas legen- marcha luminosa. rude e inesperado golpe.
chi, prefeito deste munl- preço mrmmo, . ciso votar contra a si- das as anteriores, tere-

. À vluva Doa. Cristina

cipio e o sr, Heinz Amo- Jaraguá ex�orta cerca tuação, para por abaixo mos o seguinte resulta- DIA 9
Marcatto e filhos, o "Cor-

níus, representando o, de 1.000 vagoes �e. be- as inovações Introduzt- do: UDN 2.954 votos; PSD, 6 horas : _ Alvorada.' reio do Povo' apresenta
chefe do executivo <de nan� p<>;r ano e o vl�lDho das na arrecadação pe- 1.661; PTB, 837; PSP, 379; 8 horas: _ Missas os

)
seus mele sinceros

Gueré-Mírlm. �UßléIPIO de Guaré-M '-

lo Código Tributário. Em branco,146 é anula-

Cerca de 80' pessoas nm cerca .de 400, haven- Não faltou mesmo nes- dos 86 votos. -' ca9P�i�;as: _ Hastea
pezames.,

estiveram presentes, du- do produção pare .m�is sa campanha a dose de Os eleitos serão diplo- mento da Bandeira Na-
_

rendo a reunião mals de de 2.000. As reqursrçoes veneno, intrigas e falta mados no dia 29 do cor- cional na Praça da Ban.
duas horas, sendo todos em atraso sobem e rners da verdade nas �afirma rente, as 10 horas pelo deíra e inauguração do
os assuntos constantes 2.000 carr�s, poden�C?�se ções dos que faziam a Dr. Juiz Eh..itoral desta Monumento.I do' Centená
do temário amplamente por aí evalíer o preJlI1�o propaganda do ilustre zona, 'devendo a posse .

debatidos. dos produtores, que estao candidato Oscar Meister. ter lugar no dia 31, as
no.

h I
d d

.,

dl b d
10 oras: - naugura- A Câmera Municipal,

Assentada a i a os Ja tspostos a a an onar Mas, o povo J·á teve 15 horas, quando tarn- d E"
. -

A
f d täo t t t It b á ção ", a cxpostçeo gro-

'por indicação das' banca-
dois pre eitos e o secre- ao Impor an e' cu ura. promessas, foi tapeado e em tom

..

ar poss.e o sr: p
'.

ecuane. das da 'UDN, e PR P
tãrlo da Agricullul'a do Espera-se no entanto, sofreu os efeitos da má I Artur' Muller, e,leI.to para h I

C
.

b f' d 't d 20 dl f t
11 oras:

.

- naugura-
aprovou um voto de pe-

Estado a urltl a, a Im que en ro e las admínístracão . durante o cargo de pre elo; d E'
. -

I d
.

I' d'
Y,

O d leít ção a xposiçao n us-
zar pelo' Ialecírnento do

de enrender-se com. o sr. esreje so uciona o em quatro anos e agora estál s "verea .ores e elos I
�

diretor da Rede de Via- parte a situação. disposto, a levar, até o são os seguintes: U D N rrlal.
.

. deputado estadual J.osé
\ E d 13 horas

'.
- Banquete. .Marle Cardoso da Veiga,

.

fim a campanha de re- 7 - Adolfo\ mmen oer· 17 hor�s: - Grande
ocorrido em Florlanópo-

N'"OIas &, ' No11' C 1- as novamÇãuOnI·CI·apdl·OminisDtraa1tivaa fFerra'nOc!aVi�!�i�i�:�oTI:f Paradha Militar.
B'I d lls e do sr. João Marcar-

no. ," , 21, oras: -

.

ai � e
to, desta cidade.

graúde vitória obtidas Willy GessnAr,. Curto Va- Gala na Herrnonla LIra.
Foram ainda aprovados

WAQ.HINGTON, l' 8 nove centl·merros. A tra- pelos udenistas e popu- seI e Herbert SchneIder. .

d'f'
IJ listas no domingo. PSD 3. - Walter Ya.rk, f

' DIA 10 a Resolução que mo Ilca

'(USIS) - Afirmando que ve.ssia p�la zona s�vi�tica Votaram 164 eleitores, Ourt HIlbrecht, e AlvlDo o Regimento Interno da

os Estados Unidos esta- fOI reah��dá sem mClden-
tend'o a ÚDN recebido Seidel. PTB 1 _ Osear 9 horas: - Desfile de Câmara e o projéto, de

�v{lm empeqhados em urna t':8. Os c.ttÇl�OS carr,!s s�� 'lW""1Ufmgios �f ....-'PTB' Meist-ér. ·;cieletas.. . ," .' 'léi que aprova ·�s !a-
t�rceira guerra mundiªl; o r�o destnbUldos ao � . Re PSD que trabalhavam

Ä tarde
..

- Espo�fes. belas padrões dos runclO-

senador republicano,Brid- glmento de InfantarIa nor- e, ,\ 21 horas. - Bailados nários e exfranllmerarIos

ges, da New Hampshire, te americánlJ. e concerto de musica 'de do municipio.
'

pronunciou-se hojl" a fa-

n I d I Pre(l°,-lu'ril
camara (trio).

vor da ruptura das rela- O iiI" I: DIA 11
ções diplomálicas com a ' • , •

�

Uniã� Soviética. . Oafaza SaBltana A herança - O orçamento - V�da Nova
Bridges. que faz a, par-

•

A Câmara trabalha
te da comissão de Exer- A· Icito' do Senado, salientou: ,81ma ' A comissão designada cada a, importância de

«Essa guerra ultrapassa pelo sr. prefeito Luciano Cr$ 77.200,00, sen d o • _

consideravelmente a mais Do Serviço de Defesa Demarchi para proceder 7'200,00 para auxilio a As- lei em andamento naque-
mortAl das guerras co- Sanifaria Animal neste ,a'o levantamentus dos dé- sociação Rural, 20.000,00 Ia' Casa.
nhecidas pelo humiloo, e Estado, recebemos o re- bifos municipais já ultimou para compra de sementes, Na proxima semani' en

;Jara ganha-Ia será preciso latól io das atividades des- seus trabalhos, estando a d u b o s e máquinas,' cerrará os seus .trabalhos

que se intensifique a pro- sa repartição no ano de agora a fazer a relação 20.000,00 paJ1J inseticidas quando então teremos a

dução de gúerra e insti- 1960. dos créditos. Informdções e remediós e 30.000,00 pa- oportunidade de dizer aos

tuição do serviço militar A renda total dos ser- ali coihidas, adiantam que ra compra·de 'animais des-
nossos leitores dos ines'

obrigatório». viços atingiu a. Cr$ . . . .. a prefeitura deve para finados a' renovação dos timaveis serviços presta-
b.285.285,40, superior a do muito mais de quinhentos rebanhos.

-

dos ao municipio pela co.

ano aílterior em Cr$ .... mil cruzeiros. Assim, alem Para o serviço de con- Ugação 'dos vereadores

1.621.028,70. da arrecadação do ano, servação e construção de udenistas e populistas, que
Foram vacinados 349.910 que foi em numeros re· estradas foi destacada a deram um exemplo de

animais contra a peste sui- dondos de um milhão e verba de Cr$ 379.320,00=
.

lealdade partidária e amor

na; 43.825 contra epitelio- set�centos mil cruzeiros, -x- a comuna, cujo povo em

ma das aves e, 44.904 ,gastou·se ao todo cerca Com a, renovação, dos boa hora os elegeu. Ver-
outras. de dois milhões e duzen- dirigentes muniCipais, vai se-ha então, como são pe-

Foram utilisados para tos mil. a comuna entrar em viçla queninos os critiCos 'dod
fabricação de ,'acinas con- ..... x- nova, instalando um regi-. f'

d d d I
ca es ...

rra a
.

peste suina 2.213 Desde 1948 que a pre- men e or em! a e!
animdis. "feitura não organisava or- para todos. Nao havera �'1»-.'-"4}o._-ID--_-GD=_-4)o"-'..Q>�..Q}�.-0���çamento municipal, o que' afilhados politicos na ad- ,

(:' ••••••••�� ;:f :� ••••�.� :"-- -* -.�..: -••--•••- -.......

���pre�a d�es�!�:ni����� ������a�ãode:�i�o ��t:r�� C8mora . Mnnicipal de' JoroDDa· do

I!:: Prufel'lurl Munl"cl"Dal de JaraDu' do Sul:, ceira. Pondo ordem na- dades escolhidos entre os

U U quele estado de anarquia, mais capazes.
'

.

T d C o sr. prefeito acaba de en-

��
ransmissão O �rgo 'vi-ar a Câmara dos Vered O serviço de conserva-

,,::
� ft ai-I-I'

dores um projéto, de orça- ção de estradas já t e v e

� 91!!-1 '\I'J" �- mento para ô corrente ano. inicio com a de Itapocú-
: l'

A receita ficou orçada' sinho, devendo serem re-

: O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, em Cr$ 1.666.320,00, e' a vistas primeiro as rodo-

têm a honra de convidar as dignissimas auto- �:. despeza em igual quantia. vias mestras da red.e de

: ridades e o povo em geral, para a solenidade Foram destacadas ver- transportes municipais.

: da transmissão do cargo ao sr. Artur MÚlTer,:.:..1
bas para a creação 'de um É vel'dade que ninguem

: eleito para dirigir o município no próximo Curso Normal Regional pode fázer milagres, mas

:. . " em Corupá, e tambem pa- espera-se que com a .co· {

: qumquemo. ra um Curso Complemen- laboração de todos, have-

� O ato terá lugar no gabinete do prefei*o, tar n9 G. e. Euclides -da mos de voltar a um ritmo

: as 15,30 horas, do dia 31 d,o coaente. :' Cunha, em Nereu Ramos, sempre crescente de pro-

: respectivaminte afingind,o gresso.
: Jaraguá do Sul, 20 de J,aneiro de 1951. Cr$ 27.000,00 e 4.800,00. \

I:
. Alem disso foL prevista

� LUCIANO DEMARCHI
; uma verba de Cr$18.000,00

i. Prefeito Municipal ! para bolsas escolares.

: : Na parte do fomento

,: � �.•�.• :, agro-pecuário, foi des'fa-
v�....",._"._,.������ �

João Marcatlo

, ,

A defeza da

Câmara Múnicipal

9 horas:
alegorico'.

A tarde: -

21 horas: -

Sinfonico. Esportes. Bai

Prestito les sociais.

DIA 12
Esport�s. 9 horas: Desfile
Conserto' escolar e dos esportistas.

A tarde: - Esportes.
21. horas: _' Concerto

sinfonico.

DIAS 13, 14, 15 e 16

A tarde: :- Esportes
em, geral.

DIA 17
.

-x-
21 horas: - Bailes de

Sociedades.

DIA 18

Pela manhã e á tarde:
-

.

Esportes.
As, 21 horas: - En

cerramento das festivida

des com fogos de arti

ficio.

-x--'"

Retornou a reunir-sp.

sob' a presidencia dó dr.
Luiz de Souza, a Câmara
dos Vereadores, que apre
ciou diversos projétos de

UONVITE

Tenho o �áxim� p�azer em �onvida.r �od�s
as autoridades federaIS, estaduaIS, mUßlCIpaIS,

eolesiàsticas, civis, e militares, .imprensa e

ràdio bem como o povo em geral - de vez

que não haverá convites especiais - para as

sistirem o áto solene de instalação da nova

Câmara Municipal, dia 31 do COl'reIlte, ás 16

horas na Sala do F o rum, edifício da
, ,

,

Prefeitura.
Lógo em seguida á eleição da Mêsa pres

tará o compromisso e tomará posse do cargo
de Prefeito Municipal, perante a Câmara, o

Prefeito eleito, para O quinquenio 1951/1956,
sr.' Artur Müller.

I Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 1951.

LUIZ DE SOUZA
Presidente

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
,

RELATÓRIO DA DIRETORIA

AVISO COITRA CUPA,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.

De ordem do ônr, De
legado de Policia deste
Municipio, comunico que

Em conformidade' com os dleposltlvos legals é espreesarnente proibido
estatutérlos, têmos o prazer de submeter á Vossa translter com bicicletas
apreciação e deliberação, o nosso balanço geral nas calçadas, bem como

encerrado em 30 de Dezembro de 1950, acompanha- excesso de velocidade de
do da dernonstreção da conta de "Lucros e Perdas" automóveis, caminhões
e do Parecer do Conselho Fiscal. erc., sob pena de multa.

Os alpMsmM oons�n� dM m�ci��M. j�rnpá� S�, 9 �-------------------------------
documentos evidenciam os resultados obtidos no ranerro de 1961 Declaração E· D I TA. Lexercício de 1950 e a situação exäte em que se en- OSMAR I?l!ARTE ..

centra a sociedade, possuindo assim, os senhores Escrlvâo I Pela presente declaro
Acionistas tôdos os dados necessärtos pare julgarem que os boatos que oircu-
os átos da Diretoria que, mesmo assim, permanece Iam centra a sra. A 8 t.a
á Vösee inteira disposição pera quaisquer esclareci- Vericíe-se Isberner Watzko são sem
mentos que acharem necessários. fundamento.

Lembramos ainda que, deve ser eleito o novo Jaraguä do Sul, 8-1-51.
Conselho Fiscal e seus Suplentes pera o exercicio Uma ótima vropriedade Clara Panslein
de 1951. á rua Mal. Deodoro, por

j
,

d Cõ1. I d J d 19�1 preço de ocasião.aragua o our, 11 e aneiro e é).
Vêr e tratar com o pro-

Rod. Hulenuessler - Diretor prletérío
Eugenio Juergens - Diretor Francisco Verdi Lenzi

Senhores Acionistas:

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

O Doutor Ioäo Marcondes de Metros, Juiz e
Presidente da Iunta Eleitoral, da 17a. zona eleitoral,
Estado de Santa Catarina, Brasil etc:

FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que, no dia 2'>
do corrente, as 10 horas, serão diplomados os can

didatos eleitos, nas últimas eieições
�

municipais e
,-------- por essa razão convoco os Senhores Artur Müller,

eleito Prefeito Municipal e
-

Adolfo Antonio' Emen
Vende -se doerfer, Otevleno Tlsst, Willy Germano, Gessner,

Curt Alberto Vasel, Herbert Schneider, Ney Franco,1 Terreno com 28 mor- Mario Nicolini, Walter Iark, Alvin Seidel, Kurt
gos, sendo a metade ma Herbert Híllbrecht e Artur Oscar Meister, eleitosto virgem, tendo água e vereadores.·E pare constar, o presente edital deverá
uma casa nova á 20 mi-
nutos desta cidade. ser publicado no jorn�1 local "Correio do' Povo",

. . . por duas vezes e afixado no lugar de costume.Uma mobilia de quar-
AT�atar na Oíícína Me- Dado e passado nesta cidade de Ieraguã do Sul,to, por preço módico. camca E. S. BENDHAOK

aos dezesseis dies do mez 'de janeiro do ano deVêr e tratar à rua á rua Mal. Deodoro, 84 mil novecentos e clncoenra e um, Eu, Amadeus
720.992,90 José Bonifacio, 117. Jaraguá do Sul. Mahfud, escrivão subsrituto, o subscrevi. JOAO

----------- MARCONDES DE MATTOS, Presidente da Iunta
Eleitoral. Eslá conforme o original, do que dou fé.

.

Ieragué do Sul, 16 de janeiro de t '>60.
,

AMADEUS MAHFUD
O Escrivão subsrltuto

BALANÇO GERAL DAS INDÚSTRIAS
REUNIDAS' JARAGUÁ S. A.� encerrado

em 30 de Dezembro de 1950

A'T I V O

Vende�se

Imóbilisado :

Propriedade Diversas
Eslável:

Máquinas, caldeiras, tnsta-
lações, etc.

,

- 1.854.497,40
Moveis e Utensilios,_ La
bor., Análises
Veículos e Semoventes

Disponivel :
Caixa

Realisavel a curlo e longo proso:
Existencia de mercadorias e

mal. prima
Duplicatas á Receber
Notas á Cobrar
Devedores em CI Corrente
Almoxarifado
Participações

Conlas de Compensação: '

Ações em Caução

MILHOES
158.367,'0 .

14õ.469,90 2.156.,õ4,40 DE PESSOAS TtM USADO COM
80M RESULTADO O POPULAR

8.810,80 DEPURATIVO
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õã� �� m�I��r�� � mai� �arat��

ELIXIR 914
A SlflllS ATACA TODO O OR6ANISMO

720.541,20
1.087.569,40

35.065,00
265.540,10
122.398,00

7.320,00

o Filado, o Baço, o Coração, o

e.tomaco, o. puimões. a Pele
,Produz Dore. nos OSIl08, Rauma
tlsmo. Celueira, Queda do Cabe
lo Anemia, e Abortos.

Cr.nsútig o médico
atome o popular dep'uratlvo

2.238.433,70

.20.000,00
6.r44.f'71,80

PASSIVO ELIXIR 914
Inofensivo ao organJsmo. Airada
v.1 como um 1i�6r. Aprovado co

mo auxilIar no tratem.nto da SI
FILIS. REUMATISMO da me.

ma oric.m, pelo D. N. S. P.

Ião Exigivel:
Capital em Ações 2.060.000,00
Fundo de Reserva 186.375,80
Fundo de Resel'va Especial 84.823,00
Fundo de Depreciações 836.078,60

EXigivel a' curlo e longo praso:
Credores em CI Corrente 1.463.922,50
Letras Descontadas 60�049,OO
Debenturistas 1 õ9.000,00
Dividendos não procurados -69.782,40
Dividendo n. 7 164.000,00
Gratificação á Diretoria 71.540,60

Conla de Compensação:
Caução da Diretoria

PRODUTOS DA:

t llIDldllÚlstrlia ue lCaUçadlos

I GO§-C�AI������\ s, A,

RAGUÁ DO SULI,- S. Catarina

dO ..o .te "adO "O �ed'fb ...

.... c "" $ C ......C

3.166.277,30

A Comercial Ltda.
1.968.294,50 I

20.000,00
5.144.571,80

Iereguä do Sul, 30 de Dezembro de 1950;

Rod. Hulenuessler - Diretor
EugêniO Juergens - Diretor
Rudolfo Francisco Hulenuessler - Con
tador CRCSC 0736

,

I Adyocacia - Contnbilidade - Seguros
-

• 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 coletivas -

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

• Fuzões, encampações e alterações so
ciais - Modificações, de tipos jurídicos de so
ciedades - Aditivos de contratos - Atas -

- Mi
nutas para lançamentos relativos às Iuzões,
encampações, alterações e modificações sociais.

,

• Dístratos sociais - Gancelamento de
.

firmas - Levantamento de balanços - Minutas
para os lançamentos relativos às liquidações.

• Perícias judiciais e extra-judiciais ., R�·
visões e Parecer.- Assistência técnica contábil;
'jurídica e fiscal.

• Assuntos trabalhistas - Naturalizações -

Defesas fiscais - Cobranças - Serviços comer
ciais em geral.

• SUB-AGENTES DA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUI{OS "IPIRAN-
GA": - 'Fôgo - Transportes - Acidentes Pes
soais e do Trabalho - Automóveis - Respon
sabilidade Civil - Fidelidade.

.

Rua Mal. Deodoro, 136 ,"' Caixa Postal, 19
.

II
- JARAGUA '00 SUL -

,

.

�

*1
Laranjeiras, Pecegueíros, Kakiseiros, Maciei-

� ,

ras, Jaboticab�iras, etc. - Roseiras,Dahlias,
, Camélias; Coniferas, Palmeiras, etc., etc

Pe('am Catálogo Ilustrado

jLEOPOLDO SEIDEL - Corupá
.

• ....===·.-===::::111.·===·••==:::::. .. ·

•• • •
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.MUDAS
F R U T I F E R AS E O R N A M E I T A I S

.

Demonstração da Conta de "LUCROS' E
PERDAS" em 30 de Dezembro de 1950.

I CREDITO
2.743.529,40

29.476,00
De Mercadorias
De Almoxarifado'

.
,

DEBITO
A Ordenados, salários, gra-
tificações , 604.069,40
A Despesas de Fabricação 704.690,70
A Despesas Diversas 727.673,80
A Valores 'em Liquidação 43,766,50
A Fundo de Reserva Legal 36.770,30
A Fundo de Reserva Especial 84.82õ,00
A Fundo de Depreciações' 336.772,10
A Dividendo n. 7 164.000,00
A Gratificação a Diretoria ' 71,540,60

���'----���-
2.773.005,40 2.773.005,40

DAS TINTAS

A M A I SAN T I G"_ �C A S A D E ti O I N V I L E
. .

Leva ao conhecimento da praça que
fechou sua filial desta cidade, agradecendo
a preferência que sempre lhe foi d a d a e I'
continuando a disposição de sua ainável fre. �
guesi� em JoinvUle, á RUA DO PRINOIPE,
860, onde com prazer receberá ordens.

OFERECE
ji!!ragu6 do Sul, .

30 de Dezembro de 1960.

Rod. Hulenuessler ;.. Diretor
Eugenio JQeroens - Diretor
Rudollo Francisco Hulenuessler - Con
ti!!dar . CRCSC 0736

Parecer do Conselho Fiscal
Os infra-assinados, membros efetivos do, Con

selho Fiscal, da Indústrias Reunidas jaraguá S.A.,
depois de terem lido e examinado minuciosamente
o Balanço Geral encerrado em 30 de Dezembro de
1960, a demonstração da conta de "Lucros e Per
das", relalório da Diretoria, livros de contabilidade,

Tintas para Pinturas' dß Casas, Móveis,
Máquinas, Caminhões, Automóveis, etc.
Tintas a Óleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso,
Zarcão, Colas, Cal, Óleo de Linhaça,

AguaiRaz, Anelina para tingir Tecidos de Sêdas
Lã e Algodão, Cera /& Óleo para soalho,
·Massa para janela.

MATRIZ:

RUA DO PRINCIPE, 880, - J O I N V I L E

\

registros e demais documentos comprovantes refe
rente's ao mencionado exercicio financeiro, certifica
ram-se da exatidão e perfeita ordem, motivo, porque
os recomenda a aprovação da Assembléia Geral
Ordinárid à realisar-se em 24 de Fevereiro de 1951.

Jaraguá do Sul, 11 de janeiro de 196L

(ass.) August Hermann Schmidl
Virgilio Rubini
Allredo Krause

LIDER DO'CO.MÉRCIO DE. TINTAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO - DOMINGO, DIA 21-1719.51 - ,

Assemb�éia Geral Ordinária

·CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas a se

reunirem, em Assembléia Geral Ordinária, na

séde social, as 14 horas, do dia 3 de fevereiro ---------

próximo, para deliberarem sobre a seguinte
• ORDEM DO DIA '

1:) Exame, discussão e aprovação das contas
dá Diretoria, do. Parecer do Conselho

,
Fiscal e do Balanço; ,

2.) Eleíção do Conselho fiscal;
S.) Assuntos diversos.
"Acham- se à disposição dos Snrs. acionistas

Os documentos a que se refere o artigo 99 do
decreto-lei 2.627 de 26 de Setembro de 1940.

Jaraguä do Sul, 10 de Janeiro de 1951.

Adollo Antonio EmendoerFer
Raimundo AdolFo, Ementloerfer

Diretores

(National, Bellas Hess)
Vende-se na

Soe. Grálica Avenida Lida.

Irene P. Günther Oticial do RELATÓRIO DA DIRETORIA

"Aqui vamos nós Registro Civil do' 1° Distrito ôenhores Acionistas
da Comarca Jaraguá do Sul,

para vos libertar" Estado de Santa Catarina ,Em cumprimento ao que estabelece a lei das

Brasil. sociedades anonimas' e em obediencia aos estatutos

gritaram os comu- Faz saber que comparece- sociais, apresentamos a Vv. ôs. o balanço geral e '

çam no cartório exibindo os as contas de Lucros e Perdas do' exerclcío ora fin-'
'j nístas chineses, que documentos exigidos pela lei do, bem como o parecer do Conselho Fi,seal.

sobem por uma es-
afim Je se habilitarem par.!

.

Pelos dados em questão, que submetemos a

t casai-se: apreciação de Vv . ôs., representam a verdadeira si-

cada até os monta- Edital N°2 908, de 101-51. rueção da sociedade e o resultado obtido neste ano,

Tiberio Oarlini e e os senhores acionistas terem presente todos os

nhosos p i c o s do Adelia Voltolini esclarecimentos para bem julgarem os äros da Dire-

Ele, brasileiro, solteiro, toria, a qual, todavia, encontra-se aos inteiro dispôr
lavrador, ,domiçiliado e para outros esclarecimentos que' julgarem neces

residente neste distrito, sérlos.
Essa charge apa- em Ret.orcida, filho de - I -

João Carlini e de Maria BalançO Geral encerrado em 30 de
receu recentemente Carlini,

' Y

Ela. brasileira, solteira,
Dezembro de 1950

no jornal norte- .' Imobil1sado
doméstica' domiciliada e Bens ímoveis

americano -« T h e residente neste distrito, M'
. '-'

em Retorcida. filha de ,a,qumas e ínsteláções

San Francisco Soh- Paulo Voltolini e'. de
Veículos e .semoventes

Marcelina Voltolini.
' Bens Moveis,

ronicle» publicado Edital, N°2 909, de 11-1-51. .

Disponivel
João Steilein e CaIxa.
Hilda Girolia Realtsável a curto e longo prazo

Ele, brasileiro, solteiro. Devedores por vendas mensais 40.176,20
no Estado da Ca-

carpinteiro, domiciliado e
Devedores em cl correntes 456.543,10

llfornia. residente nesta cidade, a Letras a �eceber 658.835,00

.
rua Rio 'Branco filho de Mercadorlas 480,054,10 1.636.608,40

(FOTO USIS) Francisco Stedein e de Participações
Maria Graff Steilein. Ações de SlA.

Ela, brasileira solteira, Conta de "Compensação
doméstica, domiciliada e Ações caucionadas

e residente neste distrito,
em Rio Cêrro,' filha de
Francisco GiroHa e de
Maria Kanzler Girolla'.
(Edital n: 2,910, de 16-1-51.

Hartwíg Krueger e

Laura Georg
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado
-

e

residente neste distrito.
em Rio Cêrro, filho de
Gustavo Kruéger 'e de
Elisa betha Krueger.

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, 'domiciliada e

residente neste distrito,
'em Rio Cerro, filha de

Ff. /-COS E ANÉM;CJ� ! Otto Georg e de � Elsa
Tomem:

I
Krenke Georg.

VINHb CREOSOTADO
'

E D,ara que chegue ao co-
"SILVEIRA"

nhecimento de todos, mandei Contas

passar o presente edital que Mercadorias
(

será" publicado pela impren- Juros e descontos
sa e em cartório onde será Lucros e Perdas (Saldo)
afixado dui.ante I S dias, Si Comissões '

alguem souber de algum im- Impostos e selos
'

pedirnento acuse-o, para os Ordenados
tins legals .. I Desp\ezas Gerais
IRENE PE[)�I, GUNTHER Fretes e exportação

Otiöial Gratificações
Fundo de depreciação
Fundo de reserva

Dividendo n. 6

Bernardo Grubba'
Indústria e Comércio

S. A.'

ft iOO,ölio do Tibl!1

Tibet.

287.745,10
67.095,00

174.965,00
1.000,00 530.805,10

77.466,40
em São Francisco,

EXTftAiDO DO "t#E SAN FRANé'ISCO CHRONICLE''. JORNAL.OIÁRlO DE

sAO fQANCISCO DA CALW6RNIA É.V.A.

15.000,00

Fecularia Rio' Molha S. À.
i

.
Ião Exigivel

Capital 870.000,00
Fundo de reserva 368.000,00
Fuodo de depreciação 186.000.00 1.424.000,00-"

Exigivel a curto e longo prazo
Credores em CI correntes 684.172,60
Letras li pagar comerciais 41.307,SO
Dividendos não r'tclamados 6.000,00
Dividendo n. 6 104.400,00 835.879,90

Conta de Compensaçlo
Deposito da Diretoria

SOMA

PASSIVO

30.000,0�
2.289.879,90

Indústrias Reunidas Jaragl1á S. A.

figurino Ame,ricano

F erros elétricos pera
uso doméstico, bem

como para alfaiates, tem

sempre em Stock a CA
SA REAL, defronte ao

Cine Buhr.
., SOMA

,

30.000,00,
2.289.879,90

- I I -

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
em 30 .de Dezembro de 1950

Débito Crédito

Convocação para Assembléia. Geral Ordinária

Empregado 1:011 êxito IIIB:

Tosses

ResfriadQ.l
Bronquitu
Esc:rofulose

....

1.233.9.08,10
10.670,80
4]08.S(}

Eng randecenc;:lo
Santa Catarina

36.223,10
284.959,20
214.506,90
284.226,20
124.471,80
70:000,00
41.800,00
88.000,00

104.400.00

São convtdados os senhores kcionistas da
Indústrias Reunidas Ieragué S. A., para a Assembléia
Geral Ordinária, que terá lugar na séde social a

Rua Quintino Bocaíuva n. 715·901, ás 9 horas a

manhã do dia 24 de Fevereiro/próximo vindouro,
com o seguinte

.

ORDEM DO DIA
1. - Dlscuesão e aprovação do balanço geral

. encerrado em 30-12-50, e Parecer do
Conselho Fiscal;

2. :- Eleição do novo Conselho Fiscal;
3. - Outros assuntos 8e Interesse social.

Acham-se á disposição dos senhores Acionis-

tas, no Escritório da Sociedade, os documentos de

.
que trata o arr. 99, Decreto-leí 2.627 de 26·9-4Ó.

- Convalesc:'enC;:ls
VINHO CREOSOTADO
É UM G,,�ADOR DE SAÚDE.

Iaragué do Sul, 11 de Janeiro de 195L

ROD. HUFENUBSSLER - Diretor
EUGENIO JUBRGBNS. - Diretor

�����
1 'Celso Branco

DESPACHANTE ADUÀNElRO'
sÃo FRANCISCO DO SUL - Santa Catarina

Caixa Postal 35 • End; Tel. cBRANCO. - Telefone, 103
Rua Babitonga, 23 • Ediflcio Próprio .

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,
reembarque e reexportação, bem como todos os serviços
[unto a (fândega de São Francisco do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondó para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnicos.

.

I,

Hoje em dia o maior índice de progresso de
uma comunidade é o seu movimento de serviços
aéreo s. '

O nosso Estado de Santa Catarina até um'.
decênio atrás 'resumia-se, pera as ernprêsas de avia

ção ne nossa Capital a Ilha Yerde' de Florianópolis,
com as suas excepcionais belezas que a natura lhe
havia dotado.

Quando apareceu a T.A.C. essa pioneira do
nosso progresso, o véo que encobria o resterite do
nosso território se descerrou

E, nos roteiros aviatórios a T.A.C.) foi pon
tilhando: Lages, Ireíat, Iolnvlle, Tubarão, agore, e,
em breve, outras importantes comunas. Outras em

I prêsas já tem seus postos avançados em Mafra, Por

I to União, Ioaçeba, Rlumenáu, Itajai, Araranguá e

. Videira.. .' ,

.

E, assim, a óbra de engrandecimento do nos

so Estado vai se processende até o dia em que é
suprema ventura - cada séde possua seu campo de
pouso.

.

1.248.587,20 1.248.587,20

Ieragué do .ôul, SO de Dezembro de 1950.

Bernardo Grubba
Waldemar Grubba
Bernardo Grubb, Junior

Parecer do Conselho' Fiscal
,

liii=HiiIEI;�G_!.i_i;=;i-�!I!iii!!!!E!!!iI!=m!EiiJiiiEiE!.;!!!iE;

A marcha ascencional desta emprêsa de rrans- I 1-
portes aéreos, nitidamente catarinense, é justo orgu- .:: Febr'es

.

�

(Sezões, M�lárias, - ••

lho daqueles que querem ver o progresso de Santa II ' . Impaludismo MI
, Catarina. I

Maleitas, Tremedeira I.

A contribuição das emprêsa de dviação para RI' - CURAM-ßE RAPIDAMENTE COM - I
o prpgresso de nossa terra é fato incontestável, nin- I "Cap'su las Antisesonicas ii

{luem de ânimo esctarecido o poderá negar. I
·

Cabe. portanto, a todos os catarinenses que' 'Minancora",

Iquerem, evidtntemente, ver o progresso do nosso I Em Todas
I

as Boas Farmácias
,

Estado Natal,.l?restigiar a T.A.C. - Tranoportes Aé- III
t

reos Catarinense S. A. I
É um 'produto dos Laboratórios MINANCORA

Preferir a T.A.C., é ajudar o engrandecimen-· -Joinville Sta. Catarina-

to de Santa Catarina. ""._aa__m •r "'eIElIII!!iiIiL; II!!!!II'I

Os ebalxo-asslnados, membros do Conselho
Fiscal da firme Bernardo Grubbe SAI. Industria e

Comércio, desta praça, tendo examinado mltlculosa
mente o balanço, conta e demais documentos relati
vos ao exercício findo de 1950 e tendo encontrado
tudo em a rnets perfeita ordem e harmonia, são de

parecer que os mesmos sejam aprovados pela As-'
sembléla Geral Ordinária a reellzer-se no dia 3 de
Fevereiro proximo.

Iaregué do Sul, 10 de Janeiro de 1951.

Adelia D. Müller
Edilh C., L. Franco
Ernesto Lessmann

,Dispõe de páteos para depósito de 'madeira jnnto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta

d.a Cruz, bem como armazem para depósito de mercado·
rias em geral, junto aos trapiches de embarques nacidade.

Encarrega. se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil 8

Localidades Brlllßeiras
'

Despachante das principais firmas do Estado e
,

do, V.stados Vil1n'os.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AI]EH 11-
o

n°AI � � . Completados os ea- R e s o I u ç â o
milUo U)lIh 1D>raSUJlCnra \IlC d�llnC \\!l. U)0

.

.8\0 teadimealos para a Allera e retifica O artigo 3". e ••u

Matriz = .JOINVILLE Criação da Força paragrafo único do Regimento In-

.

(Sob Administração do. ,Governo Federal) Européia
terno da 'Câmara Municipal de Ja-

raguá do Sul (Resolução n. 4 de .26

.... • •••IA 8....... 1.lelll.a
BRUXELAS (USIS) _

de Maio de 1948J •

••••1••• I. 11••••1: O Conselho do Atlantico A Camara Municipal' de Jaraguá do Sul, no

Uma liLha completa de MOTORES nacionais e estrangeiros de alta e baixa Norte completou os an- uso de suas a�ribuições,. faz saber a todos os ha-

rotação, de 1 a 97. HP, para 220/380 Volts. 50/60 ciclos tendimentos 'para o esta. bitantes deste muníoipio, que elaborou e promulga
2 MOTORE marca GRAMME, de 97 HP, 470 rotações por minuto belecimento de uma For- a seguinte

220 Volts, 50 ciclos.
_ ça Unida de defesa para

.

R e s o I u ç ã e

....I�•.. 81 .I.'�. a Europa, sob um oo- ,

FR • "... mando centralizado, com Art. 1. - Ficam incorporadas ao Texto do

SOMBAS para UIO domeatico e fins índustriais: Marca HAUPT, rotativas a finalidade exclusiva de Regimento Interno da Camara Municipal de Jara

conjugadas com motores monofasicos de 1/4 HP, Marca LILLA manter e consildar a paz. guá do Sul (Resolução n. 4, de 26 de maio de 1948),
com valvula elevadora acionadas po motores trifásicos de 1 GHP Depois de uma séreie as alterações-e retificações constantes da presente
sevindo até 50 metos de profundidade. de conferencias que du- Resolução.

.

. Artigos JElétricos nara o lar éOo�s:I�� dà�s, A�r���ic� Art. 2. = ? ;r�i;:a 3C:�:r=s:�mi:������0�o
Sortimento completo e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LOBOS, d� Norte e a Comissão de dia do término do mandato dos vereadores da an-

ARANDELAS. Defesa do Pacto do Atlan- teríor e 80b a presideilcia do Presidente desta.

MATERIAL ELÉTRICO em geral para instalações de luz e tico, o primeiro publicou Paragafo uníoo - Dito Presidente convoca-

. foça de qualquer oapaeídaríe., um comunicado anuneí- rá os novos vereadores diplomados para uma ses- ,

ep Op!pedSEÇÃO DE INSTALAÇOES atenderá com presteza a qualquer ando as decisões aloan- são extracrdinaria, no dia acima mencionado, as 15

instalação de luz e foça. çadas. Entre elas, a no- horas e. ainda sob sua presidencia, secretariado

•���������
�1BOa��tA meação do General Eise- por um dos novos verêadores, de sua livre escolha,

\W:�\S':�\2I;�\S':��;�\2I:�\2I:�\2I:�'2f;��:�'2f:�\S':�I� nhower para o alto posto receberá os diplomas dos recen-eleitös. lhes toma-
• \SI\SI de Comandante Supremo. rá o compromisso e empossal-os-ä, declarando ins-

m
�

�JO\ I,EIS f"'IMD
t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� � Outra decisão aprova- talada a Uamara Mnnícipal. Em seguida presidirá

lVI V LI @j da unanimemente foi a a eleição da nova Mesa á qual dará posse>.

I
que se refere á alterar de

.

Art. 3. ::- Esta resolução entrará em vigor

I
qualquer modo o carater na data de sua publicação, revogadas as disposi-
puramente .defensivo da çõos em contrario, ,.

I
Organização. ·T

'

S I 18 d J
.

d 1951
O Conselho convidou tlaragua do ui, e aneiro e ..

os Governos da França, LUIZ DE SOUZA

I da Grã Bretanha e dos JOÃO L. DA COSTA
Estados Unidos para dis OTAVIANO TISSI
cutirem o assunto com o

@ Governo dU Republioa �--
__ _ _._ _ _ .._-_ - - _.._ _�

I� Fe3:[aa�d�a e-:;estnr��is,1 rr-·
..

·AUTO
..

··-�Ã-R·AGUA-'S�--A--'lr
• • Missouri, perante 08 lor- ii Indústria e Comércio li

nalistas que O foram en- ii ii

I trevistar, o General Dwi- ii OFIOINA' ServiQo "FORD" ii

ght D. Eisenhower deela- li MEOÂNIOA AUTORIZADO II
rou que o novo Comandoii. ii

�I foi criado f'xclusivamente ii - Raa Mlrechll De.�oro - J I R I suA DD SUL - !!

Produto da OlA. INDUST.RIAL �O • � p!ra pre�ervar _a paz e II Pôsto de Gasolina _ Depósito de Lubrificantes ri
'VEIS CIMO, a mais conhecida em

.

�ao tem. mtensoes de be- 1.1 - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- li
'" r·- ! Iigerancia. . ii ledores e Consêrto de Pneus. Ii

"I P
.

f O General adíantou II'
.:

todo O Brasil, . ara maia In ormaçöes,
que o Chefe do Estado !. . Esta oficina está tnstelade em condíçöee U'

e venda, êom o seu rep·r9sentante nesta � Mai<?r do seu novo Co- II para efetuar qualquer s�rviço de c�)Ds�rto ou n
@} mando será o General 51 reforma em seu automóvel' ou camínhäo, bem

ii
cidade, a fabrica de Moveis de ADOLF

I
Alfred M.'Gruenther, que ii cerno retificação de motores etc. . . ii

� . já serviu sob suas ordens ii .

.
Todos os serviços são executados com ii

('@ HERMANN SOHULTZE, SIta a Rua durante a invasão do nor- ii esmero, por competentes profissionais e a pre- ii

I 'B - d R' B N 964 ! te da Africa. em 1942, C. ii ços razoáveis. Também dispõe de sólda elé- ii

arao O 10 ranco.. • • ii rrica e oxigênio. ii .

---------- II i:
.

.

. .

@�
\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::.9 .

��@i.®�_@.t..®@.i®®i.®�@.i.@�®Mi)®h.®®i.®t@)@) IMPUREZAS DO SANGUE? .

P A R A F E R IDA 5, ! UIKIB DnOfiDflBA rrefeitura Munici�al de Jara�uá do �ul
,?OMAD� .

AUX.TRAT.sIFILlS
'

E c Z E M OA S,
..:::::::::::::::::::: .:::':::::::::::::=::::::::::�

REQUERIMENTOS DESPf\CHftDOS

,
INFLAMAÇ ES, u' ii -f.

ii ii 1.178-- Edíca M.D. Hermann-bras. Alvará de habíre
C O C E·' R AS, l! Corra"llo do Povo !! se para al�g�r sua case,

..
á rua CeI. Procopio Go.

,

F R I E I R A 5 li ii mes de OliveIra, nesta CIdade. Como requer.
.

'ii ii 1.180- Luiz Jark·bras. Alvará de habite-se para alu-

NUN C R EXISTI U I G U RL ES PI N HA S, E TC. !! Rua MI. Deodoro I. 136 !: i.ar sua casa, à rua Mal. DeoJoro da Fonseca,.nesta
ii Telefone N' 39 - C. Postal, 19 ii CIdade Idem.

r���.·
��t;;\!tã\��IS':IS\��ta\Y� ... ii 'JARAGUA DO SUL. ii 1.184-F�ich Höef!.bras. A)�ará de ha�ite-se para

'2f;�\S';�'2f;�\2J;�\S':��'SI:�'SI;�'2f.�\S';�\S':�'2f:�(§)@ i.5. iii. sua casa, a rua Felipe Scflmldt, nestél cldad,e. Idem.

I d
Santa Ca�arina I 4õ1. h b AI d h

. Tosse Asma Bronquite' Rouquidão e Res ria os _ ii H 1.204 - Vva. C ara -..70 n ras.
,

vara e a-

� " ,
,

,

'
.. �!! ASSlNATURA ANUAL ii bite-se para sua casa a estrada Itapocu-I-:Iansa, zona

� TODAS A.S MOLÉSTIAS DO ßPßRnH� RfSPlftßlÓRID @j II Cr$ 35,00 II sub ú��;�t.!.dGm�stavo Tank, bras. Alvará de habite- \

� Encontram aUvio imediato com c, U$O do I. ii II se para alu�ar sua casa, a rua Preso Epitacio Pes-

�
.

ii GERENTE ii soa nesta Cidade. Idem.

-
' I n e o m. p' a .. á v e 1 ii PaultDo Pedri -jJ

'

1.210 - Vva. Marta Maihias bras. Fiscalização

• •

OIADO
se para sua casa. a rua Mal. Deodoro da Fonseca,

. ?' VIBHO tREUS nesta cidade. Idem' ..

� O PEITORAL MAIS fJONHEUIDO �O BRASIL � =...
(SIL-VEIRAI 1.212 . "" Alberto Bauer bras. Alvará de' habite-

���!Ii=\\t;;\!tã\t;;\!Ii=\\�!I8\t;;\!tã\�!��ua\t;;\:tã\�u��:tã\a!tã\�!tt=\\� II :Q GRANDE TÔNICO se para sua casa, a rua Mal. Deodoro da Fonseca,
;a���������������

nesra cidade. Idem.
.

15S�
;ti .

.

1.�22 - �Iberto Maio�k bras
.. �a�xa imposto

V
·

t
·

L
I

1illi���-':�iI
caminha0 vendido para fora do mUOlClpIO. Idem.

I Or 10 az za r IS,,·, . I

.

1.253 - G. Rodolfo Fischer bras. tr�nsf. imp.

[ahrlna nO [orramontaQ A�rlnnlas ' Bar e Restaurante. situado a rua,Benjamin Constant

LOjA e

EXPOSiçãO:.
F á b r i c a: r U li Uu rtJ· U. o H li U vendido a Augus�o Hein. Idem.

, .

AVln. Getulio Vargas, 79 Rua DomlDgos da lova sln 1.254 - Adao Norosny-bras.-J\.lvara de h.ablte-
J 1 R '. G U Ã DOS U L -1- s A IT" C, T ti R II A D E t se para alugar parte de sua casa, a rua PreSidente

G L Epitácio Pessoa, nesta cidade. I�em . .

.................... PEDRO REN E 1.256 - Elsa ,Haake bras.-hcenç� executar pl�-
Fábrica e. Beneficiamento de Móveis

Estrada Jaraguà Esquerd� I
tura em sua c.asa, a rua CeI. Procoplo G. de oh-

Espelhos e Vidros para Janelas e Outros Fins. JARAGUA DO SU.!!...,: STA. CA'�ARINA.

,
veira'1���a ':'idt��� I�:�k-bras.-Alvará de habite.se

I
Móveis Estofa�oi, Tapetes, Divans,

Executa-se qualquer serviço de ferramentas para alugar sua casa, à rua Rio Branco, nesta ci-

Colchões � :mstrados para Camas, Etc.

b
agrícolas para uso de lavouras, cO,mo: dade. Idem \

.
Executa-se serviços de estofamentos em: Machados. Enchadas F..oices etc.

. l,óli08, ônibus, aulomóveis elc. _ viço rápido e garantido e atende-se qUalqU;:J MANOBl lUlZ DA SILVA

ilSf!f�� � ��� Secretário

n. 8
CORREIO DO PO 'VO DOMINGO, DIA 21-1-1951 -

\

•
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o Clube Hípico, Jara.
'Diretor: ARTUR MÜLLER - Gerente: PAULINO PEDRI _ Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. guá aqui velo pera tra-

t!AIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Merechel Deodóro da Fon,"eca, 136' ....;.. Fundado em '1919
zer- te o seu adeus e as

!!!!!!!!�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!���!!!!!!!!!!!!o!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!T!!!!BL�B�P�0;.N�B!!!!N�.�39�!!!!!!!! suas saudades imorredou-

<, ANO �XXI JARAOUÁ DO SUL Domino-o de 21 'Janeiro de 191::1 - SANTA CATA,RINA N 1 6 6- ras. .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��;;.��;;�;;;;��;Q�!!!!!!!!��;;;��!!:;;�;;;;;�!!!!!!!!��,1�;o�..�.:2:· Se em vide, 'fô�te com-

panheiro sincéro, leal, de-
dlcado, em quem podia
mos confiàr em todas e

qualquer situação e em

todos os momentos, com

a lua partida pera o Rei
no de Deus, flcaréna nós
sa mente e no seio des
ta agremiação, o exemplo
deixado por um raro ho
mem de bem.

-

Os daeígneos do' Cria
dor, para nós que senti
mos e que sofremos, são
terrlvels de suportar po-.
rém, se traduzem pela
santificação eterna das
almas justas e bôas, elei
tas pare viver perto de
Deus, a verdade suprêma.
Na dôr, no luto; na sepa
ração, havemos de sentir
.a fôrça da tua coragem,
a retidão do teu caráter e

o exemplo do teu espirlto
construtivo, sempre pronto
pera todos' oe empreen
dimentos dignos.

As nóssas saudades
são bem sentidas e slncé
ras; a' nössa dôr tem o

sabor amargo da tragici
dade que re vitimou ainda
tão cêdo, quando muitos
direitos ainda tinhas para
viver, pera lutar e para

. vencer.

Na Mansão Celeste des
canse em paz a tua alma
enquanró as nöseas pre-

- Dia 18 o snr. Fran
cisco Luy, industrial, resi
dente em Garibaldi.

- Hoje comemora a

paseegern de sua data na

talícia o jovem José Luy,
chefe das oficinas na ti
pografia «Santa Ritalt em

Iolnvllle.
Ao José, que por Ion

Ilos anos emprestou seus

serviços ne S. G. Aveni
da Lrda., onde é impresso
o «Correio do Povos de
sejamos-lhe, junto com os

seus ex-colegas de servi-
.

Sociedade Atiradores Hansa ço, multas fellcldedes, .

Hlmboldl. Da Sociedade Faz anos hoje a sre.
Atiradores Hansa Hum- Hilda Schmidt Rech; d sra.
boldr, de Corupá, recebe- Inês Pereira Lima, esposa
mos a comunicação de do sr, Antonio Pereira Li
sua diretoria, que ficou ma e a srta. Agnês Ema
assim constituida: Presi- Brückheimer, . prestimosa
dente: Walter Oeetereích, Agente Postal na Vila de
reeleito, Vlce Presidente: Guaramirim, onde conta
Gerhard Hermann, 1. ôe- com grande número de
eretérío: Alfredo Langer, .

dI'
.

2 S t• '. L Id
annza e pe ti simpatia que

• .ecre ano: eopoi � possui.
-

.

B. EIC�off,. 1. Tesoureiro.
_

_ Dia 25 o sr. Paulino
C�rt Vlebramz, 2. Tesou- Natal Bonin; a sra. Clara
retro: ,Affonso .

Mandke, Pedroni esposa do sr, Pe
Guarda

_
Esporte. 8run� dro Pedroni, residente na

Bodd�nberg, O r a d o r. cidade de Curitiba a sra, Azure, o arqueiro. Olasío I
Franc�sco. M�ss, Conse Olga Cardoso, esposa do Marcos, que ji! a tempos
lho Fiscal. Walter Unger, sr. Herrnlnlo Cardoso e

vinha defendendo, as <:0; 1 serrador, 1 marceneiro

Paulo. Gumz, Alfredo ainda a sra. Milda Vogel
res do mesmo. e um aprendiz de mar-

Boehhng, Gustavo Jung esposa' do sr. Eugênio
O primeiro jo�o que eeneíro.

e Max Larse�. I Voo-el..
Olesío enfrentará será dia

er 28 do corrente com o Tratar com o sr. Anton
CasaDl.anto - Dia 26 a sra. Ruth

Câmara, esposa do sr.. dr. Faixa Azul, em prélio Gehring,
Renato Câmara, residente amistoso. ,Morro da Boa Vista. ..-;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::._

na cidade de Blumenáu; ----""!"---- ------------ ii
P rd··d R P 1 ii

���� �r����' do comércio Cßmorß Municipal �e Jßrßlud �o S., ii' ar I o e epresentação opu a� I!
Na mesma data aniver !I

Secçio de Janguí do Sul
ii

saria-se éi sra. Tecla Rei- Sessão ExtraordilJaria !I C O n ,V I T E ii
nhold, residente na cidade

II • 'h-

Ontem na residência dos de Curitiba. CONVOCAÇÃO II. O Partido de Representação Popular, II
pais da noiva, c�ntra(ram - Dia 27 a menina EI ii Secção de Jaraguá do Sul, convida os seus

II

nupcias os jovens AUeu vira R(lu, filha do sr. Wal� Usando da atribuição que me é conferi- .!.I filiados a assistirem: .U.·
·Peters, industrial e filA0 demar Rau

)'.
da pelo Regimento Interno convoco os ve- :. a) - A diplomação do Prefeito e dos II

do sr. José e Clara Peters, • Dr. PauJo Medeiros readores eleitos em 3 de Ou tubro de 1950, I'i! Vereadores eleitos a 3 de outubro de 1950, .1.1
com a srta. Angelina Pe- No dia, 23 do cor. cidadãos:

-

I'
solenidade essa que terá lugar no dia 29 do

n

dri,. diléta filha do �r. An- rente pdssa a data natali- Adolfo Antonio Emmendoerfer II corrente, á;s '10 horas, no Forum: li
tomo e Ma�ta. Pedrl.. ' cia do sr. dr. Paulo Me- Otaviano Tissf

. b) - A instalação solene de nova Gâ- ..

C? ato rehglOso fOI pa- deiros, ilustre adv()o-ado,
mara Municipal, dia 31 do corrente, ás 15 ho- li

ra�lßfado por 'parte d� residente em Joinvile: Willy Germano Gessner ras, na Sala do Forum; II
nOiva o &_r. Pauhnp Pedfl ,

- Frederico Q. A. Vasel c) - A pósse do Prefeito eleito para o ii

e senhora e por parte do Oscar Mefstar Herbert. Schneider período 1951/1956, sr. Artur MüHer, ás 15,30 .:'jlnoivo o sr. Irineu Peters o' dia 23 do corren- N F horas, no mesmo dia e local.

e senhora. te regista o aniversa'rio do M'Zio r�fcc�ini li Pelo comparecimento, desde já agràdece, li
No civil testemunharam

sr. Oscar
-

Meister, ver.ea-
.•

..

o áto por parte da noiva d b dI' Walter Yark ii Jaràguá do SU1, 21 de_ Janeiro de 1951. ii
O sr. Artur MUller e "ua

or e mem ro o a to co-
AI l' S ·d- I

ii ii
o mércio de.sta praça. v n el e ii O Diretório Municipal ii

digna cOIÍsQrte, e por par- Kurt H. Hilbrecht II
- ii

�.n��i."�Vs�n�or':.':· José Si:: �o��!e:::pe�;.AS� par/:�:::-p?.����e:ei��:r31 do corrente: ás

l6..-======--===,=",========,=,Ji

n::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::�:::::::::l.:-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,�! 15 horas, na Salf:\ do Forum, Edificio da
ii

C'di T 'b -t'
1

d MI'
1 !: Prefeitura, afim de

I

participarem da sessão

JI O Ig� ri U ano O UnlClplO ii extraordinária da instalação da nova Câma-

ii Lei n, 79, de_ 22-12-195�. ii ra Municipal que, em seguida, elegerá sua

II Contem todos os imposlos e regulamenlos municipais. II Mêsa e empossará o Prefeito eleito, snr.

i! li Artur Müller.
n lecessario as firmas e guarda-livros !l Sala das Sessões, 21 de Janeiro' de 1951.

.

'II fElDE-$( na 1esouraria Municipal - 'Preço CrS 20,00 H LUIZ DE SOUZA

\ _._ _ _ _ _ �i Presidente
...__.._ � __ _-_ _ __ _.- ...

ces se elevam para Deus,
\ brotadas do fundo' do

FQqueiros de aço inoxidavel nosso coração num ge-da afamada marca "H e r- mido de- dôr bem sentida.
c u I e s", bem como talhe- A DIRETORIA
res avulsos tem pare •

pronta entr�ga a
.

Jguá do Sul, jaQeiro, 1951
- CASA REAL.

LOCAIS ú::::::::::;:::=:==:::=:::::::::::::=:::::::::::::==:::::::::::::::::==:::::::::::�
.

li,� ii

II OOI'a-O Oemoeratliea Nael'-ooal II-
� �
:1 Diretório de' Jaraguá

::

II SÃO CON'VIDA.DOS os membros do II
ii

v li
:: Diretorio Municipal de Jaraguá do Sul e os ::

U snrs. vereadores eleitos sob 1 e gen d a da ii
.. IT D N, para uma reunião, as 20 horas, do ..

li día 30 do corrente, na séde social. II
i! Jaraguá do Sul, 20 de Janeiro de .1950. !!
ii neru« maLLER· ii I COm

II Presidente. III ��':::::::'::::� '""'._'." .._-_.".'.'_" "_-"'.'.._ _ li I

j�""
.'

-B�·;·�·�·�d�·····HG;·�·bb·;·H·
..

·S�·
..

···ÃH:
.. ,.

I :' 9l1eddw
Indústria e Comércio !

:.. Bolos
. Assembléia Oeral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

Ao jovem casal e .seus

dignos progenitores os

cumprimentos do cf!orreio
do Povo».

.são Sebaslião.. Hoje terá
lugar a rradtctonel festa
de São Sebastião, pa
droeiro da Paróquia.

As solenidades religio
sas terão lugar na Matriz
e' ra Festa Popular no

ôelão Cristo Rei.

Teaenle CruZ. Re�ssbmiu
o cargo de Delegado- da
Iunra de Recrutamento
Militar nesre munrcípto o

sr, Tenente Antonio Pe
reira da Cruz, oficial da
reserva do Exército.

.

Ao Ten, Cruz nossoe

cumprimentos pela volra
ao munlclplo onde já de
sempenhou o cargo de
Delegado

.

Especial de
Poltele.

Anlversarlos

Ba/os
'."

mais crescidos

-' lJ]ois macíos

Pelo presente são convidados os senhores
acionistas a se reunirem em assembléia geral ordi
nária, na séde social, desta soctedade, a rua Presi
dente Epitácio Pessoa, as 9 horas do dia 3, de Fe
vereiro proxímo para deliberarem ·sobre a seguinte

ORDEM DO DIA.
1.) Reforma dos estatutos sociais;
2.) Assuntos diversos.

.

JaragulÍ do Sul, 10 de Janeiro de 1951.
Bernardo Grub"a.\.
Walclemar GrubblJ
Bernarclo Grubba Junior

Diretores

Botos
n70is/0/05

Procura-se

----

Companheiro'
João Marcatto

Realizou-se . ontem na

sala das audiências o ca

samento do sr. Silvestre
Bankhardt com a s r t a.

Ana Mueller.

Enlace Peters-Pedrl •

----------------------------------------,

Clinica de Olhos - Ouvidos - Mariz e Garganta do

..81t ,••al.. ..11
MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADf\

melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua bdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"
,

- JOINVILE -

-

-> I
�üS1RIA NACla

\!J�f1INDuS�'It"'l(
_" JOINVILlf L

S"ßÃ� �/RCl",
. . .

ESPECIALIDADE

I·
I «» §a�â1.o (Marca Registrada)

.' -

Virgem Especialidade
dia CliA� WEIlEt 'liNJI)1IJ§IlllAl Q JOllIDllille·

torna a roupa branqu�s8imal
,....?-p*-
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