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paises observando o
UDia. Mun

dial de Oração"
(SNA.) - Senhoras de I O culto começa quan-

igrejas evangélicas de 113 do sol nasce, nas Ilhas

ß fonte Doada pelo Bri- Novo Minis- Oepo is de 1930 �:�:��a:st�r;o dia 5 de Jo:r�:��g��rá�� ����t��
SI·' eheU!I aos 'lst!ldos t d G Março proximo para ob- todo o mundo, até que o

II U.' u ro a uerra Raul Pila numa magistral entrevlsta a um Ior- serverem o quadragésimo sol se ponha no Alasca,
Unidos nal caríoca, declarou que o culpado pela desgraça sexto Dia Mundial de 0- 24 horas mais tarde.
.' Em substltuição ao sr.

do Brasil foi a revolução de 19bo que trouxe con-: ração- Em todo mundo, as

SIS) General Ciro do Espirito sigo tudo o que foi demal.' senhores orarão por umBALTIMORE, (U Santo Cardoso, foi nome- Já anteriormente, um alto prelado da, Igreja Ca-
SALARIO MINIMO mundo melhor.

Uma erprodução fiel ado e tomou posse do tolíce, dlssere que foi a revolução de 30 que trouxe O programa do dle,
d I f b

.
.

. Ainda não foram apro- da monumenta ante cargo de Mlnlsrro da em, seu 010 o comuDlsmo.' escrito ca a ano-por uma
V

'. .

d f lt
. vadas as novas tabelasde 200 anos que se en- Guerra o general Euclt- . emos, esstm, aos poucos vat serr o el a JUS- senhora de diferente pais,

t· B '1 'r da vol do' salário minimo, pois '

d fcontra em Ouro Preto, des Zenobio da Costa. Iça aos que governavam o ras: an es re u-
P d

sera esta vez o que oi
- .

o proprio res i ente da d D Q hEm seu dlseurso de çao. prepara o por a. oarerio Brasil, .chegou aos
posse o novo titular disse No terreno dos preços então 'não he compara- Republica achou excessl- Chakko, da lndíe, ex-di-

E t d U dos como
.

- vos o aúmento, mandao- de um colé
,

'

s � os m, que será um fiel defensor çao.
., . d

retora e um co egio em

presente. do povo bra- .da Constituição vigente e Vejamos os preços antes de 1930 e os etuats do a novo estu o. Lucknow.
c

. sileiro á cidade de «Bra- que do seu programa faz em alguns protutos� ..

sil» nos EE.UU. parte o aparelhamento do Açucar moldo 1$000 hOJe vena entre 6 e 7,00
, .

de Exêrcilo para cumprir Arroz Ia. 1$200 hole 12 e 14,00
"

Congresso da Federação RuralConsta a fonte . - Banha 4$600 hoje ·22 e 25,00
105 blocos de granito,

sua rmssao.
Café moido (puro) 3$000 holemisturado 38 e 40,00 FlorianQpolis -24-. auscultar o pensamento

h 6 7 A Federação das asso- e as necessidades dos
pesando 45 toneladas. Farinha de trigo_ 1,200 ole e ;00 cíações rurais deste Agricultores e pecuarís-Farinha demandioca 500 / hoje 5 e 6,00

Feijão 600 hoje 4 e 5,00 Estado com séde em tas assim como qual a

P f 8 hl Manteiga la. 6,$000 hole 60 e 56,00 Florianopolis, a praça situação real desses im-

DU!lse Dm m'llliio' de foeses eil uenzen Querosene garrafa 1$000 hoje 4,00 Pereira e Oliveira, Comu- portantes setores de
U lIu, ,. nica que será realizado produção para os quais

f I It·d
-

de
. Na manhã de 26 do sob o alto patrocinio da a F.A.R.E.S.C.

J BuDDI ensls SOO _on corrente, corren , celere . .
'.

, secreta#a da agrioultura Volta suas atenções

li· ß
.

uma notícia u� causou S U'
,

�S'tl-tU I·do' '0' I- 'a� ã...,6.ß.l de M:a;r- uosentído de,eDcaminhar
Bem ' O IDO - merleoßß profunda

I coits�ernação U"
'. .

.. ço na Cidadã de Caç1t as soluções que se \ ím-
na população do muni-.

d T' 'b' I h
dor o primeiro congres- puserem.

WASHINGTON (USIS) cípío. n Istro O' ·ra a
.

o so das Associações ru- A F.A.R.E.S.C. ao ela-
A Divisão do Censo Havia falecido o rev.

'

'- rais do Estado de Santa borar o temario preo-
informa que 23,589.485 Pastor Ferdinand Schlu- Gatarina. cupou-se com as questões
Cidado-es nort-america- enzen, Presi�ente do Si- O manifesto dos Co- Coasequencia desse do- O temário foi elabo- mais importantes desdo-

,

. nodo Evangelico de San- roneis está surtindo efei- cume.nto foi a substitui- rado com o objetivo de brando-as em treis sec�
nos são

. fi!h?s de paIs ta Catarina, que· residia to. ção do Ministro da Guer-
'

� ções a saber: la. secção
estrangeIros. nesta cidade ra e 'agora tambem' do

V I B' i
- temas Associativistas.

.

-

Trabalho, sr, João Gou. ,o.antes . ra_:; -

2 3Quase um milhão de I A tristeza éra geral e
. lart.' lelros correrao a. e a. secções - te·

pessoas são filhós ou justificada.
.

tMIStlaI Crespo e Artur
O MI'nl'stro do' Traba- em Portugal mas excl�sivamante a-

f'lh 'd
.

I' Exercendo o seu apos- ti er. .' gropecuarlO.I as. e paIs atmo-
tolado religioso, nesta El�vado ao car�o de lho vinha ultimamente Atend�nd.o ao convite Do resultado desse

amencanos. comuna por mais de 40 ·Presidente do SInodo, provicando :un:t0 �erie de do, Automóvel Clube de congresso pretende a
Dêsse total, 891.980 anos, soube grangear a escol.heu para sua r�s!. gr.eves e agltaçoes nas' Portugal pora que voiàn- F.A.R.E,SC. elaborar um

são descendentes de estima geral da popula- d�ncia o nosso .mUnICI- c1a..sses operarias, incitan- tes brasileiros di::;putas- plano de trabaJho para
mexioanos e 101.240 de ção. �

. p.lO, ao qual mUlto que- do esses contra os pa- sem os grandes premios o corrente ano ao mes·
.

'd tros Professor por mais de ria, conSIderando-se Ja- t�õe� e org:anisa�do os do e de Portugal o Auto- mo tempo colher ensi-
na�urals os. ou 25 anos na Escola Jara- raguaense, o que con- �I�dlcatos para fIOS P?� moveI Clube' do Brasil namentos a serem apro
�alses da Amenca La- gUIÍ, educc;m um!1 gera- fessava com grande or- IItICOS, entre os quais, designou os volantes Chi- vados nos futuros con-
tma. -

ção, que Ih� soube se- gulho, if!lpl�nt�r a republica co Landi, Artur �ouza gláves..
guir os ex.emplos traba- A sua morte, aos Sindicalista, nos moldes Costa e, Cassini para A F.A.R.E.S.C. reiteira
lho e honrades. 73 anos, foi uma grande do g�verno Peron na repre�enta-Io. �, '

o convite já feito as ál-
Colaborador valioso perda não somente para Argentina., Alem do premIO de tas autoridades Estaduais

em tudo que dizia res- a Igreja Evangelica,. O novo titular da G�erra partida firo: o.s ,represeE- membros do poder exe.
peito. ao progresso da mss tambem para o nos- Impo� �om�. condIções tantes brasileiros poderao cutivo os senhores' De-

CIDADE DO VATI- comuna e bem estar do so municipio. para ecel!açao da. �ast�, a ganhar prêmios q�e vão putados qu� integram a
CANO O PapaPio XII seu povo, prestou. ao Logo que teve conhe- ex.o�eraçao do Irrlquleto de 15 mil a um mll

....
es\:u- Assembléia' Legislativa

entrou no segundomês municipio inestimaveis cimento da ocorrencia, o MInIstro. Goulart, tendo o dos. especialme-nte os mem-

de enfermidade, ainda serviços, inclusive nasua sr. Prefeito Municipal sr: PreSidente da �epu- bros da comissão de a-

pesquisa historica, em esteve em visita ao cor- bhc�, lavrado o. atp e. 25 oi Ia t gricultura, os senhoresfraco mas ligeramente companhia de João Ba- po, pedindo tambern a deslg:nado �ar� mterma- mi ec: ares 'Prefeitos, vereadores, asmelhor.
-

.. ,............_...............__.. lamilia, licença para fa- ,mente substitUir o exo_ne- para a produção de Associações rurais, o
Fontes do Vaticano :::'? •••••••••••••••••••••••••••••••\�:::: zer as exequias por con-

rado o s�. H�go Farias,
..1_ ° nobre e devotado cléro,

. informam que o sumó g : ta do municipio. al!o. fu�clOnarlO daquele se_"entes ur; trigo especialmente os
.

se-
.

Pontifice parou bem a fi· MO ç O � Foi decretado luto 0-
mlnlsterlO. nhores Vigariol dasParó·

noite: e frizam· qu� pe. �:
: ficial no municipio, has- RIO, (S.LA.) - .Tendó quias 1as zonas rurais,

la pro'pria natureza da � Para escritório . � t�ando-se a ban�,ei!à em em, vista a produção de a� ;\s�ociações Comel"-
: Procura�B6 : fInera!. C or n semente dé trigo, a Ins- CiaiS e Industriais, OB

'sua enfermidade, sofrerá 1: " : O enterramento teve omeJD a· petoria Regional
.

do Ser- representantes das enti-
numerosos· altos e bai· g Cla. MaqUinas FIMIC � lugar no Cemitério Mu- d

· , ·

d viço de Expansão do dades de classe" e a im.
xos. :::..�: !-...t., V� : ,Ú:.. nicipal, saindo. o f�rre- O a vitorIa e Trigo no Rio Grande do prensa o Rá!iio, bem

.. tro da resldenma do M t C t 1 Sul manteve, durante o a- como os estudIOSOS em

l'?::t.·•••••·.: �.·••·.i"•••••� �, -••-••-.....•-••- - -
••
-
••
-

:" extinto na rua Emilio

I
on e

.

as e o no passado, contratos de geral.
,

I::'
-

I Stein, onie o rev. Pas-
.

lavouras fiscalizadas, com A F.A:R.E.S.C. expediu
� R E T I F I C A ç A O tor Schneider Of,iCiOU I

RIO:'_ O .E�ercito e a lavradores, �uma, área lo- con.vites as. Pessoas e
: nas cerimonias. nação brasIleira reme- tal de 25 mIl. hectares, o entIdades aCIma, porem
fi Na nóta publicada neste semanário, em No cemiterio falar�m moraram õ feito da Força que. dará ijma produçáo dada a premencia de
1: edição de 14-2-54, verificou-se equivoc�s!la us r-evs. Pastores Wald- Expe'dicionaria do Brasil aprOXimada çle 320 mil sa· tempo, e admitindo algu-

I: publicação· sobre as atividades da Filial do ner e Dauner d,e Join- no "front" da ltália que cos ou 19.200.000 quilos. ma irregularldade no' re·
� Banco Nacional do Cor:nércio S. A., nesta cida- v�le, o sr. Prefeito �uni- foi a tomada de Monte Es�a quantidade. é consi .. ßebimento dos mesmos,
: de, onde leem-se as cifras Cr$ 870,510,00 e cIpal e o Sr. Priamo Castello que, juntamente derada suficiente para vem por este meio enca:-

1� Cr$ l.t39.100,00, retificamos para Cr$. Ferreir� do Amaral em com a �e L,a. Sertt., cobriu atender as necessida,des !ecer a n�ces8idade e a

1; 870.510.000,00 e Cr$ 1.l39.128.451,10. ..

'.,
nome do PSP. de glorIO osnOS80S bra- dos S. E. T. em tOdos_os'IImportanCla do compa-

i.\ : •..:;.:;.::...y.� ••• ,.••.!' , ..: ••• '!..�.: , � �..•. 'Iö- i) vos pracinhas. Estados 1rifícolas. recimento de todos.
-..... �� �..... .

Ca�tas & Con�ultas Congelamento de Padre �.
�om.erClanle:. JarBßuá. Convem procurar �essoa .ou es- '�Em visita a seus pais, Jaraguaense já exerce

cnrono habilitado para fazer a declaração do impos- preços .. casal Jacó Emmendoer- por muitos anos o viga-to de renda.
.. , . ..

.' fer, encontra-se entre riato em Varginha, Esta-
. _;P�sso� flslca e a IndlYl.dual, ou pess?a natural

Parece mesmo que vai sair o
. congelamento dos nos o rev. Padre Ber- do de Minas Gerais.

e JUrldlca. e a e�presa, a s<?cledade, ou a flr!lla. preços de todos os artigõs de primeira necessidade. nardo Bmmendosrter. Ao rev. P. Bernardo
Industrlal-Carupa. No proxrmo número publícaremos A Cofab já, iniciou medidas para a praça do O ilustre sacerdote I os cumprimentos do

um modelo de contrato de tra�alho. Rio de Janeiro, tendo baixado o preço da carne em

.

('Correio do Povo".
C.P.-Iaraau•. O sr. tem razao. .

A carestia é grande e os operarios são os dois cruzeíros o quilo)' de forma que a de 2é;1. pas- _

que mals dificuldades passam.
seu Cl CrI '12,00.

'

t 13A nova rebele de selarlo minimo ainda não Outros produtos foram baixados aos preços
foi aprovada. existentes em 1950. /

Emmendoerfer

•

H sou�e �o Papo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CONFETE E ,

SERPENTINA

JORREIO DO POVO

rr.�f�itura .Mun,i�inal d�, Jaran�á UO �UIEmpreza ,de Transpostes FRENZEL S/A.:.
.

p � RELATÓRIO DA DIRETORIA,

REQUERIMENTOS DESPf\CHf\DOS ôenhores Acionistas:

Atenção Fol'iões
-

Osmar Zimmermann - Requer cancelamento Em conformidade com os dísposltlvos legals e

dos impostos s/ uma livraria. Hslmuth Neumann - eetaméríos, temos o prazer de submeter- a vjaprecíe
Requer alvará de «Habíte-ses. Arnoldo L. Schmitt ção e deliberação, o nosso Balanço Geral, encerra
,_" Idem. Germano Pávanello - Idem. Mario Tava- do em 31 de dezembro de 1953, acompanhado da de- )i::::::::::::==:::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::i!,
fIeds da OCun�al' MpellRo - IdemR· Guilhe-rme Pradi - mOpnstração daCconta de Lucros e Perdas, bem como ii:;':

_

- ":::il
em. etaoi 10 . amos - equer alvará ds «Vis- o arecer do onselho Fiscal. u

DA· d D' t
'j

toria e Hebíte-se>- Martinha F.'Medeiros Cunha- Os algarismos constantes dos mencionados do- li r.. rqulme es 3n 3S ' !.!.Requer licença construir uma casa de madeirá cumenros evidenciam os resultados obtidos no exer- ii
ti RUa:.. Expedicionario Gumerecíndo da Silva. cicio de 1963 e a situação exéta em que se encon- ii A D V O GADO!!
Roseno Ananias - Idem áRua Estrada nova(fundos) tra a Sociedade, possuindo assim os Senhores Acio- ii !i
Germaue Pavanello - Idem á Rua Marechal Deo- nistas todos oe dados nescessértos pare julgarem os ii Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 437 -n
,ro (fundos). Ervino Manske - Requer licença oons- atos da Diretoria, que mesmo assim, permanece a ii Jaraguá do Sul SaBia Catarina ii

truír uma casa em alvenäria á Estrada Itapocü- sua disposição para qualsquer esclerectmentos que 11. ,_ Jj
Hansa. Alfredo

,.

Idem á Estrada Jaraguâ-Esquerdo. julgarem nescessário.. ,/ '''\l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::{t·
Carl H. F.dJütlte - Requer licfen9a para construir Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1954 I ,

um muro Ia à venana, e trans enr um rancho de .

.

Roeder-�. ß. _ ßurl"cillur!l, Indu'slr·l!I e Comércl"omadeira já existente. Hartwig Weber - Requer RUY FELIPPE FRENZEL - Diretor Gerente
O U U

licença efetuar pequenos reparos em sua casa ie- ': EUGENIO J. DA SILVA - Diretor Gerente ------....,;;----....;...------.....;--
sidêncial sita á Rua' Marechal Deodoro [fundos). Balanço Geral, Encerrado em 31 de De-
Guilherme H: Emendoerfer - Requer licença para, zembro de 1953.fazer pequenos reparos' num rancho de sua pro-
príedade. Kàrl Heinzle - Requer licença para A TI, V O
construir um mausoloé na sepultura de Otília Soh- Imobilizado
mdt, inhumada no cemitério municipal. Valentino Prédios e construçõesTombosi - Requer licença para -estabelsoer-se com
casa de generos alimentícios, louças e ferragens. João ESlável
Holler '_ Requer licença anexar ao seu astabele- Veículos
cimento comercial, um pequeno açougue e fabrica Maquinas e instalações
ds banha, não diário. Rudolfo Behling .:::.. Requer Moveis e utensilios
licença estabelecer-se para serviço de carpinteiro. Ferramentas
Reinaldo Thomaz Assunção - Requer licença para Disponlvel'
estabelecer-secomo carpinteiro (ssm estabelecimento) Caixa e Bancos
trabalha�do com_ 2 (dois) ofieíaís. F!anci.8co Pedri

. ReaUuvel
Requer licença para estabelecer-se' com botequim, ..

em Itapocuzínho. Gertrudes de Campos Priester _ Almoxarlfedo

Requer licença esiabelecer-se com gabinete dentário C. C. D��ed�ras
e oficina protética na: localidade de Retorcida. AI- ParilOlpaçao
fonso Franzner - Requer licença estabelecer-se Tlrulos CapitaUzação
com engenho de Aguardente, a Estrada Jaraguä, Emprestimo Lei 1474
Reinaldo F�ança - Requer licença estabelecer-se Compe.slção-
com garapeira ti- Rua Marechal Deodoro da Fonse- Ações em caução
ca. Haroldo Giese - Requer licença estabelecer-se
com ferraria em Rio' Cerro. Henrique Lenz -_ Re
quer licença estabelecer-se com olaria na Tifa U-,
níão-Rio Cerro -Inex Internacional Ltda. - Requer
licença estabelecer-se com fábrica de velas de cê- Ião Exigivel
ra. Alfredo Greul - Requer licença para estabs- Capital 350.000,00

Vermifuga suave e de pronto
1 b I d f d DESPAC O

efeito Dispensa - purgante e dieta!
, Jeoer-se como am u ante e azen as. H Fundos de Reserva e outros 979.924,20 1329.924.,20 SERVE, PARA QUALQUER IDADE,' CONFOR-«DEFERIDO:t Irmãos Becker -'Requer cancela- E

••

I
mente do imposto si lojas de fazendas e ambulante xlglle ' '\ ME o n, 1, 2, 3 e 4

de tecidos. Imex Internacional Ltda. _ Requer C. C. Credoras 1.358,!0 Proteja a saúde de seus filhos e a sua próprial
cancelamento dos impostos a que está sujeito nês- Obrigações a Pagar 198005,20 Evitará muitas I doenças e poupará dinheiro em

Ita repartição. Modesto Verwiebe - Requer baixa Diversas obrigações a pagar 146.420,00 345.783,30 remédios

imposto s/ dois veiculos a motor, por telos vendi- Compensação
.

Compre boje mesmo uma 10MBRIGUEIRA-

do para tora do Municipio. Alberto Maiochi - Re- Caução de diretoria 20.000,00. MINANCORA para o seu tilhinho.

Iquer cancelamento' do l' o t /
.

t E um produto dos Laboratórios Minancora .

. mp sos uma canuone e Cr$ 1695.707,50·
porte-la vendido para fora do Municipio. Hesse & _Iiiiiiiiiiiiiii ;,. J_._O_I_N_V_I_L_L_E_'_- -=

Filhos Ltda � Requer cancelamento do imposto J
.

d S I 31 d D b d 191:.
/ t

.

H
.

B hli R' I arague ou, e ezem ro e u2 -...-...���..._-..-�
s anoarla. erwlg e mg - eqner cance amento RUY FeLIPE FRBNZEL _ Diretor Gerente ������ .

do imI!.osto si 11m caminhão de carga em virtude D Iitde não e�tar mais o re:llerido veiculo em coudições
EUGENIO k DA SILVA - ir�tQr Oerenre CLINICA DENTÁRIA -.". RAtO X

de trafegar. DESPACHO « CANCELE-SE» Wal-
FRANCISCO IF. FISCHER· Guarda-lIvros

O O C b D'A'demar Schmitt - Réquer transfêrencia para seu
Cart. No. 314 do C. R. C. de S. C. � r. sn y

,

u as' qUI n o �i�nome do imposto si uma camionete adquerida de Demonstração da ,Conta Lucros e Perdas � �,

. � �
Lauro Schmidt. Octaviano Lombardi'_ Requér em 31 de Dezembro de 1953

II
1 I CIRURGIÃO DENTISTA I .,

seja tranferido para seu nome os impostos a que
estava sujeito a selaria de Harry Marquardt. DES, r ',O É BIT O Consultório ao lado da Prefeitura Municipal
PACHO «TRANSFIRA-B""'» P�dro Dr�chsel - Re- ..." CLINICA . CIRURGIA BUCAL - PRÓTESB ®r'quer alvara de «Ha,bite-",\?» , bem como solicitá a Despezas administrativas

.

303.155,60 Moderno Tralamenlo de cauues sob controle R�(koràfico'
prorrogação de. mais trinta dias para a conclusão Despezas de despachos 138.893,00

I
H O R Á R I O '

da fossa sanitária. DESPACHO«SIM NOS TER- Des,pezas de transporte 1169.076,00 MANUI - das'8 às 12

!MOS DA iNFORMAÇÃO:t José Fruct�os@, Herbert Despe�a� Agencias 425.684,80

.

TARBÉ - Atende com horas Marcadas
Fischer e Ar�hur Ristow - Requerem a designa- Obrlgaçoes de guerra 3.500,00 � NOITE - Terças e Quintas das 8 às 1 O �
ção da da rua cê!. Emilió O. Jourdan nésta cidade Fundo de Reserva. L_egal 22.116,10 � JARAGuA DG SUL ..... SANTA CATARINA �
para ponto de Estacionamento de··Automoveis de' Fundo d� Depreclaçao 243l·.63�06,,0000 ��-----.--:::::���aluguel de suas propriedades. DESPACHO «IN- ,Fundos diversos

.. _

.

u u � ��

DEFERIDO, NCS TERMOS DA INFORMAÇÃO» P�r�entage� e grahflcaçao 92.720;00
Diretoria do DÉEAS da Prefeitura Municipal de DIVidendos 1953 52.500,00 Hern!lrdo firuhh!l �/ß Indu'slrl·!1 e Comércl·oJaraguá do Sul, em 16 de fevereiro de 1954. Cr$ 2482,641,50 __U U_U_U__O U

_

OCTACILIO P. RAMOS
,Diretor do Dep. do Expedientel

- NA -

SOCo GR'FICA AVENIDA LTDi

,
I

62.4]6,10

Assembléía geral ordinária

Edital de convocação

1111.272,30
28.232,20
42.724;00
22.960,00

Pelo presente ficam convidados os senhores
Acionistas desta Sociedade para compareceremà
assembléia geral ordinária a realizar-se n o dia
29 de Março do corrente ano, ás 9 (nove) horas
na sede social, afim de deliberarem sobre a se

guinte:
ORDEM DO DIA

18.000,00
2.520,00

, 1) Discusão e aprovação do Balanço e con-

15440730 tas do exercício de 1953.
.

. "

2) Eleição do Conselho Fiscal
.

3) Outros assuntos de Interesse social.
Av..iso: Aeham-se a disposição dos senhores

235.115,60 Acionistas, na sede social, os documentos a que
se refere Q art. 99, do Decreto-lei 2.657, de 26 -de
setembro de 1940.

_

20.520,00 _

Rio Cerro (Jaraguá do Súl), 20-1-54.
, Ricardo Roeder * Diretor Presidente

�

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA

1205.188,50

115.196,90
117.918;70

20.000,00 _------.......----------_

9:!J695.707,50 I

DOMINGO, 28-2·1954, 9 horas,
em

Tres Rios do Norte
nos terrenos J

dOI!! 81'S. Carlos BehliIig e Otto EIert
O L à n Q a rn e n t o da '

Pedra Fundamental
da Igreja Evangélica' Lutherana

pelo
praeses 8chluinzen D. D. e Past0f

Wâidner.
Depois

GRANDE FE8TA POPULAR
A. pepulação de Jaraguá do 8ul

antecipadam�nte agradece pelo oompa
recimento

2476.028,40
6.613,10

Cr$ 2482 641,50

Assembléia Geral Ordinária

A Comissão.

(;,8 É DI TO
Transportes e despachos
Juros- e descontos

CONVOCAÇÃO

l°. - Exame, discussão e aprovação das con
tas da Diretoria, do Balançw Geral e de Parecer
do Conselho Fiscal.,

Os membros do Conselho Fiscal da EMPRE- Ho. - Eleiçãô do Conselho Fiscare Suplentes
ZA. DE TRANSPORTES FRENZEL S/A., tendo lUa. - Assuntos de interesse da Sociedade:
procedido a verificação do� livros, balanço, contas" .. _ _

de Lucros e Perdas e demais documentos referentes. Acham-se á dlsposlça.o' dos Senhores ACIO

ao exercicio de 1953 constataram sua exatidão e DIstas, os doc,!!mentos a que se refe,re o Art. 99,
c�>nformidade, pelo q�e, recomendam sua aprovação' do Decreto·lel no. 2.627 de 26 de setembro de

pela Assembléia Geral Ordinária. 1940.
Jaraguá do Sul, 9 de fevereir.o de ,1954

Jaraguá do Sul, 19 de fevereiro de 1954 Waldemar Grubbä
'

'

HEINRICH A. GEFFERT Bernardo Grubba Jr.
G. RODOLFO FISCHER - suplenle Harr� Grubba
AUGUSTO H. SCHMIDT

Jaraguá do Sul, 31 de Dezl'mbro de 1-953

Ruy FeUpe Frenzel - Diretor Gerente
EugeR!O J. da Silva - Diretor Gerente

Francisco F. Fiseber - Guarda.livros Cart·
No. 314 do C. R. C. de S. C.

Parecer do Conselho Fiscal,

• Convidamos aos Senhores Acionistas désta
Sociedade, para se reunirem em Assembléia Ge
ral Ordinária, na nossa Séde Social, á rua Presi
dente Epitácio Pessoa,'1207, às 14 horas do dia
10 de março p. vindoul'o, para deliberarem sobre
a seguinte

ORDEM DO DIA:

Diretores.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



JORREIO DO POVO DOMINGO DIA 28-2-1954

Bernardo Grubba $/A. Indústria 8 Comércio-

RELATORIOf

Senhores Acionistas:. ,

Cumprindo disposições-legais e eststutärias, temos o prazer de submeter á
-

apreciação de
VV. SS. as contas désta Diretoria, Balanço Geral e Demonstrativo da Conta de Lucros e Perdas, acom
panhados do Parecer do Conselho Fisca I, relativos aö exercicio social, terminado em 31-12-53.

.

Os d.ados que ora su�metemos a apreciação de VV. S8., representam a verdadeira situação
aoonormca e financeira da SOCIedade. Para quaisquer esclarecimentos ou informações que VV. SS. jul-
garem necessãrias, permanecemos, com o maior prazer, ao V6S80 inteiro díspôr.

'

Jaraguá do Sul, 24 de Janeiro de 1954.

Berßlrdo GrubbB Waldemar Grubba -

Harry Grubba

=========D==ir=e=to=r=-P==re=8=id=e=n=t=e=============D�i�re�tor-C=om==e=rc=i=a=I===========D==ir=et=o=r=-G==er�e=n=t=e=========
BALANQO GERAL DA MATRIZ E FILIAL

em .31/12/1953
.

I PA==S=S==I=V==O============A T I V O
-,

I - Imobilizado
. Veículos Cr$ 290.466,00
Máquinas & Inslalações c 283.736,80
Bens M6veis « Uí'.441,80
Imóveis « 496.705,20
Reconst. Eng. de Arroz:t 78.799,80

.

Beeonst. Fab. de Laet. c 10.445.40 1.175,595,00
II - Disponivel

44,883,20Caixa
III - Realizavel
Devedores por Vendas
Mensais
Das. em C/Correntes
Titulos a Receber
FUndo Lai n. 1.474
Deposito Judicial

IV - Circulanle
Mereaderias
Vasilhames

V - Parlicipações
Ações de '8. A.
Titulos Capitalísação

VI - Compensaçio
Ações caucionadas

/

-

,

Cr$ 57.032.90
« 575.362,70
c 686.203,80
c 11.830,30
» 25·034,00 1.355.463,70

Cr$ 760.583,20
c

I 14.436,00 775.019,20

Cr$ 15.000,00
.

« 22.200.00 37.200,00

30.000,00
C$ 3.418.161,10

Prefeitura' Municipal de Jaraea' do Sal
P O R T A R I A Nr. 13

ARTUR MÜLLER, Prefeito Municipal de Iara
guá ,do Sul no uso das suas atribuições, resolve:

Conceder trinta (30) dias de licença; sem venci
mentos, a ELPRlEDA G. GEHRING, ocupante do
cargo de Professor Padrão "K", do Quadro Único
do Municipio, pare, tratar de Inrerêssee particulares.

Registre·se e cumpra-se
Prefeitra Municipal de jaraguá do Sul, em 18

de fevereiro de 1954.
ARTUR MÜLLER
Prefeito Municipal

I - lia Eligivel
Capital Cr$ 1.700.000,00
Fundo de Reserva c 68.510,40
Fundo de Depreciação c 369.330,60
Fundo p. Contas Duvid.22!_ 57.346,00 2.195.187,00

II - Eligivel
Titulos a pagar
Credores em Contas
Correntes
Dividendo nr. 9

Cr$ 225.084,20

o-s 797.889,90
« 170.000,00 1.192.973',10

III - Compensaçio

I Dep6sito
da Diretoria 30.000,00

Cr$ 3.418.i61,iõ

Demonstrativo da conta de lucros e perdas em 31/12/953

DEBITO CRÊDITO

DESPESAS GERAIS,
com Honorarios, Retira
das, Pro-Labore, grati
ficações, Abonos,· Ban
cos, Impressos, Leis So
ciais, Selos e Estampi
lhas, Conservação pré-'
díos e máquinas, Selos
Postais e Telegramas,etc
Comissões aos Bancos e

Representantes
Impostos e Selos
Ordenados aos Empregados
Frétes e Exportações
Seguros
Gratificações
Casa Filial Retorcida
Titulos a Receber
Contas Correntes - Con
tas consideradas' inco-

, braveis
Vendas Mensais, Contas
consideradas incobraveís

Dístríbulção do resulta
do do exercício
Fundo de Deprecia
ção s/ Máquinas & Ins
talações, Bens Móveis e

Veículos e Semoventes Cr$116.721,20
Fundo de Reserva Cr$ 8.500,00
Fundo p. Contas
Duvidosas
Dividendo nr. 9

Cr$ 475.541,50

e-s 48.455,90
« 679.224,50
li 274.843,90
li 126.832,90
« 5.432,70
« 100.000,00
« 66.528,20
« 7.1i5,10

e-s 2.763,70 I
Cr$ 3.683,40

Cr$ 57.346,00
Cr$ 170.000,00 Cr$ 352.567,20

Cr$ 2.142.989,00

-:-
-

r •• #.,
... •

A' S I' F I·L I S.
• UMA ��NÇA ...."1........
MUtTO PERIGOSA PAliA A �.
MluA E PA"" A IIAÇA.. .....
UM BOM .UXILIA. _ TIIATA.
MINTO ...... OIllAtlD&PLAG&"O

•

USE O

I Um espertalhão
I' NOVA YORK - Infor
mam de Jacksonville, na

Florida que a policia 10-'
cal elogiou grandemente
a correção de Harlze
Knight. E' que esse ci
dadão, acusado perante
aJustiça local, de ter
roubado um automovel
não hesitou em fazer a

viagem de Durhan, na
Carolina do Norte, até.
Jacksonville, para se

apresentar ás autorida
des. Infelizmente, pouco
depois a mesma policia
recebia avíso da SUa oon
genere de Durham avi
sando que para fazer a

viagem Knight roubara
outro carro...

'A II"IL" It! APq_TA soa
.....EAAS POR...... TAI5 GOMO:

R.EUM.TlSMO
.IO"Óf'UL•••
t8""NH ••
FIsTUL ••
01. O a" A •
EOZEM ••
FER'DA8
O.IIITIIIO.
..... 0 ....

..EUXUl DE NOGUEIRA·
CONHéClOO H. U ANoa
........ y.... PA.ft.

/

ARTUR' MÜLLER
Preíeíro Municipal

P O R T A R I A Nr. 14

ARTUR MÜLLER, Prefeito Muuicipal de
jaraguá do Sul, no uso das suas atribuições,

r e s o I ve:
Designar a regionalista GERTRUDES BA.UMLE

pera na Escola «Carlos Vesel» em Vieiras, 1° Dis
trito do Munlclpío, substituir o profeseor Padrão
«K» Elfrieda G. Gehrlng, enquanto durar a licença
a esta concedida.

Registre-se e Cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Ieragúà do Sul,

Em 19 de fevereiro de 1954,

MJLHOES
CrS 12.874,20. PI8SOA8 'U USADO CO.
Cr$ 2.096.466,90 _ aaUL-Taoo O PGPUUI

OEP88ATIVI .

são 8S melhores e
- mals baratos -

ELIXIR�914
.)1IfU .,.'_ II
O "..... o Coraoaa. o
........... Pu a P...
PM.. 00rM 0 ID..

...... C Qu CIo Çebe-

.. ARetn A........
Cone 6dIoo

01O!H ° po,ul., aopureUvo

ELIXIR 914
............ .,........-A....d••
... como ItIR I..,. Aprovado 00-

IRO auxiliar AO tratamento da S t -
PlUS. ReUMATISMO da ......
•• ori ...... p.lo O- N S. P.

Cr$ 14.840,00Resultado da Conta Alugueis
Resultado da Conta Juros e Des

contos

Resultatloda conta de Mercadórias

Despesas Gerais-Externo lanctos.
ref. m.ensalidades 6 titulos da�Sul
eap, num' total de 62 mensal á

Cr$ 300,00 cada
'-..

Contas Ocrrentee-Saldos não re-

clamados

Obrigações d� Guerra-Saldo não

reclamado

Cr$ 18.600,00

Cr$ 82,90

Cr$
.

125,00

CrS 2.142.989.00

Waidemi' Grubba Hlrry GrubbaBernardo Grubba
Diretor-Presidente Diretor-Comercial Diretor-Gerente

Seralo Ihamsen - Contador - CRC � 0301
===============================

P A RE C E R_ D O C O N S E L H O F I S C A L

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal de BERNARDO GRUBBA S./A. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO, com séde nésta cidade, á rua Presidente Epitácio Pessõa, 1207, em cumprimento ás
disposições da lei em vigor e dos estatutos sociais, procedemos ao exame da escrituração, papeis e

documentos, relat6rio da Diretoria, Balanço e Demonstrati\lo da Conta de Lucros e Perdas, encerra
dos em 31 de dezembro de 1953. - Pelo exame precedido, somos de parecer qua as contas da Dire
toria, bem como os documentos referidos,· mereçam a 'aprovação da Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 24 ·de Janeiro de 1954.
DURVAL MARCATTO
JOÃO BATISTA RUDOLF
GUILHERME NEITZEL

Calçados

Produtos da:

Indústria de Calçados
Goseh Irmãos S.A.

Caixa Postal, 11

- Jaraguá do Sul -

Sanla CatariDa

Clinica de Olhas - Ouvidos - lariz' e Garaanla do
BIt.. .

MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA
A melhor aparelhada em Santa Catarina

Rua' Abdon Batista (Dettonte a "A NOTICIA"
JOINV!LE

J

•

���

Cure seus males e poupe seu

bo� dinheiro comprando tra

FARMACIA NOVA
de BOBEBTO M. BORST

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

gos à preço.s vantajoso.
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

'

���

FRACOS E ANê:MIOOS I
Tomeml

VINHO Cl?.EOSOTADO
"SILVEIRA""

Iap......
ToSMII

I Resfri.d..

I r; ..�,'BronqUit�
j 1.,"'< .. : IR E.crofulo,.
i I i _';:!'��� .. ,!:: r l
1

'�-" .. " "".i .�.. ":.nvf,I*�ccnçI5
• ... I •.• ·U CRFO:.;OTADO
F u·' �:.r� .;D.,:-Jf'I o," ,.: r..ÚOE,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



- OORREIO DO POVO -

-

DOMINGO DIA 28-2-1954

G

·Dp. Renato 'W'altep
MÉDICO �

CLiNICA,' GERAL - CIRURGIA - pOBNÇAS
DB SENHORAS - PARTOS •

Acha-se a disposição dos senhores acíonís-ll ULTRA-SOM L Tratamento moderno e efi- �ätas, no escritorio desta sociedade OI:' documentos - ciente. pelas ondas ultra-sonoras, das Dores e ."

'&'
.

a.O I
a que se refere o art. 99, do decreto-lei n", 2.627� Inflamaçõesr. Dores reumáticas, artrites, lum- AS rl'L L U L AS· 'W" Ide 26 de setembro de 1940. bagos, nevralgias, ciática. Abcessos, ftlrún,culos, ;' A&BA DE M 0'S5 I .

C .0 N V O C A c Ã O inflamação dos seios, dos ovários, da prostata. "AO I N f A L L J V E ISAfecções da pele, fístulas, varizes e úlceras re-
� . � Na Pttsio de Ventre .'São convidados OB senhores acionistas desta beldes. Asma, afecções do estômago, etc...

: �
. _o,

sociedade para comparecerem á assembleia geral

I'
MASSA<;t�NS ELÉTRIpA� - Tratame�to .I! \...• M,'. GmolAesotidoS clIo ,(oordinaria, a realizar-se no dia 15 dá março de das Paralisias com reatIva�ao das funções .

.

-

.

1954, as 10 horas, na séde social a Estrada Itapo- �uscula.res e,nervosas. AtrofIas, traqusaa

fun-Il
L E S toMAG 0-

cuzínho, em Jaraguá do Sul, para deliberarem so- Cl_?nal �os �usculo!t.' em. geral, da bexiga, or-
� )' IN I E 5 T 'INOSbre a seguinte: -

. I gaos dtgeativos, etc... -

ONDAS CURTAS - DIATERMIA - BLETRO- ,� 1\.6., Vo-.nWillO'S,
- O R DEM do D I A

. fii CIRURGIA - ELBTRO-COAGULAÇ,ÄO �'1 .ncJl��es,
1) . Exame, discussão e aprovação do

ba-IIII . BANHOS DE LUZ - Raios ultra-violeta e

fi'l
. � do Fj'ga..ao.

lanço geral, contas de Lucros e Perdas, parecer íntra-vermelhç.; .

I (ltte-"5# 1��lÕ-eS (>enosas,-
do cónselho fiscal e relatorío

da.
diretoria rete-

.

CON.
SULTÚRIO. -

Rua.
dos Bombeiros

,.
Oôr.e:s eo 6sfomd.g-o, Mão

rente ao exercicio de 1953. (Jardim Lauro Mueller) esq. Rua 9 de Março _
. _�i:ilo., Rel�nção de Bilis.2) -, ELEIÇÃO do Conselho fiscal e respeti- I

' das 9 ás 12 e <Jas 3 ás 6 horas. ii � __._

vos suplentes -'
_ RESIDÊNCIA-- Rua Ministro Calogeras, 350. U ,cVdfJ6e ..se em toda parte. )

_

>

3) <Assun�os de intere�se socíal, ,
I -

• I Fone 30.5 - J OI N V I L L E - S. C.
.

r

�
..,' - . . - ��

Itapoouzínho, Jaraguá do Sul, jü de feve,el- •.EIIEl' II' _ U iii
ro de 1954 .

(i)C::::::-<==<::>wC��c::::::::!tc::::a��J��n1�cr;;,:: 8g::: = �\�:��� ��e::r�i�� fmpreZB dé -lraDSporles frtnlel S/H. 0õ-=-.Celso' Branco -=:===0O Despachante Aduaneiro
®®i®@)'t®®i®�)@.i.®�®i®@!®@l Edital de convocação Matriz: Rua Babít-mga, 23 FUlal: Praça General Osõ-
�'

-
.

. � " Edif. prõpdo .. .Telefone,· rio, 115 " Edifici"o «Santa

� Oom 20. c?rso_s de ap�rfeic;.oamento '@j'. São convidados os
..

ônrs, Acioni�ta�. désre S�: 213 "T��' ;B�::co·. End•. ' Julia. ietef;��,�W3iO, 32

�
e especialização em Oírurgia Geral I·cledade p�r� a Assembleia

Gera.
I Ordlnéríe, a reell '

S. Francisco do Sul. S,C. Curitiba Paraná

�E f id d d S horas rcâ ) •• zar-se no dla 13 de março de 1954, as 9 horas nu- .

e. n �rmI a e e. en oras \can�er , ma das Salas do Cine Buhr á Rua Erníllo Carlos Importação - E:I!:portac;ão e Cabotagem - Que." ,

I
no RlO de Janeiro,

. Bueno�-Alres, I
lourdan, cesta cidade" com a seguinte tões administrativas

bem como todo� os serviços junto à Alfândega
de São Francisco do Sul, são execuredos com pon
tualidade e.. presteza, 'dispondo para êste fim
de uma organização perfeita com escritórios
e técnicos.

• • •• • • do Conselh<? ·flscal. . Dispõe de páteos para depósiro de medelra.

- 2°. Blelça<t dos membros de Conselho Fiscale. d d
-

trael h.....................� _ ···.. ···..· ..·· _·_ ·

1
I -,. ..

d
-

1954 Junto ao qua to a estação e nos rapte es

O�··�·Õi;���;:····�
..

Õ�·�·;·;d'�;-
..

·�R·;di�i�;i���· sup e3!�sÀ�sa�:toos �������� _d: interêsse da S�cieda'- O ��m::�a��: ��PÓsi����ed�:;���'orfae:e�o;e�
.

·@.deHospItaldeMafra,em magnífí-

�
de.

40 B' I -. -

d D' t
.'.

drl � ral, junto aos trapiches de embarques na cidade. O;.
.

b Ih -
. eiçao a ire orla para o novo .qua n-

• • co �BtabeleClmento, em apar� a • enio. � . Encarrega-se de Embarques de Madeiras e de satras
- do, Iíndo panorama e exelente clima.

- NÓTA: Achem-se a diSPOSiÇãO. dos Sellh.ores O
'. Mercado.rias. para o exterior do Brasil e

Preço de consulta - Cr$ 50,00. j Acionistas, os documentos a que se r_efére o art. 99, -. . Lp.calida4es Brasileiras• • ALTA CIR:URGIA: -. •

do Decreto lei 2627, de 26 de Setembro de 194:0.
.

- -- - -

_--_-_-�_

• • �ícula b!har, rIm, b.êxIga, p�6stata; 'pa-po, •• '

.
. RUY FBLIPB FRBNZEl,. - I)ireior Gerente às maIores firmas do E,tado e dOJi estados vlsinhos. Ol,ltero, cancer do selO �tc.;, -

.. �. -EUGBNIO J. DA.SILVA-- Diretor Gerente ®c:::;:::. C::::::::O(!)

� hérni������Aov��ro���f�s, �r:;��c�t:: .� :====::::::====:� ricosas das perna� hemo.Fl'",id.es ..internas _ (@ 'i H

ß?l e .x�:.a;ri:f�� opera por pro....sos mo- I II
.

A PRACA II(@ dernes, pr�êisos e aperfeiçoa.dõs; Miil ins- S' Dr. ·Murr·llo ·B.arrato d,e AZ8�.8.10· Ii Levo ao conheçiml'ntQ desta Praça, e a !!� trumerrtal qu� recentemente' trouxe da'
•

.

,I U II I quém intetessar, possa que nesta data, deixei li@j Alemanha. -

I I 11 .... de ser ·Di:-eror Tecnico da Firma (MALHARIA ii
� Residlneia

e. consultas.
sob. contrale deLaboratóri,prhprilJ �' .

ADVOOADO
'

li IRVEITBX S. A.), estabelecida na cidade de II
(@ Das 2.as 6 da-tarde _em RIO��E,GRO.... , .. '@l ii ·Guaramirim.

. �i

<i'®i®@!@)�_.{�••�fi Bscritório' no prédio (Dante Schiocnét) .Ii derâ' ����a�sa�a� ";;:ua :C:�.� ;:rara q���q��; II
ii efeito de negocias, na industria e'comércio. ii26 ir Guaramirim, lO. de fevereiro de 1954 ii

,

II
.

Rolancto Fischer !!-
\b::::::::::::::::.:::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::':::::::::::::::Jj

.

Manoel i, •F. da Costa
II !! M hh

Comercio e Industría

AVISO,

MUO·AS-

4

�eçam Catáio
go .llustredo

Leopoldo Seidel

Corupã

e
F' ..

!
.. �'"'..

!11E-=-=!E!II:IIS_i�; .IEIU!i
,

" .; (sezões, '- M�lá�ia's,
.

I
; ;� Impaludismo . I

. 'Maleitas, Trem-edeira·
q:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::-.::::::::::=::::::::::::�,J

- OURAM-SE RAPIDAMENTE COM - II
"

ii'

"Capsulas Äntisesonicas 'II �== JP> @ S 1[ @ J 16 f IE I �III li
I Em T�!na�-��a�r!�m�cias I! RUA MAREOHAL DEODORO D� FONSEOA, 158 fi
1_- É '

'

I- ,III se:Aç:oA��la�:g::, depo'Sit:T;� ���:'7:::res, ·:r:!
Eil.

um -prodjuto dos Laboratórios MINANCORA ...

li combustível e acessórios. li
I mm. -. Joinville - Sta. Catarina - ii Lubrificação-carg'a de Baterias etc. ii

" r

_�E!!!!!!!!E!!i_lI!Ii!!!ll==j! liEiiI,a!!!==atlE!lr� II CQNSÊRTO - REPORMA E RETIPICAÇÃO DE AUTO-
.. , -" CO:R..UPA S�A. CA�AR.]l:NA

: II MOVEL E CAMINHA0.

����:a��i�I���I�· S��O RinDO E GAR�TIDO ,����1- -

:=J
I '':::::::::::::.::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::� I B COMfRCIDl lIOß.. DADE -;.

-

SEGUROS
- -

l·
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 507 - Jaraguá do Sul.. '. .' '. - .'.

Defron�e ao Ginásio São Luiz I� _

. ElE R. Mal. D�odoro, 210 • Cx. 19 - Tel. 34 - Jaragu' do Sul
, E= Dr. Fernando A. Springmann Contratos, distrátos, Atas, Balanços e com-

-

- pleta - assistência Jéc·nic�L contábil, jutfgjca e

I�
Fotografias em geral',,;;:, Filmes de varias fiscal. B�crituração fiscal e comercial. Servi-,

I
marcas- e tamdnhos .

Formado pela Faculdade de -Cieneias Mé-
ços comerciais em gera\..' -

--x- , dwa:s _da Universidade do Distrito Federal Corretores da ç. lac. eguros «Ipirangb operao-
.

Tem á disposiç-�o aparelhos. fotográficos ale·
.

CUDiea Jllêdlca _ Cirurgia Geral _'.Partos . do em Fogo, Acidentes -do Trabalho, Aciden-til mães ((VOIGTLÄNDBR» e outros de' ótim� " 'tes Pessoais. - Tra�sp�>rtes, Automóveis, Res-pj qualidade - com lentes azuladas. Consu1tMi.o e Residência: Rua Preso Epi. ponsabilidade, Civil 'e Fidelidade.
� Veja a exposi�ão xsem compromisso. tácio Pessôa n. 206 �ex-rel:llidencia do dr. Sub.agentes da VARIG: Passagens e encomendas.III Alvaro:Batalha). '=

C L L DA

liiI
Dispondo do melhor equipamento, Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

- A COMBR IA T .
-

podA ;otender a' todo.e qualqu�r uma organização as suas ordens!
� ... •• _IDI&illIII_nlellll_n'''ldl_UI .. III .. n._UIEi!!!lIU_1I

chamado fora do gabinete. _

.. Atande chamadbs de dia e a noite - EugêniO 'i1or Schmückel - economista e contador.
, ,

==�==r l!1!!!!!!9�.=!i li ::
,

� liI!8il!111111l81@i\l!llI!lllllIll!"III&l�I!IIiilII�:@IB!iII!lIIII__i@E�:® -

Avenida (Getulio Vrrgas N.

/araguA. do Sul

Fe-bres

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
ceguelros, Ka
kiselros, Macl
eiras, Iebotíca
beiras, etc. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

-Dr. ·Francisco Antonio Picc:ioDe
::M[�D][CO .•

Cirurgia Geral de adultos 'e crianças Cli-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senh0ras e Homens.

.

Especialista em doenças de crianç,s
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs; HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

\-
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Procura-se
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"COnlinenlal'�

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df I06UtiRA ( Operarios Ajudantes
Cia., Maquinas FAMAC

Snra. D. de c'asa,
ainda lhe falta uma

panela de pressão, uma

bateria de· aço Inox, ou
de Aluminio Rochedo, a

Casa Real tem sempre
para pronta entrega, pe
los melhores preços.

(SILVEIRA)
GRANDE TÔNI..,

Máchinas de Costura
Alemãs, Japonezas

e outros tipos pelos me

lhores preços v.s. pode
rã verificar sem compro
misso, na CASA REAL.

TOSSES 1 BRONQUITES 7

iliBO tREOSOTADO

Zimmermann
dA.AGUA DO SUL

Importante firma industrial de Jp_inyjlle, necessita de Auxiliares de
Escrttórto, com prática de contabilidade; correspondência ou carteira de
cobranças, devendo os in_tere�sados.-4jrigir-se por carta de proprlo pu
nho á Caixa Postal n«, 389 - Iolnvllle, dando referências e pretenções..

•

Organização a serviço dos compradores .

•

e vendedores de Imóveis

OASAS TERRENOS LOTEAMENTOS

VENDEM .. SE

PRAIA . BARRA VELHA: Lotes 'a prestações a partir de Cr$.
aoo,oo mensais, com frente para o mar. Ótima aquisição no Balneá
rio Jardim Oceano.

,

JARDIM SALETE: 40 lotes a prestações de 24 meses, no cen

tro desta cidade, ao lado da estação Ferroviária. Os interessados
deverão fazer suas reservas imediatamente.'

VENDE-SE: Uma casa de material com instalações sanitárias
completas, sito à Rua Mal. Deodoro (esquina). '

BARRA VELHA: Vende-se uma casa e respectivo terreno, com

HOTEL todas as instalações própria para hotel, sito
á praia da, Barra Velha. Ótimo negócio, pagamento facilitado.

FÓZ DO IGUAQÚ: Colonias para plantações no futuro celeiro
do Brasil. Clima- saudavel. Uma fonte de riqueza vos espera. Viagem
g'ratis aos ínteressados. Srs. Colonos, solíoítem informações sem

compromisso. _ _
. - - -- -.o_" _ o _.

_

_.

_

.

•

PRAIA ITAJUBA: Diversos lotes a prestações.

60.000,00

8I.EIIA. "11t.AI�
Uma -oesa de -madeira=e terreno com" 5';{)Oo=mtli:2'
(100x50);
Uma' casá de madeirá e terreno com ,1.000 mts.ã
(20x50).

yUma casa de material e ter. cl 1.400 mts.ã (20x70).
.

Uma propriedade com casa e 70 morgos de torra.
Ótimo negócio.

Melhores ínformaçõss : com Vitor Zimmermann

Rua Coronel Procopio Gomes, 634 - JARAGUÁ' DO SUL

Cr$ 45.000,00'

60.000,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Nach
Influenza, Schnupfen-

Raul Pila erklaerte in einem Hauptinterview Das Manifest der Obers- fieber, befre!t man slsh
eíner cariocer Zeitung, dass die Schuld am Elend ten hat Erfolg gehabt. Zu- r�s�h und aleher durch
Brasiliens die Revolution von 1930 trägt, die alles rolge díeees Dokumentes emige TogaI Tabletten.
Schlechte mit sich brachte. Schon vorher sagte wurden der Kriegsminister 1';1 hohem Masse bahte- Nan muss den Schaden, der Brasilien
ein hoher Prrelat der katholischen Kirche, dass und jetzt auch der Arbei- ríentoetendl RechtzeI�Ig heimsucht,

. tief erwägen
es die Revolution von 30 sei, die in ihrem Schos- temínísrer Herr João Gau. genommen, verschwín-
se den Kommunismus trug. Wir ersehen daraus, lart, erset�t. den die· Krankheitsers- Die Zeituügen melden,

I
Nicht einmal der Vor-

dass denen Gerechtigkeit widerfrehrt, die vor der Der Arbeitsminister for- cheinungen sofort! Vol� dass 89 Obersten des schlag des Mindestloh-
Revolution Brasilien regierten. derte zuletzt eine Reihe lkommen unschaedlich. Heeres. die in Rio an- nes entging der Kritik,

Auf dem Preisgebiet allerdings gibt es keí- von Streiks und Aufwie- Ein vessuch überzeugt! sässig sind, dem Herrn denn die Erhöhung der
nen Vergleich. Sehen wir die Preise vor der

ge lungen in den Arbeí- _-------- General Kriegsminister Lebenskosten, die von

Revolution 1930 und die augenblíckliehen einiger kl h
.

d eine ausführliche Denk- Tag zu Tag steigen,ter essen eraus, m em
HAEMORRHOIDEN 'f b

.

ht h b
.

t d L d ítProdukte:
er diese gegen ihre Ar-.; schrí t ü erreic a en, reias as an nn gros-

Streuzucker 1$000 heute zwischen 6 und 7,00 beí b fh t t d die nicht nur über das sen Schritten in die In-
, 'eJlge er au e z e un Juckreiz Ekseme, Fissuren. fI

.

Reis, 1. Klasse 1$200 « «12 und 14,00 die Syndikate' zu polltle- interne Leben im Heere atíon.
SChmalz 4$500 « « 22 und 25,00 chen Zwecken organisier- Haedensa (P o m a de) handelt, sondern auch-
Gemahlener Kaffee (rein) 3$000« gemischt 38 te, unter welchen der war, beruhigt, schützt, heilt. über das politische Le- Das Dokument verur-

und 40,00 die syntdlkalístlsche Re- Sofortige Wirkung, be- ben im Lande, besonders sachte tiefste Ersehro-
6 und 7,00 publik in das Vorbild der queme Applikation. For- über die Streiks und. ckenheit in allen sozía-
5 nnd 6,00 Regierung Peron in Ar- mel der Haedensa Ge- Aufwiegelungen, die len Klassen und den mí-
4 und 5,00 gentlnlen umzuformen. sellsehaít, Berlin. Zuge- durch die eigenen Auto. lttaeríschen Kreisen,
50 und 56,00 Der neue' Titular des lassen bei den deutschen ritäten im Schosse der Was zeigt, dass nicht

4,00 Kriegsministeriums stellte Krankenkassen, Arbeiterklassen geleitet alles in Brasilien faul

als Bedingung zur Lleber-
_

werden. ist.

nehmedes Portefeuilles,
die Entlassung des unru- Mindestlohn
higen Ministers Goulart,
woraufhin der Präsident
der Republik die Akte ge
neu-prüfte und vorläufig
den Herrn Hugo Farias,
einen hohen Beamten je
nes Ministeriums, zum

Nachfolger des Entlasse
nen ernannte.

Terras mais
DO Sul e no

do País

caras
Lesle

Weizenmehl 1'$200 «

Mandiokmehl $500 «

Bohnen $600«
Butter,1. Klasse 6$000 «

Petroleum, Flasche 1 $00 «

GekrCBnte Liebe
. EigenschaftenDie neuen Tabellen des

Mindestlohnes wurden bis
jetzt noch nicht genehmfgt, Männer sind sentimenda selbst der, ::>räsident

tale Schwätzer. Sie sinddu Republik die Erhöh-
nicht praktisch genug.ung übermässig fand und
Nur Frauen sind es. Seit

einen neuen Entwurf anor-
'Beginn

�

der ZEiten warendnete.
.

die Männer Schwärmer
II'=����������=��������I und die Frauen Prakti

ker.
G. B. Shaw (1856 - 1950)

übernahm. ASTHMA

In einem Gatten sieckt
nur ein Mann; in einer RIO (S.LA.) - Um in-
verheirateten Frau dage· quérito sôbre preços de
gen Mann, Vater, Mutter terras no Brasil, que está
und Weib. sendo realizado pelo Ser-

(Balzac 1799 - 1850) viço de Economia Rural
Was habt ihr Frauen da Ministério da Agricul

für einen wunderbarem tura, revelou que as terras

Instinktl immer tut ihr mals caras se econrrern

genau das, was wir gern I nas. r�giões Sul e. leste
möchten. Ihr werdet uns merldlonel, e as mars ba-

ratas no Norte e no No
rdeste .oríental,

DAS GEHEIMNIS DER RICHTIGEN Com a colaboração das
HAUTPFLEGE associações rurais sedia-

das -nos municipios, o

S.E.R. já recolheu nume

rosos dados a respeito
de áreas agricolas, ma

tas, pastagens e campos
nativos. Quanto a Pernan
buco, verificou que a mai
or valorização das terras
de cultura foi registrada na

weíes, so liegt das an der zona Centro-Oeste da Es.
richtigen �ahl ihrer Ha�t tado. No chamado "Poli
Creme, SIe I;>enuetzt. N!-, gano das sêcas as terras
vea-�reme, die als

emzl-, irrigaveis e as de vazante
ge m. der ganzen WeU são as mais disputadas.
Eucerit enthaelr.
Eucertt ist eine ôubs- i

tanz, die den Zellen der
Haut sehr nahe verwandt
ist und darum die Eigens
chaft, auf natuerllche Wei·
se lief und vollstaendig in LONDRES,) :Anunciou
die Haut einzudringen. Ni- se na Camara dos Co
vea-Creme fuehrt der Haut rnuns que o governo brl
lebensnotwendige Naehrs- taníco formulará enérgicas
toffe zu und verhindert hl- represeutecoes a Colorn
erdurch Rauheit und íru- bia se nessarío pera ace

ehzeitige FaUenbildung im 'bar com as persiguições
Gesicht und a'11 Hals. aos protestantes brltani-
Infolge ihres Eucertt-Ge- cos nesse país .

haltes wird Nívea-Crerne Anunciou-se também que
gaenzlich von der Haut a Grã Betanha solicitará
aufgenommen und hlnjer- apoio do Vaticano para
laesst daher nicht wie ge-· obter garantias de liber
woehnliche Fett-creme ir- dade de cultos na Colom-
gend einen Glanz. bia.

- -

nie das Wort sagen, das
wir nicht hoeren wollen
und uns immer den Kuss
geben, auf den wir uns
freuen. .

Sascha Guitry (geb, 1895)
Mehr als intellektuelle

Frauen interessieren uns
Frauen mit Gefühlswär
me, wie ja auch die weis
se Rose weniger ergötzt
als die rote.
(O. W; Holmes 1809 - 1894)

I

Es gibt keine wirkliche
Frau, die nicht ein we

nig Kind geblieben wäre.
Aus c/em Italienischen

Apotheke "SehuIz"

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

neuer Kriegsminister I
. Das weltbekannte Mit-

Als Nachfolger. des tel gegen Keuchhusten,
Herrn Generals CIro da Bronchial Katarrh wie
Espirita Santo Cardoso alle Affektionen der Lut
wurde der General Euclí- twege ist wieder ueberall
des Zenobio da Costa als zunaben.
Kriegsminister e r na n n t, _, _

der bereits seinen Posten

PERTUSSIN

Briefe 'und Konsulten

In Europa ist man Wit
terungseinfluesen we i t
mehr eusgesetzt als in
Brasilien.
Wenn die Europaeerln

trotzdem ihre' Haar spor
tlich frisch, summtwelch
und zart zu konservteren

RudoU Peesber

Wir werden darauf auí-
In seiner Antrittsrede merksam gemacht dass

sagte der neue Titular, die T a 11 I e t t e n
dass .er ein getreuer Ver- "E U F I N"
reldlger der bestehenden
Konstitution sein werde der C. F. BOEHRIN
und dass in seinem Pro- GER & SOEHNE, Man
gramm die Vorbereitung nheim, das bekannte und
des Heeres zur Erfüllung altbewaehrtéAsthma-Mit
seiner Mission einen Teil tsl, wieder überall erhäl-
ausmache. tlich sind.

Einfrierung der Preise
Es scheint so, als ob die Preise der notwen-

digsten Artikel einfrieren werden.
.

Die Cofab begann schon mit Massnahmen in
Rio de Janeiro, indem sie den Fleischpreis um , _

zwei Cruzeiros das Kilo senkte, so dass das Fleisch
2. Klasse auf Cr$ 12,00 fiel. Andere Produkte
wurden auf die 1950 existierenden Preise gesenkt.

Perseguição religio
sa na Colombia

. }p::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.... Haodelsmollo-Jaraguá. Wi r em p fehlen, elne Persan
:i:"- "ii oder befähtgtes Kontor aufzusuchen, um die Eínkom
ii

. Berichtigung ii mensreuererklärung zu machen. Eine physische Per-
U li son ist individuell oder natürliche Person, während
:: In der Ausgabe dieses Wochenblattes !I eine juristische Person ein Unternehmen, Verein oderii vom 21 Februar 1954 passierte ein Versehen ii Firma ísr,

'

ii in der Veröffentlichung betreffs der Tretigkeit II loduslrieller-Corupà. In der folgenden Nummer verõf-
. :i:· :i �il.��i�li�S��sS�:3t�ow�a��:aJi:oZ��'t!�rcfi� :I.:;..:i fentlic�;�Ja���àe�ieMh�b�ln ei�ecsht�rß��srren���:���. ist

e!ilt �r$ 8?0.51O,00 und Cr$ 1.1ã9.100,00, was gross und die Arbeiter sind diejenigen, die die grös
rIchtIg helssen muss Cr$ 870.510.000,00 und

..
sten Schwierigkteiten durchmachen. Die neue Min-

ii Cr$ 1.139.128.451,10. ii destlohntabelle ist bislang nach nicht genehmigt wor-::::� ç.: d8ni� _ _•.••..••••_....••••.•••_._ _.•.._ :: �"
•..........._ ...........•..........-._._ _ _..
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Manoel F. da Costa S. A. Carnara Municipal _CI_u_be_·_At_le_'ti_co__B_aep_en_d,!
Ata da Reunião Ordinária de 9-2-1954Comércio e Indústria

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano

de mil novecentos e cíncoenra e quatro pelas sete ho- Edital de Convooação
ras na sala do Forum, no edificio da Prefeitura mu-

nicipal de Jarag_uá do Sul,reunidos os srns. Kurt Her- A Diretoria do Olube Atlético Baependi, con
bert Hilbrecht, Mario Nicolini, Alfredo Langer, Pre- vida todos os seus associados, para a -ASSEM
derico Curt, Alberto Vase', Otaviano Ttssl. Estando BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, á realizar-se em 27
ausento o sr. Presidente, assumiu a direção dos de Março do corrente ano, ás 20 horas, em sua

trabalhos o sr Kurt Herbert Hilbrecht (vice Presiden- séde social, com a seguinte ordem do dia:
te ] que declarou aberta a sessão e ordenou ao sr. 2' I - -Exame e aprovação do balanço geral e

secretário que procedese a leitura da ata da sessão contas relativas ao exercicio findo;
anterior o que foi feito em seguida posta em díscue- 11 - Eleição do Conselho Deliberativo e su.

são não sendo porem posta em voracão por falta de plentes;
número legal. A seguir o sr. I' secretario leu o Ex- III - Assuntos diversos.
pedíente que consron de: of. recebido nr. 30154 do A V I S O
Prefeito Municipal, e uma carta circular do sr. Mário
L. Leal. Em seguíde o snr. Presidente cedeu a pa- a) Encerrada a Assembléia Gera} Ordinária,
lavra a quem dela quizesse uso, como ntnguém a deverá em seguida, reunir-se o novo Conselho
solicitou o soro Presidente explicou que, por falta Delíberatívo, para proceder á Eleição dos Mem
de número lsgel, dão se poderia tratar da Ordem bros que deverio compõr a nova Diretoria, bem
do Dia e convocou nova reunião para o dia 16 do assim do Conselho Fiscal;
oorrenre com a Ordem do dia constante da ata an- b) Não havendo número legal na hora äcíma
terior. indicada para a Assembléia Gera) Ordinária, ésta

Findo o quejoi encerrada a sessão ii -quel fal- realízar-se-ä em segunda convocação, no mesmo

305.46260 taram os snrs.: Ney Fra�co, A?olfo Ant?nio Emmen- dia, ás 20, 30 horas.:
, ,

doesfer, Walter Iark, AlVIm ôeldel e WIIly Germano I Jaraguá do Sul, 27 de Fevereiro de 1964.
Gessner. ALFREDO KRAUSE

Presidente

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas:

Atendendo disposições estatutárias, temos o

prazer de submeter a VI apreciação o balanço
geral e demaís documentos relativos as nossas
atividades no decorrer do exercício de 1953, óra
findo, jà com a aprovação do honrado conselho
fiscal.

Pensamos que esses, documentos vos eluoí
darão suficientemente, motivo porque abstemo-nos
de maiores comentários, permanecemos, entretau
to, a Vosso inteiro dispôr para qualquer esclare
cimento que julgarem necessário.

Itapocuzinho, Jaraguâ do Sul, 12-2-54.
Manoel F. da Costa - Diretor-presidente
João Luoío da Gosta � Díretor-comercíaí

BALANÇO GERAL, encerrado em -31-10-53

ATIVO
IMOBILIZADO .

Imóveis
Benfeitorias

ESTÁVEL
Móveis e Utensilios
Veículos
Máquinas e Motores

DISPONIVEL
Caixa e Bancos 183.471,50

REALIZAVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Mercadorias
Conta Oorrentes
Letras a Receber
Selos
Obrigações de Guerra
Semoventes
Combustivel
Adicional Lei, 1.474

CONTA TRANSITORIA
Matriz-c/Filial-S. Francisco 163.220,70
Filial-Duas Mamas 141.168,20

CONTA DE COMPENSAÇÃO
Ações Caucionadas

Total do Ativo Cr$

/Í':::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::;-':::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::�
u "

20.000,00 .... 8111110 K.'.SIIl II2.258.838,10 formado pela Faculdade de Medicina de Porto Alegre ii
iiiiiii I'

P A § § I V 4) Operações - Doenças de Senhoras
.

- I! ..iNÃO EXIGIVEL Cllnlca Geral - Parlo sem DOr
IIICapital , 300.000,00 Alta Cirurgia com Aparelho de Anestesia'*Oa!iosa
ii

EXIGIVEL A -CURrO E LONGQ PRAZO II Oonsultörío e Residência: !I

Contas Correntes 1.263.107,70 !i II
Gratítícacões a Pagar 12.000,00 1.275.107,70 !.I.i Jaraguá do Sul- Rua Benjamin Constant fi
'U 'Y II ex-residência do Dr. Luiz de Souza ii L.""l!)oIo'P(1)_o4')o",-"o4)i,_.tDo.__�_��_.....r.�lfFo"J

CONTA TRANSiTORIA II P� - _ _.- _ :.=a= _.:::;1 ,.� laa .. UII _II. sea III li§! Iv-"ooIl" lai_ lal:aiiS ILJ""JI .. lai'" I I '!!!!II 'al fii!llnl __ ..

Wi�:!��S�/���:����Sd�laS�fs t:�:���:�� 304.418,90 ;.�:;;;;:;;;�;;;��;�;;;���:;:;:�;:;;;;;;;�;�;;;;;;��:;;;;�;�:;::::::::�;;;;�;;�;::� �
Farmacia Cen trai

�
RESERVAS- :: - :: � �

Fundó de Reservas 111.(69,80 ii
AU TO JARAGUÁ S A

H ][]I(IE HAJFER1':I:ANJS .&: CJn:A. ]['�DA"I
i��i� i�r�ª�j�::O :r;gg . II'. OfiC���;�:�:���;a� li ;:�;;�;;;�:�;��:n;�I;���;�;,Uia;;;;::�; IFundo de Previsão 26.400,00 359.311,50 ii II serviço criterioso e Preços Módicos
CONTA DE COMPENSAÇÃO � ii C R f I' II �1.Silnl&B.ala;;IIII_.IiiiiiII�III._ID.Ei!!i9IrI&3lIIlI_IU8S:.nli§iIU.&iIt ..

:I onsertos e e armas, a preços razoáveis: I:
.

Caução da Diretoria 20.000,00 ii d I li -,--------------------��""'"'"'- II executa. os por pessoa competente uTotal do Passivo Cr$ 2.258,838;10 ii EI

ltapocuzinho, Jaraguá do Sul, 31-12-63. II S ld Elétri á O
. A • II

��·�u�i.�aa �:�:: : 8�a;3L?�E;���r8�b n. L,�.=,,"�.�::�::::2:�:::::::���==J :::m�;�:;lgr��;;:;O��;;;;:;�:�i;:;:!��;�.

!�O��R�� D.E.C. e n. 479,

rf�P::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:� �:���t�adti::e;:r��ua�:see J�g��spaort!:�embléia
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE :� r eERA DE �BEL'HAS J ii - Procedida a leitura 110 relatório e prestação

, "LUCROS· E PERDAS" !l
I I' ::.l:I::.i.: de contas, foram os mesmos aprovados por una-

_'�RÉDj[TO !l COM PRAM ' nimidade de votos. '.

694.854,00 ii .. A receita da Liga foi de Cr$· 33.836,20 e a

47.963,40 !! IIiEI INTERNACIONAL LTDA. li despeoza· de Cr$331·�56d,80. I4 800 O
�: :.:i. s jogos rea iza os num tota de, 117, ren-.. ,o II 7 128

-

:: (Fábrica de Vélas) . ii deram Cr$ o. ,60.747,617,40 ;:::;'.!: ii Deliberou ainda a Assembléia promover o
Rua Elisa Stein, s/n. (visinho de B. Mahnke) ii torneio de encerramento do campeonato da 1 a.

H Jaraguã do Sul -:- Santa Catarina li Divisão, em Jar3guã, no dia 14 de Marçoe terminar
..... .1

t
.

d CI O"
-

d t d 28 d' M···,\••••••••••M $-: o orneio a "ia. rvrsao em a a e e arco
....................................................................................................................

e iniciar, domingo seguinte o torneio do corrente
ano. _

PARECER DO CONSE�HO FISOAL Por proposta do presidente do Acarai, as
- vistorias de campos deverão ter lugar 30 días

Os abaixo-assinados, membros efetivos do conselho antes do inicio dos jogos. _

fiscal de Manoel F. da C,>sta S.A. - Com. e Ind. Logo apos essas deliberações, o sr. pr. anueíou
no exercicio de suas funções declaram na forma que por iniciativa do Conselho Diretor e dos
da' lei que, tendo examinado munícíosamente, os Presidentes das entidades filiadas, iria proceder a
livros, balanço geral, demonstração da conta de inauguração do retrato, na sala das reuniões,lucros e perdas, inventário- e demais documentos da .íotograíía do fundadór da Liga e seu primeirorelativos ao exercicio, encerrado em 31 de De- presidente, sr. Artur Müller, extendendo-sé em
zembro de 1953 e, constatado a maís perfeita considerações em torno dessa solenidade, termíordem e exatidão dos mesmos são de parecer nando, convidou ao sr. Willy Gessner, presidente
que exprimem a verdadeira situação da socieda- do D. Pedro, para descerar a, flamula da Liga quede, pelo que recomendam --a aprovação na Assem- b' t tA' •

d I
co rIa o re ra o.

b�eIa qeral, bem como os ato.s. prl;\tICa os pe a Presente a solenidade o homenageado, quedIretorIa no decorrer do exerclclo fmdo.
para esse fimrhavia sido convidado, agradeceu a

Itapocuzinho,. Jaraguá do Sul, 28-.1-54; distinção de que era alvo por parte dos espor�ista
(as8.) Agostinho V. Rozario jaraguaenses.

-

,

Mario Nicolini Em seguida foi oferecido aos presentes um

Adélia D. Mueller : calice de aperitivo.

Total do crédito Cr$

DÉBITO
196.189,00
190.399,20 -

44.263,40
125.471,30
32.385,40
7.626,70
44.831,40
500,00

7.800,00
12.000,00

- 20.óoo,00--'
15.000,00
15.000,00
12.151,00
12.000,00
12.000,00
747.617,40

Mercadorias
Juros e Descontos
Alugueis

Ordenados
Selos
Impostos
Despesas Gerais
Aposentadorias
Seguros
Combustivel
Lucros e Perdas
Alugueís
Gratificações a Pagar
Fundo de Reservas
Fundo de Depreciação
Fundo de Desenvolvimen.
Fundo para devev. duvido
Fundo para Instalações
Fundo de Pnvisão

Total do débito Cr$

63.115,00
242.347,60

122.841,30
117.377,30.
97.930,40
--

338.149,00

844.021,20
2.538,70

224.395,10
3.392,50
1.200,00
23.460,00
5.320,00
,2,408,60 1.107.336,10

304.418,90

Itapocuzinho, Jãraguá do Sul, 31-12·53.
Manoel F. da Costa - Diretor Presidente I

João Luc10 da Costa - Diretor Comercial e Guar
da·livros Reg. s/n.' 32084, na o.E.e. e n. 479, no e.R.C.

ASSFMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
��----------�----------�-----

- \

(ass.) NEY FRANCO
MARIO NICOLINI
ALFREDO LANGER

-1:::=:::::::::=:::::::�::::::::;;;;::...;:::::::::::::.;::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.;:::., Dr. Wlldam i ro
.

Mazu r8c�an
li •• lt ••ela ule.' ••·· I! ea.a 8IS.'.1ii li
I: - JARAGUÁ DO SUL - II Rua Mal. Floriano n. 152 -. JARAGUÁ
il "
I::il Medicamentos e Pertumarias !!:I'

Clinica geral médico !:! cirurgia de adultos e crianças
- Partos • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas

!I'I'
$'

Simbolo de Honestidade 1,:11, _ Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização
li Oonfíança e Presteza

II
- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

II A que melhor lhe atende !i ...-------.......---------••

II e pelos menores preços ii
�-:::::::::::::::::=::::::=::::::::=::::::==.::::::::=::::::::::::===:::::�:::=::::::::::=::.}i

tistrada Jaraguà Esquerdo
JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

Executa-se qualquer serviço de ferra
mentas -egrícolas para uso de lavouras,
como: Mechados, Enchadas Foices etc.

Serviço rápido e gärantldo e atend.�se ql8lquer pedido

•

Una ]aroguoense de Desporlos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



não deve faltar em casa alguma!

·CORRE·IO DO POY

•

A Livraria Central
cumunica a08 seus distintos fregue

ses que a .partír de 1°. de março p. vín
douro, transferirá o seu eomereío de re

vistas á Soe. Graf. Avenida Ltda. e a-

. proveita o ensejo para agradecer apre
ferencia com que foi dístínguida até o

'presente.

ARTUR MULLER
Prefeito Municipal

OC"l'ACILIO P. RAMOS
Dir. do Departamento do Expediente

ANTÓNIO QUADROS
Escrituário "U"

OSMAR ZIMMERMANN

A firma auceasora espera merecer a
mesma preferencia, pelo que, antecipa
os seus agradecimentos

NOTA Os assinantes de reviso

I
tas, em CORUPÁ, serão a·

tendidos na livraria de Al
berto Maffezzolli e .em GUARAMIRIM
na Casa Comercial de Pedro Klein Fo.

SOCo GRAF. Â.VENIDA LTDA.

Possivel a beatificação de
um sacerdote nascido nes

te Estado
Em estudos a congregação dOI Ritos

RIO, - O Ministerio gistro, Valentim Gentil,
(RIO, 27) Segundo na em 1813 e que foi da Agricultura instalará, Cedral e Alvaro Fló�

noticias recebidas do Bispo de Montevídêu.. no corrente ano, 15 pos- rense.

Vaticano pela Nuncia- Essa é a medida pre- tos agropecuários no �s.. -A fim dá que não ha

tura Apostolica a Con- liminar que poderá le- t�do �e São Paulo, �l�- Ja demora na exec,!ç�o
_ '.. • I tríbuídos pelos mUDlCl· dos trabalhos, o mlDl8-

gregaçao dos RItos im- var�. padre Veras a pios de Santa Adélia. tro João Oleophas soll-
ClOU estudos dos doeu- beatificação. Taquaritinga, Garça, Bo- citou às Prefeituras dos
mentos referentes ao. _ tucatu, Ibiúna, Oatandu- municípios beneficiados
padre Jacinto Veras, . q Ilustre prelado b�a- va:.. Novo Horiz�nte, São que promovam a doação
nascido em Sta Catari- s�Ielro destacou-se pnn- Joao da.�oa Vlst�, Ca- dos terrenos em. que se

�iiiiôiiiiiiiôiiiiiiiôiiiiiiiôiiiiiiiôiiiiiiiôiii__iii===========;;;;: cípalmente pela cons- co,,!de, Mlguel�poh�, São deverá fazer a ínstação
trução de Seminarios e LUIZ do Paraítínga, Re- des postos.
estabelecimentos de oro --o---.--------------

ganizações eclesiasticas
no Brasil e na antiga
Provinda Cisplatina.

15 novos postos agrOpecuBrios PBra
São Paulo

aELOS � DEMAIS

AFECÇOU DG .

Pelos informes rece

bidos, tudo indica que
vamos ter o primeiro

·

Santo catarinense.

MAX WILHELM
COITRA caSPA,
OUEDA DOS CA·

- FABRICA DI BEBIDA� -

COURO CABELUDO.
-:- PROCURA -

T�ICO. (;_Af'ILAR
POR fXCElÊNC1A OPERARIOS

sr-.SÃ� 't'Re!,,?
• 0.

ESPECiÃllOADE

- EXlljam O sabäo (Marca Registrada)

Virge� Especial.idade
dIa CllAo WEllIEl llNJD)l(J§1rlll!l co jonIDlfllHe '

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


