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ANO XXXII - JARAGUÁ' DO RUL - Domingo 13 de Janeiro de 1952

Ern Ilcnc York, diz Ci U.P. COM�TEU· SACRILE�10
::>rognosticos eflrrnem 1940, as rendas dos capl-

-

enqtíanro os brltarílcos e fo I se p'u I tado' V I Vo ! '

que 1952 será um- verde- tallstas- norte-americanos atingem 55 por cento.'
\

deiro «ano de ouro» pare foram de 76 milhões de O lavrador niponico atirou contra a imagem de Nossa, Senhora e foi
o ßrasll. Quem ral afirma dolares em lucros dlreros Hoje, os Estados Uni- tragado pela terra, morrendo sem poder libertar-seé o megezlne «Busínee � capitais reparrledos. 55 dos e 'o Canadá' tem 71
Week», ante a «crescente milhões de dolares, roda- por cenro do total ___: 600 S. 'PAULO, 10 - Co- braços e a cabeça perma- rerra continuava a traga
índustrlullzeçâo do ßre- via, foram aplicados nas milhõelh a mais para os nhecem-se já novos de- neciam de fora. Taloko es' lo. Durante cinco dies os
sil». operações no Brasil. Estados -Llnldos e 300 talhes do trnpresslonente Dosa de Tusiro, ao ouvir vizinhos continuava ca-
Diz aquela publicação «O Banco do, ilh6eS9de dólares a mals caso do lavrador nlponico o tiro correu para o cornpo. vendo em' torno do corpo

que as' aplicações de informou que o d era o Oenadé. A Grã- que, após atirar com sua Ficou estarrecida com o sernl-sepultado. Tudo lnu-
capitais norte-americanos norte-americano - íal ßrerénha esré com 17 por arma sobre a imagem de oue viu. Sem poder sair tílmenre, pois á medida
no parque indus.t.rial bra- original e lucros '�a a- ce.r"'kJ-ijos capitais estran- uma senta, foi tragalilo da terra, o marido grita- que a terra era removida
silelro foram de mals de .do-s - quase. '«(,:i:'",;�de Jb,r":'réal�,'i,::,''',�,',._'"�','_.,,,,,,,;:':,.',.,','",r"'�,:,':','::_.p"�"�,.:�,,.,,�,,,,,i.caTduodso el.mssote,ln·i'a�oS pela terra. ve e gesticulava furiosa- em sua volra, uma força
600 milhões de dólares e do, toraf" de {{9.�#�is ;::, �",,")" Cherneva-se o sacrilegio mente. Incontinente a mu. exrranha mais o 'prendia
que os capitalistas norte- estrengelros :fêgJ�fr{Jdbs signrhc�;�porém, que. os Noburo Tusíro, o ' qual, lher correu e chamar os ao.solo, No fim do quinto
.americanos estão sendo oficialmente no ßf�sH; é, norre-emerícanos estejam desesperado COI]1

,

a sêca vizinhos, 'que procuraram dla Tuslro, não reslstlndo
«largamente recompensa- agora de uns 1,5 bilhões «comprando tudo». O que que esteve prejudicando tirar o homem do buraco. mals, morreu, conrernplan
dos». de .dolares o que está sucede realmente é que sna lavoura apanhou a Não conseguindo arranca do a poucos metros de dís-
«Para o Brasil e pera muito distante do lotai de enquanto novos capitais imagem -de Nossa Senhora lo a braços da terra cor- tancla, os pedaços .de ar-

'os capitalistas, o

SIno,
de 1939. Os capitais

norle-lc�
aro dos Estados Aparecida e amarrou-a no rerarn a buscar enxadas. gila da imagem de Nossa

1952, será um ano emerlcenos no Brasil,�. ,s,_ os bens ?rit�ni- topo de uma cruz existente Cavaram .a noite toda em I Senhora Aparecida.
formidavel. Todos falam antes da guerrl.l:?' eram de 9 sendo' Ilquida- em meio de sua roça. torno do rapones. Mas a -

de expansão: brasileiros, uns 29 por ceil: ,;.'1' t \1a,1 aos '

I
Afastou-se então alguns

americanos e canadenses. 'f..;.<t.�"Y'( {pessos e disse unicamente:
Numeroses companhias �k'Ä '

\�$ f' d
«se dentro de tres dias

I
Th TD)

européias estão conside- Pe '\f' '.!:.�\ C e" ,:g, � a oga o
-

h v vai ter »1LJ) j1\\
,rando o Brasil como '" - ��� c c�oe;eu dent�o' 'do

o

local ideal pare instalação R·' prazo dado; que o lavra- 'Ide novas f-abricas suas». no 10 dor passott deitado no in-,

Ö artigo de «Business teríor de sua cabana. Ao
Weeck» prossegue dlzeri- É com grande pezar A família enlutada, 'Cai,r da tarde do terceiro
do: «Cá esrã uma amos- que noticiamos o fale- pelo acontecimento, en dia levantou se e lenrarnen
tr� do que -está sucedendo cimento do menino víamos as nossas sentí-. te carregou sua arma enca-
no Brasil: A «American Artur Hensehel Filho, das condolências. mínhando-se pera o local
Forelgn Power Cornpany» ocorrido no dia 9 do onde se achava a imagem.
iniciará um programa de corrente, qnando em Ali, então levou a esplngar-
expansão de umas sub- companhia de seus Ultima hora da ao ombro, e disparou
eídlarles brasileiras no companheiros tomava Irrompeu lambem', em centra a imagem; que voôu
mcntenre de 125 milhões banho no Rio da Barra Rio Cerro a' eplzotla da em estilhaços. No mesmo
de dolares. '

do Rio Cerro. raiva no, .gado bovino e momento, como, se fosse
A «Companhia Ford, O falecido era filho I rarnbem a da peste sulna. areia, movediça, a terra se

do Brasil», tem um do comerciante Artur A Prefeitura mandou já abriu e tragou o homem.
programa de expansão Renschel e de D. Adele I atender a vacinação dos Seu corpo ficou soterr.:ldo
de 10 milhões de dolares; Renschet animais daquela zona, até o meio. Somente 08
a «General Eletric» pia·
'neja despender mais de

;;�f�����:b�e;!!·:���; Tr�mula �_�avilhão da ONU_ em PariSlftifou�l� ii li prõpriil
engenheiros ao Brasil
para examinar as pers·
pectivas bre�ileiras para
a cOnslrução de um;a

grande fabrica de alumí
nio cujo 'custo seria de
muitos milhões de doIa
res. A «Dunlop» britanica
planeja construir ali uma
fabricd de pneumáticos.

, «As industrias «Krupp»
alemãs estão interessadas
nas possibilidade� indus
triais de São Paulo. Qual
a razão de Judo isso? E'
que o Brásil oferece um

amplo mercado para' os

capitais estrangeiros. Em

, I

IPA'lUILO f01�TIE§

I

O aniversariante é também
destacado membro do, Dire
tório Estadual da U.D.N.'

S. Excia. tem . se imposto
por suas qualidades de 'inte
nos meios políticos catari-

Transcorre dia 18 o ani
versário natalíci.o· do hnma

f nitário médico, dr. Paulo
,Tarso da Luz Fontes" que
exerce atualmente com bri
lhantismo as altas funções
de Prefeito Municipal de
Florianópolis.

Iigência e carater
nenses.

A esse
- ilustre

cumprimentos.
homem público os nossos.

Joãp Pessoa. - Em
Rio Tinto, mUlllClplO
Mamanguape, a domés
tica Maria Apapecida
Costa, encontrando se

em dificuldade's finan
ceiras, rifou a si pró'·
pria; ,vendendo nada

,

menos de mil bilhetes e

comprometendo entre
gar-se ao feliz possuidor.
"cujo bilhete correspon-

,

desse ao da loteria de
Nata1. As, rifas que
,começaram a ser ven
didas á razão de 15
cruzeiros, ascenderam
ao «cambio negro» para
60 cruzeiros.
Embora majorados os

bilhetes comenta.se que
até vereadores de Ma
manguape adquiriram
vários. Entretanto, após
a doméstica fazer um

M. L. Jaragúá - O apurado regular, " com-
calçamento em Jaraguá prando roupas, objetos
está em preço inferior � domésticos, presentes,
a qualquer outra cidade etc.; além de fazer' uma
e tambem em prasos de «gorda» véspera de
pagamento. Os prasos Natal, a sorte sorria
em Blumenau são de 10 para um preto, vigia da
prestações, em Joinvile '

fábrica de Tecidos «Rio Chegará amanhãde 15 e aqUi de 24. 'Tinto, que por sinal,, E. F. G. F. Corupá l'ecebera o mesmo do' ,Como já tivemos opor-Sua 'reclamação foi di- ,seu pàtrão., tunidade de noticiar, sua
rigida a', autoridade' Por sua vez, o feli- excia. o sr. Dr. Oellers,
competente. zardo, tentou vender o Embaixador, da Alema-
A. R. Jaraguâ - A bilhete premiado., mas'l nha, chegal'á amanhã a

Prefeitura, seg'undo nos como não o conseguisse, esta cidade.. "

informaram ali, não foi cinicamente cobrar S. E�cia. viaja aco.m-
deve nada a ninguem. o prêmio. Para isso, panhado de um conse-
Todas as suas contas encontrando dificulda lheiro' de embaixada e

foram pagas em dia e
_ des, pediu o auxilio da um secretário.

'\Tai fechar, o Balanço Te�do ,ao fund� a Torr� Eiffel�.a bandei�a azul-e-bran�a das Na�o�s policia local.
' .

A recepção será as
'Anual com cerca de 500 Umdas tremula no alto do PalaclO de Chal11ot, em Pans. No PalaclO Enquanto isso, o escan· 15 horas, na Prefeitura
mil cruzeiros em caixa. de Chaillot está reunida a sexta Assembléia Geral da ONU; (FOTO ONU) dalo era' geral, tendo Municipal.

Cartas &
Consultas

� ...

•

Embaixad'or
da Alemanha

mesmo diversols com

pradores de serem cha�
mados afim de presta
rem eselarecimentos.
Finalmente, o caso foi

resolvido com um

donativo de 500 cruzei�
ros dado ao preto, pala
moça rifada.

Adiada a visita
a 8racinho

Devido -a chegada
hoje a Florianópolis do.
dr. Diretor Geral dos
Serviços de Portos,
Rios e Canais, fi'eou
adiada para o dia 27
do corrente a visita do
sr. Governador· Irineu
Bornhausen,/' a Usina
Bracinho, marcada para
esta data.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Civil Postale do

Cobras e

Rio de Janeiro,

Lagartos •••

Edital n. 3.112, de 9-1·52.
Antonio de Goes e'

Leocadia Alves
Ele, brasileiro, solteiro,

operario, domiciliado e
. _

residente neste, distrito,
á Estrada lrepocü, filho O P "' d D"de Maurtclo de Goes e de receio O Ia

Os Pálidos Depauperado., &qe.Helena Dunker de Goes.
Ela, brasileira" solteira,

doméstica, dom'iciliada e As crianças, em plena
residente neste distrito, á

I
Fase do crescimento, não

'estrada lrapocú, filha, de devem estudar inclinadas
Adolfo Antonio Alves e de

I sôbre a mesa, _durante
Mariö Borba Alves. muito tempo. Isto repre·'......

.

senta, para a coluna ver-
E para que ch,egue ao co' tebral, simultâneamente

nhecimento de todos, mandei esfôrço excessivo e ,inati-
passar o presente edital que vidade prolongada, preju- '�.__,...,..,...,... �_...... _;'"
será publicado pela impren- diciais ao desenvolvimell- I

I

Farmaéia Central �
sa e em cartório onde será to físico. mE!i'!!!5IIE!!liE!lE!!iliE!;�l! II !!!!IIII!i!E!E!lEEiIEi!li.';""':r.i

,

'

. !di S I iii . 'I DE CAKLO§ :U:.AFER:M[AN�

�
afixado dUlante 15 .t5. i '

III T O VI f1 L T E R �alguem soub:=r de algum im- ci��:t�r��r�:{a �ec��� i O R R E,l'I f\ " '

iii �
.

"A M A I SAN TI GA"
.

peàimento ac,use-o para os

filhinho, deixando-o' cor- III . lU É D I C O ,In
I I

Av. Getulio V3r�as, 218 - Jaragaá do Sol - S. C.

�tins' legais '

I'"
'

I trer e brincar um pouco, CLiNICA GERAL - CRURGIA '_ DOeNçAS Drogas nacionais e estrangeiras, encon ra.-se, '

IRENE PED.RI GÜNTHER no intervalo d'i oada ho- -

DE SENHORAS _ PARlOS -

I
a disposição do distinto público, é!.p�esentando �Oticial 'ra de estudo.- - SNES. 1

.. _' ,

. . serviço critsrioso e Precos Modlcos �
ú:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::=:::::::::::;.... :::::::::�::::::::::::::::::.:�� m cie�re��!la�O!das �rt��_�;:��a�oddae:�o�ee:l� a. ---�'!'!!".--------.��....,.."._.,..__..,
i; AUTO JA AGUA' S. A. il :1- Inflamações: Dores reumáticas, artrites, lum- mii i! __ bagos., nevralgiae, ciática. Abcle�sos, furún,culos, mli Indústria e Comércio ii

I
inflamação dos seips, dos ovarJOs, da prostata.

IIIii
OFICINA SerVI'n.o . "FORD' H Afecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-

Iiili y.� baldes., Asma .. afecções do estômago, et9'" IIIii MEOÂNICA AUTORIZADO ii.- MASSAGENS EI..IÉTRICAS - Tratamento iiiii
h IOd J.' R AG U A DO SUL iII III das Paralisias com- reativa�ão das funções IIIII - Rua Marec a, eu oro - -

li M musculares e nervosas. AtrofIas, fraqu�8a fun- I-Iii Pôsto de Gasolina - Depósito Je Lubrificantes ii III cional dos músculos em geral, da bexIga, or-
_

ii - Lavagem - Lubrificação - Carga de Acumu- ii iii gãos digestivos, etc... '
. iii

n ladores e Consêrto de Pneus. li I!I ONDAS CURTAS - DIATERMIA - ELETRO- li!
!! I Esta oficina está instalada em condições il M CIRURGIA - ELETRO-COAGULAÇÄO Iii para efetuar qualquer serviço de consêrto ou 111--" BANHOS pE LUZ - Raios ultra-violeta e IIIii reforma em seu auto:nóvel ou caminhão, bem ii' mfr"l-vermelho... . RI .i!

C<imo retificação de motores etc. . .
ii iii CONSULTÓRIO - R p a dos Bomheiros -li! Todos os serviços são executados com' ii III (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua.9 de Marçq ._n

esmero, ,por competentes profissionais e a pre- ii iii dasA 9 ás 12 e das.3. ás 6 horas \ I�� ços razoáveis. Também dispõe de: sólda elé-:- !lo II RESIDENCIA - Rua MIDlSfrO Calogeras, 350

II'ii trica e oxigênio. . li I Fone 305 - J O I N V I L L E-S. C.
u

_ : _ : _ ::,., iii '!iIII!iiI I. I, iil!iii!ii_:a:. I_!IIII. �------.� - _ _ ••_ ••_•••••••••_ ••••••••__ __ •••••••••••••d

Reeistro
Irene P. Günther Oticial do
Registro Civil do 1°. Distrito
da Comarca Jar,agu,á do Sul;
Estaco de Santa Catarina

Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos 'exigidos' pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edital n. 3.109, de 81-52.
Albercht Frederico ôpre

dernenn e

Gertrudes Koch
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
'Oito Spredemann e de
mdela Siebert ôprede-
Aann_ ,

Ela, brasileira, solteira,
lavradora, domiciliada, e

resldente nesre distrito,
em Rio da Luz, filha de
Frederico Koch e de Ida
Kreutzfeld Koch.

Edital n. 3.110, de 8-1-5:!.
Carmello Maruttl e

Maria Flôr
Ele, brasileiro, solteiro,

, lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito,
em Retorcida, filho- de
Carlos Marutti e de Ma
thllde Bertoldi Marutti.
Ela, brasileira, solteira,

lavradora, âomiciliada e

residente nesre distrito,
em Retorcidó" filha de
Rosa Flôr. �

I

Edital n. 3.111, de 9-1-52.
Nicolau Bolomini e

Amalia ôevegnhant
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,_
em Itapocúsinho, filho de
Eugenio Bolomini e de
Olibia Montibelli.
Ela, bresllelre, solteira,

lavradora, domiciliada e

residente neste distrito,
em Itapocúsinho, filha de
Jcsé ôevegnhsnl e de
Regina Stolfi ôgnhanl.

Petróleo em s� Paulo"

JOSÉ VITORINO
(Secretário do Comité de Imprensa do Senado Federal)

São, Paulo. - O sr. I que, dentro de dois
Plinio Oantanhads, pro- meses ,teremos petróleo
sidente do Conselho jorrando neste Estado,
Nació�al do Petróleo, mesmo porque a média
declarou que dentro da normal de ocorrencia de
dois

-

meses, o Conselho petröleo, nas .regíões
Nacional do Petróleo largamente dctadas, e.
iniciará em São Paulo a um poço produtivo para
perfuração do primeiro 5 perfurados.
poço petrolífero. Isto
não quer dizer" porém,

I

lova Embaixador pari a
Turqllia

Congregação para a

Propagaeão da Fé tenta
rá a volta dos anglicanos
e dos protestantes e a

união das .Igrejas Ori
ental e Ocidental.
Os senadores Hamíl

ton Nogueira, Apolonio
Salles, Ferreira de Sou
za e Carlos Lindemberg
- os maiores católicos
do Senado Federal -

aproveitarão as férias
parlamentares para esse
áto de fé e piedade
cristã.
Acontece' que o sena-

dor Mathias Olímpio,

materialista cem por cen
to, declara: ainda bem
que não sou católico, do
cbntrário, teria que lutar
com o Apolonio Balles e

o Hamilton.Nogueira.
.

O jornalista' Paulo de
Oliveira, espirita fervo
roso, esclarece:
«Se os católicos conse

guirem essa vitória será
mais Iacil a união de
todos os cristãos, com o

apoio, posteriormente,
dos catölícos aos espiri
tas».

, Tenho o prazer de convidar as' au-

tôridades, representantes das classes
economicas e o povo para a recepção
,a sua 'excia. ' o sr. Dr. Oellers, ilustre
Embaixador' da Alemanha, que oficial
mente v�sitará este municipio no dia 14
do corrente.

"

A recepção terá'
, lugar no Paço

Municipal, as 15 horas daquele dia.
,

,

Jaraguá do Sul, 3

O sr. presidente da
República, ao que esta
mos informados, enviará
Mensagem ao Senado
Federal, submetendo à
Camara Alta o nome do
general Milton Freitas
de Almeida para

:

nosso

Embatxadorna Turquia
em substltuição ao Em
baixador Castelio Branco
que, há seis anos, vem

prestando bons serviços
ao Itamaratí.
O nosso ex-Embaixa

dor na Argentina vai
ocupar um posto de ]
grande responsabilidade. Indu'strías Reuni"das Jaraguá- S Ao Oriente Médioé·'
hoje um Trampolim,
unindo ou separando o

Ocidente ao Oriente.
Ao futuro Embaixador São convocados os' senhores acionistas da

aste aviso: Ancara. oapi- Indústrias Reuoidas Ieragué S.A. para a Assembléia
tal da Turquia, tem o Geral Ordinária a realizar-se no dia 16 de Fevereiro
seu serviço ds abasteci- de 1952, as 9 horas da da manhê, na séde social á
mento de agua fornecido

I
rua Quintino Bocaiuva, 715-901, a fim de delibera-

por Estambul e, num rem 'sobre a seguinte ordem do die: '

caso de ataque externo, I - Aprovação do Balanço e contas do
ficará Ancara som agua exercício de 1951;
e a cidade mais próxima II - Eleição da nova Diretoria;
fica a 1.600 quilometros III _,. Eleição do novo Conselho Fiscal;
aproximadamente. IV - Assuntos de Interesse da socldede.
O Marmara, o Bosforo Nota: Achem-se a disposição dos snrs. ecío-

e os .Dardanelos devem nieras os documentos a que se refere o artigo 99,
ser conhecidos 'porque do Decreto-lei n. 2,627, de 26 de Setembro de 1940.
são sentinelas avançadas Iaregué do Sul, 8 de janeiro de 1952.
em defesa - do Mundo
Ocidental.

(Agencia Nacional)

Ree[ peDo ao fm�8ila�or da BlemaoDa
- CONVll.iIE -

.'

'JOSÉ VITORINO

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÄO
de Janeiro de 1952.

ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal .

Decreto, Nr.. 40
Artur Müller, Prefeito Municipal de jaraguá do

Sul, no uso das suas atribuições, decreta:
Art. 't. --- Fica aberto o crédlro especial de

Cr$. 1 t .443,00 (onze mil quatrocentos e quarenta e

três cruzelrosj, por conta do excesso de arrecada
ção do correnre exercicío, para pagamentos de
«Restos a pagar.

Art. 2. - Revogam'�� as disposições .em con

trário,- entrando o presente decreto em vigor na

data de sua' publicação.
Prefeitma Muntcípal de Iaraguä do Sul, 31 de

Dezembro de 1951.

RODOLFO HUFENUESSLER
Diretor

Artur M(mer - Prefeito Municipal
Octacilio P. Ramos • Dir. do Dep, de Exp.
Alzira M. Mathias - Escriturário "K"

,União Espirilual da hu
manidade

Informa-nos a United
Press que os católicos
de todo o mundo farão
oito dias de prece, a

partir de 18 de janeiro,
pedindo a volta de todos
os cristãos ao seio da
Igreja' Católica Romana
e a conversão de todos
os não cristãos.
Esclarece ainda o tele-

grama que a Sacra

SANGUENOL o � � O
0= �O -

-

O CC cd' O' Indústria e Comércio W. Weege S/A.� (�
O � O

' Assembléla Geral Ordinária

• � CONVOCAÇÃO
O � .. � O São' convocados os senhores só�ios desta socle-

O -o fi O dade para a Assembléia Geral Ordinérle, a realizar-
cg � e

se no dia 15 de Fevereiro de 1952, as- 10 horas, em

O a "i O
.

Barra do Rio Cerro, à � fim de deliberarem sobre a

,.
O seguinte ordem do dla:

,O .....

= .,:: I - Aprovação do Balanço, e contas do exercicio
tiIii!fJ !I!I de 1951.

1 /

O F��O_ ::; II - Eleição do novo Conselho Fi��al. "

'�
� " III - Assuntos de interesse da soclClâade.

�
� V NOTA:- Acham-se a disposição dos Snrs. acio-

II ! � O nistas os documentos a que se refere o artigo �9,
_

- do Decreto-lei n. 2.627, de 26 de �etembro de 194�.
Q �

�

O Bdarra19do Qio Cêrro (Jaraguá do,Sul), 3 de janeI-
ro e 52. ,_

WOLFGANG WEEGE - Diretor Presidente,

eQNTEM

OITO ELf.ME�TOS' TÔNiCOS:'
ARSENJATO, VANADATO, J
PósFono. CA-LCIO, ETC 1

j

.j
�

TÔNICO 00 CÉREBRO
rÖNfCO DOS YÜSCUlOS

Retlreio e Estudo
tados, AnQm.cos, Mães que .....

Magm$. Criança. nlc;ultieas te·
'..,

cebarlo a cCtnlfi(l� sora' do

orgaAteme cl)m, o �
SA N'ij U E N'O lt·

Orgãos e Harmonios liB OHN "

Sempre preferidos
pelos entendidos

BARMONlOS: 12 modelos
especiais para VIAGEM,
CAPELAi e IGREJAS

ORIlAes: São fornecidos
em 6 disposiçlies a escolha

dos interessados
PREÇOS DA FABRICA

Peçam catálltgos e de
mais informaçOes ao

REPBESENTANTE GEUi.
para Paraná e Santa Catarina

PÀULO KOBS - Caixa Poslal,'39 - SÃO DflTO UD SUL
Eslado de Sanla ,Catarinll

/
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Enquanto Jesus Cristo para que sua Doutrina
A Caixa de Socôrro magras, quase, sem, rou- latas de leite

condensado,I nossa sociedade. Tudo na vlveu nesta terra, Ele, Sagrada fosse perpetua
aos Menores Abandona- pa, muitas delas já com 24 pacotes de Ierlnha rnats perfeita órdem e Filho único de Deus se- da e ensinada sem mís
dos é uma entidade que o corpo tomdo pela verrnl- «Alegria» e 30 pentes; depois de um acurado gundo a Natureza, e tura de erro a todos os
cumpre á risca a função nose e malária. - 400 peças de louças exame da situação e re- nosso Caminho, Verdade homens através dos sé
a que se propôs, sendo Uma praxe tredíclonal (pratos, canecas, tigelas cursos dos beneficiados. e Vida, ensinou aos ho- culos até o fim dõ muno
avultada a sôma de belle- dessa sociedade é o natal e chícarres); Assim, não temos dúvidas mens, proclamando du' do? A resposta é queffcios que vem fazendo, do menor desamparado. - 210 bolas de bor- em afirmar que todas as rante os três últimos Jesus instituiu um CO-
.desde sua fundação, aos Dia 24 de dezembro, pela racha, .

23 caminhões, 5 '500 crianças presenteadas anos de Sua vida a LÉGIO DE MESTRES,
pequenos pobres de São manhã, no Forum. ôe o tambores, 11 piões, 12 são reconhecidamente VERDADE DIVINA, a um grupo de homens.Francisco-do-Sul. lelror quizer assistir um cornetas, 12 gaitinhas de pobres. Revelação de Deus. Isto por' ele indicados, ehe-
Tendo, por diretoria, os pedaço de humanidade, de bôca, 179 bonecas, 12 Pela sôme de presentes e Jesus fez nas sinagogas fiado por um dirigente

srs. Dr. Marcillo João da um sentimento que escapa petecas, 6 baldes, 6 rigi- utilidades e o grande nu- dos Judeus, que eram por Ele mesmo escolhi
Silva Medeiros, juiz de di- do peito, afoga a gargan- deiras, 2 pianinhos, 39 mero de pequenos índlgen- como pequenas igrejas, do, para fazer com quereito da Comarca (presl- ta e vai até aos olhos, chocalhos, 24 eutomõveis tee auxiliados pela ínetitul- e no Templo de Jeru- seus ensinamentos divi
dente), dr. Nagib Nasser acompanhe a distrlbuição de matéria plastlce, um ção em foco, pode-se ter salém, que era como nos continuassem até o
promotor público (vice- de presentes e utílidadee marrequinho de roda, e uma idéia do alcance social uma gloriosa Catedral último dia. Em outras
dito), secretérlo ôelvío que ali se faz aos pobres ainda, 3 pares de sapatos; da mesma e do esfôrço e A beira dos lagos, nas palavras, Jesus fundou
Amado da Oliveira e re- daqui. São os pequenos - 450 pães com doce. dedicação de sua direto-I montanhas, nos lugares uma Igreja para contí-soureiro Francisco Hreí- grandes dramas. .Cornó A dístrlbuíção, á ma- ria, devendo-se ressaltar, longíquos do deserto, e nuar através dos

�

tempos
semneu _ o referido órgão I ventes. Patéticos mesmo. nelra dos anos antertores, por justo e oportuno, a na barca de Símão-Pe- Seu Trabalho. Especial,tem procurado sempre, r Este natal, por exemplo. foi realizada pela dlretorl», figura de seu presidente, dro, Jesus divulgou a Sua Obra de Redenção,
em seus verdes anos de A distribuição proporclo- da Caixa e senhoras de dr. Marcilio Medeiros. Boa Nova, o Evangelho isto é, para ensinar aos
vida _' minorar o sofri nou alegria a ,500· erlen- do Amor: às vezes, Je- homens a Verdade Re-
mento e o mau passadio ças reconhecidamente po

r@������-'
sus falava a apenas pou- velada e fazer santa

da população infantil e bres, representando 200 cas pessoas, em outras (santificar) a Humanida-
juvenil desta cidade, ía- familiasl Por el poderá

llfJD) � ocasiões a graudes multi- de. Acêrca da fundaçãozendo-o sern alarde, sem deduzir-se o alcance da
�� A C((})MIlEICliAl ß�o (!j. dões ou a um só díscí- e constituição da Santa

publicidade, desínreresse- influência da Caixa. E não t pulo. Mas, geralmente Igreja de Deus confira
demente. Por dever de é justo que ela receba ADVOGAcÍA _ CONTABILIDADE - SEGUROS 4 Nosso Senhor teve con- o prezado Leitor, em
humanidade. Por amor auxilios de nõs? Não ee- I �

I sigo seus alunos esco- seu Novo Testamento,d d
� �

.R_.u.,a,.. ,M._,', __D,.e,.o.,d_o"r"o,. 126 - Caixa 19 .-''T'a'r.'a'f1''u'·'á''d'o''s'u' i .ao proximo. Por um rá obrigação os po eres J lhidos, os Apóstolos, que entre outros
_

os segum-senrímento superior que dota-Ia de uma verba rnen- pacientemente formou tes trechos: S, Mateus,
tem o nosso incondicio- sal desafogado, que lhe Ccntrátos, Distrátos, Atas, Balanços, As- t como seus Enviados es- 16, 18 - João, 10, 16 -

nel acatamerno,
. ,

permita dar de comer, ves-
O sistencia técnica contábil, jurídica e fiscal. � pecíaís, A êstes doze Mt., 10, 1 '. 7 s., 18, 18 e

O comércio, a socledade tir e curar maior numero Serviços comerciais em geral.

i
amigos preferidos, Jesus seg., Marcos, 14. 22 ss. -

e o povo francisquense de pequenos sem recur- Corretores da Co. Nacional de Seguros explicou. em particular Lucas, tO, 1 e 22, '19 S. -

não tem negada apôio ii sos?

} "Ipiranga''. I o que' havia ensinado At., 2, 1 Ia, aos Cor., 11,
instituição em referência, Eis aqui a relação de

r
Apólice que representa garantia e pre- em público, para que 23 S. Se ainda não pos-

o que é louvável. Com- presentes distribuídos: ' vtdoncía. melhor compreendessem suir um flOVO Testamen-
preende o sacrifício de - 723 peças de roupas Operando em Fogo Acidentes do -Trabalho e t Sua Doutrina.

.

to Católico, peça a ASP,abnegados e é justo que (calças pera rapaz, cerni- Pessoal. � Ora, como Jesus não ex. 5415, Rio a Relaçãoauxilie a Caixa. E quanto sas, uniformes escolares, � Transportes - Automóveis, Responsabilida-

i
permaneceria sempre das Livrarias que o ven-

meís, melhor. Crescerá, macacões pera criançaS) de Ci il Fidelidade VISIVEL sobre esta ter- dem, anexando um selo
automaticamente, o nürne- de menos de um ano); I f

Pla�os
-

de seguros: sem compromisso.

�J
ra, mas deveria voltar de 60 cts.

ro de beneficiados.
.

- 4 secos e t5 quilos \ em breve ao Céu; queQuem são eles? Filhos I de arrôs, 4 sacos de eçu- A COMERCIAL LTDA, . providências tomou Ele (Divulgação ASP - RIO)da miséria, da subnutrição, car, 4 sacos de feijão, 80 uma organisação às suas ordens!
_das doenças endêmlcas, quilos de café, �50 pacotes

&':ÊNIO v. SCHMÖCKEL - Economista e conta:J,'oraquelas pobres crianças; de mare, 10 quilos de
que a gente vê pelas ruas macarrão, 216 paus de (j����� y

da cidade, macilentas, sabão, 24 sabonetes, 48

Executa-se qualquer serviço de ferramentas
O Presidente da Repú- A garantill a que se agrícolas pare uso de lavouras, como:

blica sancionou uma refere este artigo incluirá Machados. Enchadas Foices etc.
lei, estabelecendo que o desde logo o feijão, Serviço rápido e garantido e atende-se. qualquer pedidoPode r Execu tivoassegu - a rroz, m i Iho, amendo i 10 , !!.,_-""iiiõiiiiõiiiõiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõiiiiõi;;;;;;;;;iiiiiiiiiõiiiiõiiiiiiiiiõiiiiõ;;:;;;;;;iiiiiiiiiõ�
rará, pelo Minislério da trigo em grão, soja, girM-

�����o dad�raZ�3����: �i�!:a:�:l��§�:n�i�� I d-""��";;�==;;';;O";;g=;;;;'====�preços mínimos aos ficiada, podendo ser en-
Formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre i! •

Icereais e outros generos tendida, ouvida a Comis- ii I-de produção nacional, de são de Financiamento da Operações - Doenças r de. Senhoras -!� c A L C A DOS

preferencia diretamente Produção e mediante ellnlea Geral - Parto sem Dftr ii.

I
I R G O I

aos produtores ou suaIS decreto do Poder Execu- Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia Gqsosa ii

I I
.. são os melhores e mais .baratoscooperativas, mediante as tivo, e outros .produtos Consultório ß Residência: ii

seguintes modalidades de natureza vegetal, desde ii .

C ii . PRODUTOS DA:

elaQuisição de produto que seja de manifesto ii Jaraguâ do Sul - Rua Benjamm onstant
g INDÚSTRIA DE CALÇADOS GOSCH iRMÃOS S.A.

pelo preço estabelecido
o

t a a a econo- II ' ex-residência do Dr. Luiz de Souza i!
CAIXA POSTAL 11

.. ����JI�·��:�: p���n�� I �i:r�s:::::�a Nacional) �'=':=::::"::::::::'::':�:�':�:::":';:=� LI_·.J,.�.R.�.:.U.:.!EB.D.,O.I_••S!.�.L.!.;=_!.•_.sa..:.�_c,:.:I.ri.:;,;;:a_iiii!.!l!!!! I
·C� lOMBRIGUEIßA MINANCORA
DESPACHANTE ADU.\.NEIRO Vermifugo suave e de pronto

SÃO fR NCISCO DO SUL . Santa Catarina' efeito Dispensa purgante e dieta!' .

Caixa Postal 35 - End. Tel. cBRANCth - Telefone, 103· SERVE PARA QUALQUEK IDADF., CONFOR-
Rua Babitonga, 23 - EdifícioPróprio. ME ° n. 1, 2, , e 4

Proteja a saúde de seus tilbos e a ��a p!ópria!
Evitará muitas doenças e poupará dlllhelro em

Iemédios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGUEIRA
•

MINANCORA para ° seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE -

De Säo Francisco do Sul

Uma· Instituição
ILMAR CARVALHO

Fábrica de
'

Ferramentas Agrícol�s IDE P1E>URO R.�NGEL
Estrada Jaraguã' Esquerdo

JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Preços
Para

Mínimos
Cereais

-

Despachos de importação do extrangeiro e por cabotagem,
exportação para o exterior e dentro do país, transito,.
reembarque e reexpo,rtação, bem como todos os serviÇ'ls
junto a' alfândega de São Francisco ,do Sul. são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo para este fim
de uma organização perfeita com escritório e técnic::os.

í
Encarrega. se de Embar.ques de Madeiras de outras {

Mercador.ias para o exterior do Brasil e 4Localidades Brasileiras {
Despachante das principais firmas do Estado e ído. �stados Vizinhos,

�

Dispõe de páteos para depósito de madeira junto ao qua
dro da Estação e DOS trapriches de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junto aos trapiches I\e embarques na cidade. t:Eg:lhEm 1:'il��1jJ�tif'

5í1 ::::::::::::, II" D "I , __ ,m __ ,.', r11

� �FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS

Laranjeiras, Pecegueiros, Kaktseiros" Maciei-
ras, Jaboticabeiras, etc� - Roseiras, Dahllas. Ca-

l.9'<lC
.

mélias, Coniferas, Palmeiras, etc., etc. t'U!

� Pecam Catálogo Ilustrado - Leopoldo Seld.l - Corupá �
��[;{W41l����� \

Um Fato Singular
Desesperado, queria a força um milagre

S. PAULO - Informa
ções do' municipio de
Mihuel Lopes revelam um

I irnpresstonante espisodío,
Tangido pela sêca rei

nante na região, um japo-
nês desesperado, colocou
a Irrtagam de Nossa Sen
hora

.

da Aparecida no
centro de um terreno e O castigo repercutiu nas

solicitou omílegrede fazer I redondezas ,e milha!'es de
chover. Entretanto, caso

I
fiéis permanecem junto ao

não chovesse espatifaria poço, enquanto a agua
a imagem da sônta. Decor- jorra com abundancia.

ridos rres dias, o japonês
pegou uflil revolver e

esíaleceu a imagem. Ime
diatamente o solo' se
abriu e o japonês desepa
receu entre as agues que
afloram ao poço Improví
sado.

ADVOGADO

Escritório no prédio de «A Comercial Ctda,,,

Jaraguá do Sul

Bicicletas Suéca

marca "HERMES" V. S.
encontra na

CasaReal

�
)7 Um terreno sito à

� estrada Garibaldi,
)' com 44 morgos.

} Tratar com o sr.

José Wasch, em Ga
aldi.

�..-�.....
,
�"--"

.

fr::��:=;:::::::::�::�::�:�:::::::l!
hAfÉ aUER II
t�::::::::::::::�:::::::::::::::�::::::::::::::::::::::p

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - DOMINGO DIA 13-1-1952 - 4
-

Ultima hora Sr. Pref�ito Municipal acab�
receber comunicáção de que

o Sr. Embaixador ,da 'Alemanha chegará e:m Jaraguá hoje.
dia 13. as 15 horas. sendo recepcíoncdc na Prefeitura Municipal

J o
de

-»

lip!al�nti��em��s.Ui�! ASSOCie���o de���g:��e;:��entóriO Prefeitura.MuniGi�al ue· Jara�uá do �ul
sr. Consul da República
Argentina em São Fran- Demonstração da Receita 'e Despesa durante os meses, de Janeiro, á
cisco do Sul recebemos Dezembro do ano de 1951.
um exemplar do livro, Meses de Janeiro e Fevereiro
«La Razon de Mi Vida» Receita
de autoria dß exma, snra. Despesas .: .

Eva Peron, esposa do Remetido conforme cheque n. SB-10/142
�xmo. sr

.. Juan Peron, '

Mes de Março
llu�tre �resldente daquele Receita . .

pars arrugo. Despesa'....
,
Dentro �m breve daremos Remetido conforme cheque n: SB�1O/t98relato mal� detalhado des- 'Mes de Abril

sa obra, llmírendo-nos, de Receita
m0!llento, a agradecer a Despesas .

valIosa oferta. Remetido conforme cheque n. SB,-io-331
Mes de Maio

Receita
Despesas
Remetido conforme eheque n. S8-10/394
Mes de Junho

Receita
Despesas
Remetido conforme cheque 11. SB
Mes de Julho

Receita
Despesas ,.

Remetido conforme cheque n. S8-10/521
Mes de Agosto

Receita
Despesas
Remetido conforme cheque n. SB-I0/624
Mes de Setembro

Receita
Despesas
Remetido conforme cheque n. SB-I0/718
Mes de Outubro

'

Receita
Despesas

Otto Baümle, resíden Remetido conforme choque 11. SB.I0/
te em Oorupá, procura Mes de Novembro
emprego para seu filho, Receita
de 12 anos, de modo'Despesas. . . .

que possa o mesmo Ire- Remetido conforme cheque n. SB-10/892
quentar o Ginásio nesta Mes de Dezembro

.

cidade. Receita

Informações nesta ge- Despesas
. rêncià.·' Remetido conforme cheque n. SB·I0/953

Dr. Plácido O. de
Oliveira

Esteve em vísíta a

Jaraguá do Sul, o Sr.
Deputado Plácido OHm·
pio de Oliveira, ilustre
representante do norte
do Estado na Câmara
Federal.

O politico joinvilense
visitou seus correligio
nários e amigos com os

quaís manteve longa
palestra sobre assuntos
que interessam a zona.

Procura Emprego

COMBINAÇÕES 1:0NTEMPLADAS
NO SORTEIO DE

,
-"'-.', ',,�"""�

Dezembro 1951
KQV
E R F
G -L J.
OGH
Y E B
FGM

Os portadores dos
títulos em vigôr que
contiverem uma das
combinacões con

templadas, recebe
rão imediatamente
o capital garantido.

Escritório de S. Catarina
RÚI Felipe Schmidt, 17

.

Sob. - FLORIANÓPOLIS

Agente em Jaraguã do Sul.
Edmundo Afonso Barbi

IOA._DA ALFÂNDEGA. 41-ESQ. QUITANDA

(tdmcJo Sulalapl

RIO DE JANEIRO

Soma Total e-s. 9.013,20 9.013,20
--------------------

1.0(5,00
215,00
790,00

310,00
H,oo
275,00

210,00
34,00
276,00

300,bo
35,00
265,00

5.163,20
33,20

5.130,00

355,00
38,00

317,00

325,00
47,00

278,00

340,00
39,00

301,00
.

380,00
43,00
337,00

�35,oo
29,00

206,.00

290,00
35,00
255,00

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1951-

, Joaoa BIosfeld -

í

a. 'I'esoureira VISTO - Julla B. Marcallo - Presidente

Expulsai o Eu Orgul�oso e Oestrui�or I

Artigos para presentes

É UM GIi:RADOR DJ;: SAÚDE.

em geral, sempre novi-
dades. .. VIHHC CREOSOTADO

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS
Bertoldo Volkmann - Requer licença pera

construir casa de alvenaria.
Errco Karnehen - Requer cancelamento do

ímposro s/ßarbeeríe.
Batista' Arald! - Idem Idem Idem
Carlos Hass - Requer' alveré de «Habíte-se».
José Modestino lunckes - Idem Idem
Carlos ßorges > Requer licença para construir

um mausoléo na sepultura de João Silva.
Arno Guilherme Síewerdr - Requer cencelarnen

to do imposto s/Botequim.
Alvino Hadlich - Requer licença para efetuar

diversos concertos em s/casa.
Harry Mielke - Requer cancelamento do impos

to s/Tamancdria.
Gumz Irmãos Ltda - Requer baixa do imposto

s/Posto de desnatação de Garibaldl. •

Henrique Theodoro Herger - Requer baixa .do
imposto s/Fábrica de sabão.

Gascho, & Cia. - Requer licença pera estabele
cer-se com eçougue, fábr. de banha e merc. de leite.

Edgar Barg • Requer licença pera estabelecer
se com loja de Calçados.

Garibaldi Ribeiro - Requer licença pare pintar
externamente s/casa, bem como efetuar concertos

no respecrlxo muro.

Carlos Hass - Requer licença pera efetuar pe
quenos cone, em s/casa bem como pintura externa.

. Laboratório Técnico Universal LIda - Requer'
baixa dos írnp. que esteve sujeito nesta Repartição.

Cristina Mercatto - Requer baixa do imposto
sjcaminhão de carga lançado em nome .de
seu falecido esposo Ioão Mercatto.

Estanlsleu Piasetzni - Requer licença pára
construir uma cerca de madeira.

Carlos Meyer - Requer licença pare cons

truir uma casa de madeire.
Olibio Mueller - Requer licença pare construir

umh garage de alvenaria.
Eurico Doubrawa Requer licença pera

construir um muro de alvenaria em redor do imovel
e edificio dos Correios e Telegráfos.

Eugenio Gascho - Requer baixa do im

posto sjcerntnhonete.
Alfredo Koroll . Requer licença pera estebe

lecer-se como Mercador de Rádios.
Geraldo Game ôalles - Requer licença para

colocar uma placa com os seguintes di-
zeres: Geraldo Gama Seiles - Advogado.

Despacho - «Como Requer»
Adão Maba - Requn cancelamento do

imposto s/Eonstrutor. _

Werner Iahn - Requer éancelamento do im

posto sfCaminhão de carga.
T. Hinsching . Requer baixa do imp. s/Cami·

nhonere, Despacho - Cancele-sé
Baggentoss & ôchmelzer -. Requer baixa do

imposto �./Caminhão de passageiros.
Mercatro & Cia. - Requer transferencia pera o

nome do requerente do imposto s/fábrica de cha-
.

péos de palha adquirido de Vva. João Marcatto.

Eugenio Piske - Requer transferencle pare seu

nome do imp. sjautomovel parr. adquirido de Walter
F. Gosch. ,Despacho � «Sim»

Leopoldo Heise . Requer rransferencia do im

pasto a/Hotel àdqulrldo de Ary C. Fruet.

Ralf Burger - Requer transferencla pera seu

nome do imposto s/autoinovel adquirido de Elza
Meier. Despacho - «Averbe-se a transferencia»

Maria Adair Lenzi . Requer seja certificado o

seu ternpo de serviço como professora municipal.
Despacho - «Certiflque se o que constar».

Erich Ehlert - Requer licença pare construir
casa de madeíra.

.

Despacho ,_ «Como requer, de acordo c/o parecer»
Eurico Schrnidr, requer redução do imposto 5/

Industrias e Profissões.
Despacho -- Arquive-se o lançamento, refere-se

ao -impO'sto de Industria e Licença. Dê-se ciencia ao

requerente das informações prestadas pelo D.F.
-

.

Diretoria do D.E.E A.S. da Prefeitura Municipal
de IiJrôguii do Sul, t t de Janeiro de 1952.

OCTACILIO' P. RAMOS
Diretor do Dap do Expediente

•

tUM" '00ENÇA onAvlsslMA'
·MIlITO ,PERIGOSA PAR" A FA

MiLlI. E' 'PARA A RAÇA. COMO
UM BOM AUXlUAR NO TRATA_
MENTOD�SSEGRANDEFLAGELO

I USE O
.

REUMATISMO'
E8CR6FULAS
ESPINHAS
FlsTULAS
Ú-LCERAS
ECZEMAS
FERIDAS
DARTROS
M Ä N C H A,S

.. ELIXIR ,'JE NOGUEIRA ti

CONHECIDO HÁ 71 ANOS

I VENDE-SE EI\4 TÔOA PART,L

Livros, Romances etc.

I
Cartõe.s de Felicitações

imex Internacional Ltda. Imex Internacional Ltda.

RIO, - O Rio hospeda
o engenheiro Brian Faw
cet, filho do explorador
britanico coronél Percy
Fawcet, que há 26 anos

desapareceu na região
do Xingú. Com a chega
ba a esta capital ,de Bri
an Fawcet volta o sen

sacional' assunto hã 26
anos a primeira página

" que dispõe de maior

sortime�·1
dos jornais, vislumbran-

to na p!aça e oferece �eus artl -_ do-se a possibiliàade de
gas a preços vanta]8S0S

. lançar-se alguma luz no
Rua Mal Deodoro 3 _ Jaragua lAIbuns para fotografuls até agora impenetravel
�� Imex Internacional Ltda. mistério.

'·SILVEIRA"CASA REAL

Tossa
Rcufria.d..
Bronquites
Etcrofulol.

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro· comprando Ra

FARMACIA NOVA
- ConvalescençlS

VINHO CREOSOTADO
de ROBERTO M HORST.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Indústria e Comércio W. Weege S. A. �:::a:l�lh��o_�::!o:�:�éri��.lo�:s�d�n:i:�: corr:;:s��eçàs
ve�nador do Estado de presa, que agradeceu o

São Paulo, inaugurou, Latina. Depois de per- interesse demonstrado
correr a linha de nelo chefe do Executivo.

montagem da fábrica, o ,-governador foi saudado (Agencia Nacional)

A comissão de
.

preços
distribuiu o segulnte co

municado:
«Em virtude de erróneas

e falsas interpretações que
se vêm dando á lei 1.522,
que autoriza o Estado a '

intervir no dominio eco

nomico,.varias têm sido as

queixas e consultas enca

minhadás á comissão de
preços por parte de con

sumldores e negoclantes.
Esta comissão de preços
pera . dirimir duvidas e

evitar possívele abusos,
que poderão, sern motivo
justo, prejudicar os inte

({:::::::::::::::::::::::::::::::�:.:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:.::::::::::::::::::::::::1! resses da população, es-

II Empr•. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. i ��a����� ��� ap:��J:�: :�
ii l't.I:ATJRIZ:: JO][NVILLE * resoluções da comis-sõesde

':i:;! Para a n6ssa distinta treguezia mantemos em estoque: !:;�:i ����:!õ�� �r:;��a�ees� 1��·.
Uma linha completa. 'de motores nacionais e: estrangeiros de alta e baixa caso das comissões Esta-

.�.:;'.::.: rotaçäo.. de 1 a 97 HP, para 220/380 V. 5Q/60 ciclos. APARELHOS qE MEDI- '.i:i.:1 duais e Municipais de pre
ÇAO - _Bombas para uso doméstico e fins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS ços.) relativas a tabela

:: PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de· LUSTRES, CASTIÇA1S LO· n mentos, enquanto não fo-
105.975,90 :.�i.� OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de II rem essas resoluçõesrevo-
399.164,90 uz e força de qualquer capacidade.

.

gadas pela COFAG ou

489.473,00 iji.:! A nossa seção de instalações atenderà com presteza e qualquer pedido de :':l COAP. �ssim, continuam
77.729,10 instalação de luz e força. •

.

em vigvr, até ulteriores
313.028,80 \� _ _ __ _ :�) medidas, os tabelemenros
13.900,00

_

,

_ __ .

feitos pela comissão de
54.437,90

r������!rn\�.��:����,t:i\� preços _b�m c0l!1? pelas199.6,12,30 �;�\8I;��.�.��.���;�\8I;�\8I.��;\!Y�;��;�� I cormssoes mumcipers de
1.216.056,50

�
Tosse Asma Bronquite Rouquidão e R.esfriados _ preços no' interior do

27.031,30
(@

. " , , '. � Estado. .

i��'���:J� �..
TODAS All! ltIOLÉSTlll§ DO ßPfiHflHO R(SPIRßI�RID @j tf�=='==='=="=''''''"�186.897,10. Encontram alívio imediato com o uso do .�.. p

..

96.638,40
•

@j ii eça sempre li
2

..120.000,00. � 'I n c'o In p a r á v e,1
,

� H elf'Er BAUER i!20,000,00�. • , :: ::

e-s 6.406.585,40 (@� PO'-'Ofíll' drl HoU'-00 pnlolnnC-ß ii ii

1.500.000,00 �, 'I:, 1:. L. I:
.

I: .II: � l�::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .ii
61.7pl,70 ê) O.PE�TO�A�M�I§�ON�E�ID? N� B�AJ§�L � .. TOSSEU IRONQUlmr

6��:��g:äg 2t®®;'®®i®@l.®@i@@Ã®@i®@l®@l®@J@@Á@@i@�@,1I VItRO tRfOSOTlDO
150.000,00 .1 _

79.779,70 I Sacos de Papél
1.!��:���:�g Dr.-'· Wal�lmiro' Mazurec�en

7.714,30
2.120.000,00

20.000,00
e-s 6.406.385,40

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas.

Em cumprimento ás determina'ções de nossos

estatutos, apresentamos oe resultados do exerclclo
de 1951.

Pelo balanço e demonerraçêo .

da conta lucros
e perdas, pelo que podeis julgar a situação econô
mica e financeira, pedimos aos Senhores acionistas
'a aprovação de nossos lItOS e balanço do exercicio
findo. I

.

Achem-se a disposição dos Senhores acionis
tas todos os documentos com referência ao exerci
cio findo e colocamo-nos a disposição pare quais-
quer esclarecimentos.' .

Apresentamos nossos agradecimentos a todos.
os colaboradores desta firma no empenho de suas

funções pare o progresso de nossa sociedade.
Jaraguá do Sul, em 4 de Janeiro de 1952.

WoUuana Weeue - Diretor Presidente
Heinz Marquardl - Diretor Gerente

BALANÇO GERÀL. de 31 de ..Dezembro
1951 da firma

IND. E COM. W. WEEGE SIA.
Jaraguá do Sul

ATIVO
Irnovels e Benfeitorias
Bdificios e Dependencias

· Maquinas e Instalações
Moveis e Urensilios
Veiculos
Semoventes
Vasilhames
Almoxarifado
Duplicatas a receber

, Contas Correntes - Dev. -

Mercadorias
Casa filial I
Casa Filial II
Caixa

.

Valores Segurados,
Ações em Caução

Capital
,Fundo de Reserva Legal
Fundo de Amortização
.Fundo de Reserva Especial
Dividendo
Obrigações á Pagar
Contas Correntes - Credo -

Bancos
Contas Oficiais
Contratos de Seguro

·
Caução' da Diretoria

Jaraguá do Sul, em 31 de Dezembro de 1951.
Wolfuana Weeue - Diretor Presidente
Heinz Marquardl - Diretor Gerente
Francisco F. Fischer - G-L. Cart, 314 C.R.C.

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
da. Firma IND. E COM. W. WEEGE. S/A.

Jaraguá do Sul

DÉBITO
'Salário e Abonos,

pelo seldo desta conta
Carretos de Leite

pejo seldo desta conta
_ Frétes e Embarques

pelo saldo desta conta
Despesas Gerais

pelo saldo desta conta
Fabricação e Embalagem

pelo saldo desta conta
Comissaes

pelo saldo desta conta
Premios de. Seguro

pelo saldo desta conta
Impostos

pelo seldo desta conta
Estampilhas

pelo .seldo desta conta 411 379,60
, Contribuiçaes para Institutos

pelo salde desta conta 54508,80
Juros e Descontos

pelo saldo desta conta 15.400,30
Grat. á Func. e Oper4rios

pelo saldo desta conlll
Fundo de Amortização

pelas amortizações procedidas: '.
sobre Máq. e Instalações 48.947,00

· sobre Moveis e Utensilios 7.772,00
sobre Veicules 31.302,00
sobre Semoventes 1.390,00
sobre Vasilhames 5.443,00

Divi�endo
pelo dividendo á pagar 1õO.OOO,00

Fundo de. Reserva Legal
Importância que se credita
nesta conta

506,269,00

105.905,50

139.160,00

156.963,90

142.774,70

173.350,20

65.775,70

121.296,20

'35.200,00

15.53t,8O
. CREDITO

Mercadorias
pelo lucro bruto verificado

solenemente, a primeira
fábrica de aparelhos de

NUNCR EXISTiU IGURL

P A R A F E R IDA S,

.-

ECZEMAS,
IN FLAMAÇO.ES,
COCEIRAS,
F R,,_J E I R A 5,
E 5 P �N H.A 5, E TC.

(SILVEIRA)
GRANDE TÔNICO

Rua Mal. Floriano. n.' 152 - JARAGUÁ

I

Clinica geral médico - cirurgia de adultos e creanças
- Partos Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterização

- Raios Intra-vermelhos e azuis.

�������
�

. qLARIA
.' J

Vende-se em Rio das Antas. uma olaria �.
bem instalada com a (produção diária de 30(1)0 }tijolos e com 8 alqueires de terras cultívaveis. �Tambem pode-se fabricar telhas. O pre- l

ri ço por milheiro da tijolos é de e-s 500,00.

i', Preço base 120.000,OQ, facilita-se o paga-
mento. Tratar com o. proprietario Pedro I1 Hrusohka em Rio das Antas. i
������
nesta conta, conforme le- -

venternenro procedido

I Lucros Diversos,
.pelo seldo desta_.S.onta

2.161.986,50

26,383,20
CrS 2.188.369,70CrS 2.188.369,10

[eragué do' Sul, em 31 de Dezembro de 1951.
Wolfuana Weeue - Diretor Presidente
Heinz Marquardl - Diretor Gerente
Francisca F. Fischer - G-L. Cart. 314 C.R.C.'

Indústria e Comércio W. Weege S/A.
'PARECER DO CONSELHO FJSCAL

-

Os membros do conselho fiscal abaixo assina
do, tendo examinado detidamenre o relatorio da di-
retoria, demonsrreçäo de lucros e perdas, balanço e

demeis documentos referentes ao exercicio encerra

do em 31 de Dezembro de 1951, depois de consta
tarem em tudo a' mai.s perfeita ordem e exatidão
são de parecer que os referidos documentos dp.vam
ser aprovados pela Assembléia 'Geral Ordinária e

bem assim todos os átos da diretoria referente ao

exercicio de 1951. .

Jaraguá do Sul, em 5 de Janeiro de 1952.
DR. WALDEMIRO MAZURECHBN
VIROILIO '

RUBINI

ERICH BLOSSFBLD

{Fundo chato}

caprichosamente confec
clonados á mão, vendem-

Máquinas de Costura

'ALFA" e "WHITELILY"
acaba de receber e ofere-
99 pelos menores preços
da praça á Casa Real.

se na,
SOCo Gráfica Avenida Ltda.

Av. Getulio Vargas, 350.

NA FALTA DE

APPETITE

Magresa
Cançaco
Pallidez
Fraqueza

É indiapeosayel
o uso do

IOOOllNO
DE ORH

11= Ir ((}) § l[({}) IE IE f IE I =-11
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 158

JARAGUÁ DO SUL
/

Secção de lavagem, depósito de lubrificantel?,
.. combustfvel e acessórios. ..

II CONSÊ��rifiCa;;;;;�;�;��;:�: D·�C·AUTO- .�
!! ii

L==��=:�::::��,==:��:N���J

BTA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Indúsfrio, de ßluminio
no sao frgnciaco 1

(

Diretor: ARTUR MÜLLER" - Gerente: PAULINO PEDRI Irnprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Lrda.
CAIXA J:IoSTAL, 19 - AdministräÇão: Rua Marechal Deodóro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 - TELEFONE N. 39

ANO XXXII JARAGUÁ DO SUL DOMINGO '13 de Janeiro de 1952 -

.

SANtA CATARINA

o industrtal norte
americano J. Lodus Rey
nolds, preaidente da
Reynolds MetaIs Com
pany, a segunda empresa
de alumínio dos Estados
Unidos, pretende montar
uma fábrica de alumínio
no rio São Francisco.
Essa fábrica será

montada por técnicos
norte-americanos .e bra
sileiros, com um capital
previsto de 15Cl.OOO,000
de dolares (cerca de 300
biliões de cruzeiros).

(Agencia Nacional)

L O C;A I S

NOIVADO'

RAIVA BOVINA

Está grassando em

Jaraguasinho, zona de
Garibaldi, a raiva bo
vina, havendo já mor

rido mais de 10 animais,

t .Ag'padecimento
Antonio Pedri e família, pelo falecimento

de sua pranteada mãe, sogra e av6
MARIA SCHURTZ,

ocorrido em 29-1�·51, vem por este meiQ
agradecer a todas as pessoas que a confor
taram no doloroiio transe, enviando flores e

coroas e acompanharam a extinta até sua

derradeira morãda.
Agradece tambem ao rev. P. Alberto, pelas

palavras proferidas no cemitério.

MÁRIO TAVARES

Transcorre dia 18 o

aniversário natalício do
sr. Mário Tavares da
Cunha Mello, tabelião
nesta comarca. I.

O aniversariante, pes
soa de destaque social
e grande projeção po·
lítica, e que já honrou

I

o Brasil Fabricará
TratoresASSOCIAÇÃO RURAL estando cerca de 14 Embora esse serviço

afetados. . tenha garantido segu-A Associação Rural
Logo que teve co- rança absoluta, continuaestá passando por com- nhecimento dessa ter- proibido o transito de O Presidente da Repú- "O.M.:� "Ansaldo Pos

pleta reforma com in':' rivel epizotia no muní- mais de um caminhão blica aprovou o esquema satí" e "Alfa Romao",centivo de todos os cípío, o sr. Prefeito simultaneamente. pera a produção de cujos preços ficaram
serviços de assístencía Municipal entendeu-se A Prefeitura determí- tratores pela Fébrlca muito abaixo da propostaa lavoura. Assim é que com as autoridades nou severa fiscalisação Nacional de Motores, em maís proxirna de' trator

. Estados Unidosfoi melhor sortido o
estaduais, tendo esta no cumprimento dessa colaboração com um alemão "Nordtrak", com Iestoque de utilidades de
semana aquí estado o ordem que será punida comercio italiano. Entre um extenso programa de Remetido pelo Serviçorevenda aos seus as··
sr. dr. Luiz Irapuan com a multa de Cr$. as várias propostas apre colaboração lndustrial-co- Cultural e Informativo dos

sociados, especialmente Campelo' Bessa, chefe 100,00 prevista no Có- sentades nesse sentido, rnerclal, podendo asse- Estados Unidos da Ame-
em ferramentas e má- do Serviço de Defeza digo de Posturas. pela lndustrla estrangeira, gurar à F. N. M. um vasto rica, em Florianopolis,quinas para a lavoura. Sanitária

. Animal, que saiu vencendo o grupo cernpo de desenvolvímen- recebemos a publicaçãoA Anuidade' da As- t t d
.

d I POSTOS italiano constífuldo por to industrial. Sinopse da Historia dos
sociação continua a ser

cons a ou, � ��OISt tOS M "

'um consorcio de quatro Estados Unidos.de vínte cruzeíros e
exames penciais, ra ar- 'No corrente mês d f b 'P' " (A' N' I) G tos cela f tse da raiva. e- graudes a rlcenres • íet gencla aciona - ra _os pe a o er a.

uma jMa d� �u� Imeilia�men� a Pre- verá. ser paga na
������������._������������������_quantia. feitura adquiriu a vacina Prefeitura a primeira,O seguro, individual é necessária, tendo o Ser- quota de todos . os im-

.

de Cr$. 4.5,00. O seguro viço de Deíeza, desta-: postos . municipais.
não é obrigatório., No cado um funcionário deentanto recomenda-se Floríanôpàlís para pro- O CALÇAMENTO DA
aos lavradores' faze-lo

ceder a vacinação, que
' CIDADE

por conveniencia pró- foi iniciada no dia 9 do Teve inicio día 2 dopria, em caso de
acidentes. corrente. corrente o calçamento

O virus da raiva é desta progressista clda-O praso de pagamen- ,

to das anuidades e
transmitido pelo mor- de, por uma feliz inicia.
cego. A vacinação, nos tiva de S. Excia. o sr.seguro, é até Março do
animais não atacados Prefeito Artur Müller.corrente ano. tem que ser _feita' em Segundo foi informada

TELEFONES AUTO-
- t�ês dozes. T?do o �er· a nossa reportagem

MÁTICOR . ViÇO. é gratuito, .pOIS a todas as ruas centrais'" Prefeitura adquire as serão calçadas com pa-
Logo que reabra a vacinas - e o Serviço de ralelepípedos.

Câmara Municipal, em Deíeza dá o vacinador. Quasi todos os camí
Fevereiro, deverá dar Qualquer suspeita da nhões e uma motoníve
entrada naquele Iegís- exístencía do mal em Iadora da prefeitura
lativo o projéto de lei outras estradas deverá estão trabalhando nessa
autorísando a abertura ser imediatamente co- obra.
de concorrencía pública munícada ao Departa- A primeira rua a ser

para· instalação de te-' mento Agro-Peeuärio do calçada será a Rua
lefones automáticos no Município, para as íme- 'Marechal Deodoro da
município. diatas providencias de I Fonseca. Dentro de dois

.

combate � ao ' terrível meses estará esse trechoPelo que sabemos ha mal.
.

concluido.três firmas interessadas _

em disputar a conces- REFORÇO NA PON�E
ção,

.

ABDON BATISTA
. . '. Com a gentil senhorí-Termmou esta semana

ta Neosí Vieira Leopoldo,o ref.orço da armadura
filha do casal EutimiometálIca. da ponte Ab-
José Leopoldo e Da.don Batísta.. man?ado Odilia Vieira Leopoldo,faze� .

pela Prefeitura
ajustou núpcias, dia 5�umCIpai .

e a cargo da
do

.

corrente o jovemfuma Ervíno Menegotto. Darcy . José Pereira,
_--1----------------- residente em Joínvlle.

Ao jovem par, as
sinceras felicitações
do «Coryeio do Povo».

COURA CUPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.

esta 'folha com sua Ao. aniversariante o Na mesma data o sr.

colaboração valiosa, a- nosso cordial abraço. João Carlos Stein, co-

presentámos n o s s o s .' merciante em Estrada
cumprimentos. l\NIVERSÃRIOS . Jaraguá. Tambem Fran-

_ eísco Luy, residente em

BODAS DE OURO Amanhã transcorre a Garibaldi.
data natàlícía da gentil Ainda na mesma data

Dia 18 do corrente, s.enhorita Onélíà �üller, a interessante garotinhaféstejará em Jaraguasi- Iilha do sr, Joao O. Maria de Lurdes filhi
nho, suas "Bodas de Mül!er. . ., nha do sr,

'

Pedro
Ouro, o venerando casal, DIa 15 amvers�rIa se IRengel.Frederico Westphal e a. senhora Maria dos Dia 19 fazem anos os
Alma Westphal, ,?S qua�31 Santos, esposa do sr,

srs. Alfonso Nícoluzzí .ecomemorando t�o fehz Germano dos �antos, o menino Agostinho, tí
evento, oferecerao aos proíessor em RIO da lho .do . sr. Emilio
seus amigos, uma grande Luz; Nícoluzzi.
churrasca?a, �egada com

Na mesma data a sra: O sr. Heitor' Pereira,boa cerveja, VInho, etc.
Zélia Rengel, esposa do comerciante .nesta cída-AssoCland.o·no� a� sr. Pedro Renger. indus- de e o sr. Guilhermeprazer e. satisfação qUE! trial em Estrada Jaraguá Schmidt, industrial nestaestamos. certos Invadem
Esquerdo. cidade, com Fábrica dea seu� I filhos e parentes, Dia' 17 a menina Ipor tao memoravel ac�n- Amasilda da Costa, filha

Ba as. ,

tecimento, esta folha
do sr. João Lúcio da

!f}'i���;��t:��l:�� ;�Z��:�!h����i r�ií�1�::�i���:;1
UDN. :,:=t:::::::::::::::::::::::::::::::::::i::::::;::::::í{'::FESTA DE '

SÃO SEBASTIÃO !�;:E!i!I!im=;;=:'-;;=;;=i!Ei!!lim=;=iU!!Sa!n=!i!!EEji!!!!!u=i,
Realizar- se- á �i� 27 mF b (Sezões, Malárias, I

domingo; a tradicional öl- . f"J r""s '. Impaludismo Ifesta �e São Sebasti�o, i!L � . �, Maleitas, Tremedeira li':padroeíro da Parõquía,
I
61

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - ntcom as costumadas bar- III "'.

raq.uinhas. no edificiolill "Capsulas Antisesonicas, I
crbstop�oeJ�to da f�s�a! m 'Minancora" l�
revert�rá em beneíícío i Iii, Em Todas as . Boas Farmácias iii '

das obras � da nova I!J ' III
matriz. I É um produto dos Laboratórios MINANCORA I

CASAMENTOS '1. - .Joinville - Sta. Catarina - I
Realizaram -se ontem :�s'=!,!!===m===m�=I!-:imi;l\!!!!iiiiliilill=ii�l-!!.n!!i!iEi!liii

na sala das audiencias
I

os seguintes casamen-

m· l' d l · l' .-.
�os:-;rt��r�i�c:o��s�o� Ol5 Co. Ottü.S

.

O qu� elle .���Arnaldo Jo�o da SI!va '(_-::.,. 1Min� ')fuuLciroj 1.: };,)com a srta. AlIce � gl ' ,..

Richert. U II ! I � \

ill1Ji,tiJJ
JACOB A. EMMEN- '

l.EP.
DOERFEH CERC�\

li: Ij.
CALORI"'-S

�"

T.éffi�ÇO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

/

Transcorre dia i8 o

aniversário natalicio do
,sr. Jacob A. Emmendo
erfer, industrial e pres-

.

tigioso membro do di·
retório da UDN, que
tambem já foi diretor
desse jornal.

I
(()) Sal.�ãlÜ) (Marca Registrada)

Virgem ,Especialidade
{JfIt� ftlt«.. dia Cll.A\� WIET1El nN]fJ)lU§jIl�JAl JORmrviRlie
�.,�I/);J! não deve faltar em casa alguma!

�====�------I--------�----_.I--------------

s�ßÃ� ylRCfA,'
. .. \

E5PECIAltDAOE
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