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Informando Acontecimentos
I

Políticos
O Deputado Carlos La- roral. Se ral pretenção foi sumariamente transfe- re, com provas de que êle

cerda, líder da UDN, acu prevalecer, voltaremos pa- rido ,para outra cidade, dentro do Exército, com

sa frontalmente, o Gal. ra gáudio daqueles que pelo Secretário da Segu- prou por 100 o que não
Em 1948i segundo uma estatística apenas ao Lotr, Ministro da Guerra, estão no poder, aos prln- rança, Pública daquele valia dee.

exelente livro PATRICAS E CARREIROS. de M. de estar auxiliando a cipios do criador do Es- Estado. General Teixeira LoU:
Rodrígues de Melo-Irmãos PONGETTI-editôres- Quinta Coluna Comunls- tado Novo, e será um -x- Acusado de silenciar sô-
Rio-19S4, o número de carros de boís em 13 Estados ta no Brasil. Lacerda con- golpe mortal na agonl- Amaral Netto, proprie- bre a denuncia efetuada
da União, à falta de dados sôbre os demais, era sidera Lon, como um ho sanre democracta brasí- tário do título "MAQUIS", por Maquis, sõbre o vas-
de 1�3,211, assim dístríbuídos :

.

mem pessoalmente honra- leire, entregará sob sua pala- to contrabando efetuado
Piauí 1.0511 Estado do tUo 6.614 do em matéria de dtnheí- -x- vra de honra e documen- pela firma S. A. Técnica
Ceará.

'

1.310 Goiás 9:360 ro, - mas condena-o em Continua o espírito re- to público perfeítamente Muray de Organização e'

Mato Grosso 2.680 tRiO Grande do Sul 10.669 virtude de sua declaração volucionário, na região Iegelleado, aquele título Mecanisação, graças ao

Sergipe 3.936,
Santa Catarina 15.851 feita ha dlas, ser a mes- mineira do contestado, ao General LoU, no mo- conclulo com alguns mili-_

São Paulo 4.627 Bahia, 20.749 ma, efetuada pelo vetera- em 'faue do acôrdo a que mento em que for desmen- tares, e, por mandar pro-
.

Pernambuco 6.201 Minas Gerais 51.317 no lider comunista, Agil· chegaram os govêrnos de tida e destrutde, em juizo, cessar Maquis, em virtude
do Barata, com respeito Minas e Espírito Santo, qualquer das acusações de no . mesmo número da.

O número de tratores -atíngía, à época, em a linha comuoísta, que porquanto ninguém quer centra os doze nomes re- quéle denúncia, havendo
São Paulo ,e Minas, respectivamente, 1.608 e 6'84, consiste em tornar respei- acreditar' que o acôrdo lacionados no número 30 um artigo, onde dizia que
enquanto que nos 21 Estados do Brasil, inclusive tavel o Partido Comunis houvesse sido celebrado de MAQUIS. e entre os "os 'generais mandaram
os Territórios do Acre, Guaporé, ,Amapa e Rio te, pela 'forxa da Burgue nos termos em que real- quels figuram 08 srs. Ius- Iengo ficar doente".
Branco - incrível que pareça - apenas 6.7171 zle. Terminando sua ecu- mente o foi. O Governe- celíno Kubitschek, Assis

seção, afirma o Dep. La- dor de Minas, passou a Chareuabrtend, joão Gou- Ass i s Chateaubriand:
) Embora a sítuaeão do, carro de boís perma- Acusado de ser o ma I'SY cerda, que o Ministro da ser denominado pelo pô- larr, Mendes de Morais e ...�

Deç&. inalterada, a nosso ver, pelo' menos em Mi-
Guerra está. fazendo o vo de Bias Fraco, e o o próprio, Gal. Teixeira vulnerável- dos patifes, de

nas, onde o vimos rodar, moroso, ein 1955, pelo jôgo do grupo comunlste presidente du República Lotr. ledäo,' 'chantagista, este-.
centro de uma das grandes cidades da 2}ona da

no Brasil. O Gal. Lott, já que tudo prometera dar -x- Iiooatário, subornador, su-
Mata, que é Ubá, forçoso é reconhecer que o nü-

não se pode dizer. nem aos capichabas na época Eis alguns dos nomes bornado -e desrespettedor
. mero de tratores se elevou, e muito, de 1948 a

êle poderá' dlzê-lo que das eleições, teve o seu e I respecttves acusações até mesmo da vida priva
esta data, em todo' o pais. Cumpre indagar, con- mantém oflcíeís' comunts- retrato queimado em ple- .qué forem condensadas da, de peesöae que Dão
tudo, ante a eloquência desconcertante do peque- ras no comando de tropas, na rua. Houve também do Editorial de Amaral se curvam ante SUdS chan
no número de tratores então' existentes, que obs-

por mera
. tolerância, eu tentativa de derrubada' do Netto, em o número pO de tagens.

'!t!U�:p��t!��:�us�raoi. em prejuizo do pais, á toleima busto do sr. j. K. que está "MAQUIS".. "jeão Goulart: Acusado
:' -, " .... � -' ,', ·c'- ,�• .a'C "'_, ,,' ,," -_ '�_ .....,. �_.�, .,,�� .....,.....,.. _"","-M"'�","1<_�,,"c�� _ �� '--�m&-Kubltsebek-,;Qe de'�:sé':'áVêr-�'énUld'õ"'a

....

Em sê tratando de assunto de iniciativa e Está o PSD a forçar o triz, pelos man,' ifestantes�I'Oliv�ira: Acusado �e, �m PeroD, e que por isto 'jáinterê'sse exclusivamente brasileiros, ressalta, no TSE para que modifique -x- deSVIO de 6 a 10 Ir.llhoes deveriam 'ler cassado os
caso, a indiferencia d<9s govern�ntes ps,rà êsse a Lei Eleitoral, permitindo O Delegado de Polícia

.

de dolare�, �uma mano-
seus direitos políticos. Na

impclrtante problema; mas não deixa de ser tam- que os analfabetos vo.em, de São joão do Meretti, br� -de camblC:� com um a'çäo que lhe move' Ma ..

bem uma prova de que, o tão festejado capital assim como não obrigar esta"o do Ri,<>, por não b!oco estrangeIro, prove- quis" foi Jango chamado
estrangeirQ - o dos �rustes - sempre operaram en- o eleitor a fazer o· seu atender ao pedido de um �Iente .

da c�mpra ,
de

a depor em juizo havendo
tre nós - salvo uma ,(Ju outra exceção - como mero requerimento em cartório deputado do govêrno, pa· ChassIs Bene!. efetuada I se negado a fazê-lo,' O
capital especulativo, aplicade em indústrias de para obtenção do" Utulo, ra rasgar um processo q�ando governador de advogado de Maquis, de
superfIuos, e .não em'indústrias de base, criadoras cujas pretencões implicê:lm em que estava envollo um MID�s, ao preço de Cr$. pois de ter o juiz dado
de riqueza e. progresso nacionais. tais como side· em flagrante fraude elei- amigo seu (do deputado) 10.328,00. Acusado, tarn· por encerrada a instrução
rulgia. fabricação de tratores, máquinas agdco

'

bém sôbre a manobra da impetrou "habeas-corpus':
las, etc. '

co.mpra de Pampulha ,,_ue junto ao Tribunal de jus-.

Ê claro que 9. recente inl:ltalação, no pais, Wa'Shl·ngton LUl·z fOI efetuada !',or dez-reis' tiça. Queremos que o pro-
de importantes indús�rias .alemãs, italianas, japo- .' de m�1 cosdo, aqu�la enor-

cesso ter:ntne com um
, nesa, etc., abrigou, não há neg�r, os trustes a re· me �r�a! que fOI o q!:le resultado definitivo. Ou
ver a sua politica de inversão de capital no· Faleceu dia 5 em São I quando o povo carioca deu IßlCIO a acumulaçao condenam nós Oll a êle.
Brasil, sob pena de terem de enfrentar, em futu- Paulo, o sr. dr. Washing- vibrou da mais puraemo- de dinhe!ro por j.K. quan· O habeas.corp�s" uma vez
ru prôximo, grandes concorrentes aqui radicados, ton Luiz, .ex-presidente çã'o ci:vica, ante a pre- �o PrefeIto de Belo Ho concedido, obrigará o ho.
o que não é de sell' interésse. da Republica. sença do grande repu- rlzonte. mem do pinho a depor.blicano, apóij. as agruras General Mendes de Mo-

Só assim - já que o Brasil não é de hoje Deposto em 1930 pelos de um demorado exi1ió. rais: Acusado de haver Conelensaçio ele
-

nem de ontem - se explica o \ seu' açodado em- "outubrinos salvadores", Deve-lhe o Brasil ines- negoci,ado fraudulentamen- Soares P6rto
penho em nos ajudar... 'ogrande brasileiro de- timáveis serviços, mas .,=====-==================

Mas não nos iludamos - a ambição d08 trus- monstrou uma rara cora- mais que tudo, gratidão
tes, que jamais levou em conta a convedência dos glõlm pessoal,partindo pa- pelo seu exemplo l)1oral, Orquestra de Espetáculospaises onde se instalám, ainda agora não está ra o exilio, de onde só sua conduta de dignidade '

.

,

voltada, no Brasil. a não ser para o nosso petró- regressou quando o pa�s e de patriotismo, afi�man·, Cas.-no de' Sev.-l'baleo que é, como provou a PETROBRÁS, o melhor entrou na sua no;rmali- do-se uma personalIdade
negócio do mundo. da�e constitucional. E foi invulgar em nossa histó- .'

,

no estrangeiro que, a,i,nda ri� politi�a, ultim.amente Por uma f,:li.z iniciativa

,I
de �iscos ."Long-PJaying".

uma .vez deu um ,nobre feIta em torno de pIgmeus. do Clube Atletlco Baepen E e do dtsco R-L·P 008,
exemplo .de discrição, Washington Luiz, numa 'di, a nóssa cidade terá a que tiramo& os dados sô
nunca se ,referindo, a terra em que os postos oportunidade de apreciar bre a Orquestra Casino
despeito dós pedidos in- servem ao enriquecimen- a famosissima internacio' de Sevilha, abaixo:
sistemes, aos aconteci- to rápido, morre pobre, nal Orquestra de Espetá
mentos politicos de sua sem nada ter legado aos culos Casino de Sevilha,
pátria. Ninguém pOde seus, a não ser a sua em turnee pelo sul do país.
ignorar a formidável ma· vida de trabalho, de honra A Orquestra Casino de
nivestação de desagravo e de brio, que é, afinal, Sevilha, é exclusiva dos
que lhe foi prestada por a mais brilhante e mais discos RGß e fern nésta
ocasião do seu regresso, rica das heranças. fábricéil uma grande série

-x-

"Ressachamos á teoria desacreditada de que
a sorte do pais deve 'estar em mãos de uns quan·
tos privilegiados". "Devemos reforçar nossas leis
contra os monopólios, interceptando aquelas sai·
das que permitem as fusões e éonsolidações mo-

nopUsticas".
"

'

Esta, leitor, foi a fala de Truman, 'na sua

mensagem ao Congresso de seu pais, em janeiro
de 1949.

"De acôrdo com dados
existei::lles nos arquivos da
1l1uDlcipalidade de Saba
deli, uma pequeDéI cidade
próxima de Barcelona, na

Espanna ,a ORQUESTRA
CASINO DE SeVILHA

===========================�================================�======================= ecompanhou as tropas de

tragédia ocprreu na' cidade de lndaial ,����Ii�:�' aqU����nhrist�:
. Ipelo ano de 1800, ha mais

to! os p�IS de �ona Ar- ;de 150 anos.

�I�da amda oUylram ,?os, Portanto a formação de
lablos de s,�a fl�har. Eu ,Orquestra Casino de Se
vou mo�rer ,expirando ao vilha, se perde na noite
pronunclar ,essas palavras. dos tempos, mantendo-se

o seu nome até os dias
que correm, devido a he
rança musical transmitida
lI;Ie paes para filhost>,todos
tpúsicos oriundos de Bar-

Impressionante.
Sociedi:lde daquela Cidade" os violentos trovões acom· mo instante era também
onde O' casal era muito :>anhados de chuva tor- atingida pelo raio, caindo
benqUisto e relacionado. rencial.. ao solo.

Po� volta das 23.30 ho- Receosa com constantes Braulino foi fulminado
ras, Indaial foi sacudjda � intensos relâmpdgos" e teve morte instantânea,
por violenta tempestade dona Arminda . também, enquanto sua esposa teve
de chuvas e trovoadas, em seguida, rumou para ainda momentos de vida, Por felicidada, o casal
O casal Braulino Ar- oquarlo e no momento exa chegando ainda 'a pedir de filhos menores, que

A triste ocorrência, pe- minda Belarmino conver- to que atravessa a porta, socorr,o aos seus pais, ainda dormiél no mesmo
las cirscunl!ltâncias ines- savam na sala, depois 'que viu que seu marido foi que moram no mesmo q!Jarto, escapou ileso, na-

peradas dé que se reves-I o marido foi deitar-se, I envolvido por uqJa faisca I prédio, a parede -e meia. I da sofreram com o im
tiu, causou repercussão na enquanto ouvi�-se lá fora, elétrica, enquanto no mes t Ao penetrarem no quar pacto da faisca elétrica.

Pavorosa e lamentável
tragédia assistiu, na noite
de' domingo último á po
pulação da ,cidade de In
daial, vitima que foi um

casal humilde e pobre re

sidente ali, da . fatalidade.

(Conclue na última p';gina

/
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Mit dem Nachbarn' vor Ge'richt
,

. ,',. ,"". J'

E. Trost
Apotbeke �'Scbu)z"

JABAGIJA. DO ·SU....
, Ein schwäbischer Bauer vor dem Richter erscheí- Der biedere Schwabe de.q.HuivomTisch: SQforf �- '. -

stand einst mit seinem nen. tat, als haMbe er níeht stQ,c,kte die 'Rede' d_es:bie- ,'J ';MBOIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Nachbarn auf sehr sch- Der Nachbar, als Zeuge gehoert und '.berichtete, deren ·Schwaben.' Er ver- J',:

-
.

.

leohtem Fuss. 'Der Naoh-. geladen, schilderte,' wie wie Nachbars Hennenjbeugte $lch tief und sagte
c'

,Da� Symbol der' Rechtschaffenheit, des
'bar' tat alles, um dem ihn der Jakob mísshan- fast taeglioh in seinem mit pfiffigem Sehrnun- Vertrauens und der Dtensrberketr, die Sie
'armen Jakob das Leben delte und dazu eígentlióh Gemuesegarterr gesóharrt zein: em besten 'Zu den g:eringst�n Preisen bedient.
sauer zu machen. Bald gar keinen Grund gehabt und alles verwuest haet-
pfluegte er ein Stueck in habe,' denn es koenne ten, wie der Nachbar "Sehet,. Hers Richter,
den angrenzenden trem- schliesslich einmal pas- durch seine: wiese gefah- genau so, wie Euer Gna-

,

deu . Acker. hinein, bald síeren, dass man unge- ren sei, so dass tiefe den jetzt mitmir, ist es :' ': -:

fuhr er mit seihem· soh- schic�t ei,nfa,hre,'. und. Rad,spuren .

.zurueekblíe- mit dem.,. Na�hbarn, �r-I
werbeladeneu Fuhrwerk dabei den' Zuga'ng eum ben �<und' WIe... - der, gangen. Nur 'habe, Ich f
Keék durch Jakobs schcen Nachbarhaus 'ein. wenig Richter hoerte kaum zu. ihm mindestens sechsmal
angebautes Feld, bald versperre' ... , UQd �er Ihn sergerte der .grosse gesagt, er solle seinen
,liess er seíne Hue.hne.r in Ríehtsr nickte

zuStim-I'Bauern�utt
der da

Il.�radel\Wagen aus dem Wege
den Nachbarsgarten 18u� mend und erklaerte, man vor seiner Nas e lag. raeumen. Euer Gnaden
fen oder warf Stroh und lebe in einem geordneten Zornig fief er:

.

sind. jedoch nach bloss
allerlei Unrat in den 'Staatswesen und wenn es "Jakob, nehme Er zweimaligem

.

M a h ne n \, \ \ ,\s'a u b e r autgeraeumten schon Meinungsverschie- augenblicklich den Hut schon ungeduldig gewor- \ \ \

Hoi. Einmal' stellte.

erl
danheiten gebe, so heette vom Tisch! den und haben da schon v

�\einen leeren Wagen a:�. man. die' hohe O,brigkeit Der J.akob aber schien ,den Hut weggestossen!" \\ \ \
sichtlich so ungeschickt um gnaedígs E.ntschei- taub zu seín. Munter '" \
vor .den Zufahrtsweg 'zu dung zu bitten und' dürfe redete �r weiter, wie er Der Richter schaute

\, \\�\' .\�Jakobs Hof, dass der keinesfalls zur Selbsthilfe Dutzende von Malen den einen Augenblick ver- ,\ \\ \
Bauer nicht mehr sínfah- greifen. . Nachbarn ersucht habe,' dútzt drein. Dann muss
ren konute.,Er schob den' Da trat. der Jakob rasch doch. seine Hennen eín-' er ueber die Verteidigung -'n..J"n1ÃW a gen beiseite, am vor, legte'seinen breit- zusperaen

.

und auf der des Schwaben herzlich "bUb, : lU
andem Tag stand er randigen Bauernhut auf Strasse und nicht ueber lachen. Und da er ein
schon wieder am andem den Richtertisch ,und sein Feld zu fahren. Auch eínsíchtiger Herr war, schützt NIVEA Ihre

BI D
.

d S h b 'h
'. .

d" W h b b k d J k' b f
Haut bel Wind u�dWeHer; sie-bleibt.i ätz ..

' .

a riss em' C·" egann treu erzlg zu wegen es agens a e e am er a o uer sammelweich und ch "d" Wi
waben die Geduld, 'er erzaehlen. Der Richter er erst dem �achbarn die ausg�teilte Pruegel gut.daß�sNIVEA���tl m:1 Ig. Ie

lauerte �dem.' b. res.en
Bach· unterbrach ihn'

::erg.erlic�: im.
Guten gesagt.

".
.

nicht nur keine Str,afe.,�..
,�. .�

,.... ...
-

bar auf und vermoebelte l "Jakob - ehe Er wer- Da verlor· der Richter, sondern der Nachbar ��iihn aus Leibeakraften. terrede, nehme Er erst dié' Geduld. É'r 'bruellte wurde noch streng er- .

\
'.

Deswegen wurde Jakob 'ei!lmal" seinen Hut vom den Ja�ob wuetend .an �ahn�, der Bauern fortan. '

" ,

.

6J8
angeklagt. und, musste TIsch!" .. '" . und atíesa kurzerhand lD Frieden zu lassen. "',

" .: �.

j

Haemorrhoíden .

JlIckreiz jEkztlJiDe, Fiss,usn. :
, Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque ..

me Applikation. Formel
der, Haedensa"- Gesells
chaft, Berlía, Zugelassen
bei den deutschen Kran.
kenkassen.

.IAsthma.
W ir werden darauf euí

merksam gemacht dass
die Tablenen

"Ealin "

-der C. F. BOBHRINGER
& SÖHNE, Mannheln, das
bekannte und altbewaehr
te Asthma-Mitlel, wieder
überall erhaeltlích sind.

::&:f _ ••• _ILI_ldl_ •• _1 l_I ._- - •• --, .···-·':'=:'II ti- !l1i_-������_S8�iIIJ�_e

Dr. Fem�ndo A. Springmann :1 FO:rO PIAZE�A '

•
. DBPRONT-B (A PRBPBITURA ',- JARAGUA DO SUL

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé-
.

Fõto�áfias em i,�raJ - Fotocopias d� DocUmeD��lI '-
dicas da Universidade do Distrito Federal li) Filmes e Matenal Foto - Aparelh{)s e Acessórios.

eHni�a lIédie. _

"

(J1:'Dl!tn.'a Geral :_ Parlos I A pedido,. "Cd�Il._.d.,� a dom�c�lio ,'e tambem
..

' "o,&.I �a ,.... , em 10éâlidades '91ZlnhcxlJ , ..... ,.- p� \4

Consultório e Residência:, Rua Preso Ep'. �_dl9i__ - S!!8IilI_aBfil� IIlH!_IIiB�li.fll! _�
tAcio Pessôa .

D. 206 \ex·residen'cia de dr.
>

�

Alvaro Batalha):'" , . .

ConspltaEi: Das 9 ás 12' e 'das 15 as 18 bs. i�
•

� 1
.-",III_dl.U._III_-'U_Ui_IFI_I._II._IU_.II_1 1..... ;x.cu..rs.ao.

'

I - Atende chamados' de dia e a �oite -,-
.

m:t:'ft._llI_.I_' •• _ ••• _ r_ ._

.
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem na séde da socieda
de, em Rio do Cerro,' Municipio de Jaraguá do
Sul, às 15 horas do dia 24 de. Agosto de 1957,
afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

.

a) Discussão e aprovaç�o do, balanço geral
encerrado em 30/6/57';

b) Eleição dQ conselho fiscal e seus suplentes;' ,

c) Assuntos diversos de. interêsse social; • '
.

"

NOTA: Acham-se à d�posição dQS senhores: OE PESSOAS lb USADO CO.
acionistas, na. séde da sociedade, 08 documentos 10M �ULTADO O PGPULAI \
de que se trata o art. 99 do Decreto Lei 2.627 de

. ,

DEPURATIVO
26/9/1940.

' .

Jaraguá do, Sul, e.tn 6 de julho de c1�57. E...L.. IX I R'. 914WILHELM . RADUENZ - Diretor Presidente
DELFINQ RADUENZ - Diretor Comercial .• slfIJl AlAGA.Ta • 8B8A1lS.· Laranjeiras, Pe·

O ,.....'. aá;o. o 'Corat;êe. o cegueiros, Ka-
. .

. Estoma&ó. oe pulm6ee. 8 Pe.. kiseiros, Maci-

Dr. Francisco Anlonio Piccione PM_ DOr.. nos,Ouoe. ........ eiras, Jabotica- À todos os participan-
JH:�DICO "--.- '-.'.Qu.a do �-be- beiras, etc. Ro- "á- __ - ;

D hl' tes, desde l agra,dece,Cirurgia Geral de adultos e criança" CI1- , .. A Abortos,
. selras, a las,

nica Geral ...... Partos - Operaç'ões - CoMu o mwcQIco Camélias, Co-
Moléstias de Senhoras e Homens. etoaae o popular depurativo oiteras, Palmei-

M���t=��:�l:agJ=� I
ELIX IR 914�-- �:a:c·'::�IO_ (('=::=�r:�:=�:��;::�=:�:::=IE�:::;�1E:::::::�:::::::::::::::::::.�

I
JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. '

. =-..: :=�::;�::: go Ilustrado ,-II·. Ie· \UI � It \UI.II))
..

11 '. ll� 7.11.', I!
co IiI.U poA - 8AN�A CA��H.INA I ... auxiliai no trate.mento da Is I.. 'II' t:fI.
'."�._." __. __. __ _ "... __

Flua. REUMATISMO da me. LeopOldo Seidel 'IJ' RUA MAREOHAL DEODORO DA FONSEOA, 158 II

if".-..".------------ "·.....--�---·:-:::=l::_-·--·"' •• or'.em. pelO o, H . S. 'p" Corupa li JARAGUÁ DO SUL 8T�. OATA�INA li

� lllll, lEIDCIH! IKA1lJFMANN II ii Secf"0 d.c����_::'�eld���J�!'.brlflCaDr.s, �
H MEDI�O CIBlJ.Q.fjlIA-, II .11 'Lubrificação-carga de Baterias etc. ii
li F d 1 F ld d ä M d'"

.

'cl: U' li :1::::-'::::::::::===::'-::==::::::=::::::::=:::::=:::=:::::-'::::==::'-:::::::::'ii "I!,I CONSÊRTO - RBPORMA .B RBTIPICAÇ10 OB AUTO- II
lI' orma o pe as acu a es e e ltma· as

,I
mver-

li ii Acabo de. instalar o meu GABINETE I� .. ,�. MÓVEL- B CAMINHÃO.':. ". II

ii sidades de ColóQia (Alemanha) e PÔrto Alegre II p. DENTARIO á rua Marechal Floriano em casa "'I I!
U· CIRURGIA � SBNHORAS -+ PJlRTOS - CRIANÇAS é ilil da sra. viuva Buck frente á' F'armacia ,Schulz. II It

'.

"'SEltVÍQO itlPInO'::'g"GÁRÀNTr'DU'
.. II,

!Ii . CLINIC� GERAL ii li Todos os serviços dentarios H :u. . '" "

"
.

.

. !�
I" tORga pratiea em JIospitais Europeus II II Ponte movei - pontes fifCas - dentaduras· il'�==:::.:=::==,:,,-== ==-.====::::::::::::::=.==:::=&'
.: :. ,. d di" ii'· I j:,...,...._.,� _ ,_.........,......,.,........ ...,._...;..,:1II, CODs�ltório e residência: ji ii anatomicas - eota uras ny on - coroa J�quefe. II ;::P � �.;'
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio 'Pessôa, 405 II II serviços garantidos e rapidos i:::' ! i., Clfnlea .de O,lhos �"Ouvidos -. Ià:riz e. Garganta

..�.jii II ii • I. Ii 1
=;!,

CONSULTAS:
!:I, .!;"

prec;os módicos ;.i!.: li., �:'
. DO RQ • a .a ••111 :

:.�:'1 Pela manhã: das 8 t/2 ás 11 horas I' II
Atendo terças - quartas' e quintas feiras' MODBRNA B PRIMOROSAMBNTE 'NSTA_!-ADA

'

ii, ,i I . das 7 e meia da manhã àté .ás ·12·:·- das,14 II '. : A melhor aparelhada em Santa Cdtarina :

II
Pela tarde: das 14.\ t/2 ás 17 1/2 horas 1111 até ás 18 horas; .. ,

! !! l� Rua Abdon Batista (D�fronte a_ "A, N.OTICIA" 1·lL__M���nd�,,;��������._���"�._�_.��te.._.J t ��!E�_�����_��_��:���:den��:�JJ .I··::i,,����..,� ;��� � � �..,�.:..� : �..:.� fiI::
................_ _ •••••••••_ "'.__'_••••••__ _ _••:fI' �••••••••••••_ __ __•••__ _ •••__ _ __•__ _._ •••' •• _ � �::

ím.ín-und Ausljlnd·
hervôrragend bewährt!
Ein Versucll.,úberteugr!

1�"allelA�orhek'"

A DIRETORIA

hilft Rheuma·HexenschuB
rasch Ischias • Nerven- und
bei.

Kopfschmerz. Grippe

Comércio e Iß�dslri8 l'l� Raduenz S/B.
Bio do "erro - .Jar�goil do Sul- s.e.·

ASSEMBLÉiA OERAL ÓRDINÃR.IÀ
Edital de Convocação

Em comemoração a

passagem de seu primei
�!!!!!!!!_--�!!!!!!!!. ro aniversário. o Centro

Excursionista' Jaraguá,
levará ,a efeito uma ex

cursão ao Morro da Bõa
. Vista"(pico Jaraguá), dia
;24 do corrente mês.

Ornamentais

MUD A SM'ILHÕES
Frut/feras e Outrossim, avisa a todos

os interessado's que qui.
serem participar da meso

ma, darem os seus nomes

80 Sr. Alfredo Guenther
na A Comercial Limitada,
até o dia 23.

MAGRO'S'�'
. �.

FRACOS.
.�.

VANAOI.Ol
t indicado

DOI caaos de'
fraqueza.

.

pali·
d�, magreza e

f�tio.
Em Bua fór'

mula e n l r li lU

Vanadato de
s6<lio. Licitina, Glicerofoafatol,
Pepsina. noz d� Coia,

..

etc, de
ação pronta e eficaz nOl caS08

de fraqueza e neurastenias. Van..
didl é indi�dó para homens, mu
lheres e crianças, sendo sua fór.
mula licenciada pela Sadda ·Pu.
bliea.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OORR!IO no povo DOMINGO DIA 18 8-1957 3

Comércio & Indústria W. RADUENZ SIA. r==:::==:::==:::::'====--===::::::======:::===:::=:::::':::=--=,
Rio do Cerro - larBguá do Sul _,.. S. c: li Empr. Sul Brasileira de Eletrecidade S.A. II

RELATÓRIO DA DIRETORIA ii
. - :M:A.rH.IZ: JOINVILLE li

q "
Senhores Acionistas: li' Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque: fi

Atendendo ao que dispõe os nossoa estatutos I, Uma linha, completa de motores nacionais e estrangeiros de alta e baixa I'e a legislação em vigõr, "vimos de apresentar aos ii �
rotação, para 220/380 V. )0/60 ciclos. APARELHOS DE MI;DI- i!

8�nhores acionistas o balanço geral e a demonstra- II ÇAO - Bombas para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS 'ELETRICOS II
çao da conta de Lucros & Perdas, encerrada em I) PARA O LAR. Sortimento compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO- !I30 de junho p. findo, bem como o parecer do Oon-l í OS, de ARANDELAS,

.

MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de li
seIho Fiscal. O resultado apontado, assenta rigo- ri luz e torça de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo. 11
rosamente em lançamentos e pará maiores esclare- I" A nossa seção de instalações atenderà com presteza a qualquer pedido de !;
cimentos que os senhores acionistas desejarem, es. .1 instalação de luz e torça. . ii
+

•

tei dísoor na séd . l6 )1ramos ao 10 erro ispor na se e de nossa aocíeda- 00.
.11

.

de em Rio do Cerro, Municipio de Jaraguâ do Sul.
. . . =-"

Éra o que tínhamos a relatar.
Jaraguá do 'Sul, am 6 de julho de 1957.
WILHELM RADUENZ - Diretor Presidente
DELFINO RADUENZ - Diretor Comercial

Demonstração da conta de "Lucros & Perdas",
encerrada em 30 de Junho de 1957

CONTAS
Mercadorias
Rendimentos Diversos
Fundo de Depreciação :

Máq. e Instalações 9.678,00
Veículos e Acess6rios34.135,OO
Motorei! 4,966,00
M6veis e Iltensflios 6.877,00
Semoventes 500,00 56.156,00

Jaraguâ' do Sul. em 1°. de julho de 1957.

WILHELM RADUENZ' - Diretor Presidente
DELFINO RADUENZ - Diretor Comercial'.

EugêniO Y. SchmUckei· - Contador CRCSC n". 1605 -------------------
G-*••••••••• .:�••••••••••••• �••••••••••••••••••••••••••.••••-. •• t...'\ := � ••••••••••w •

••�••
•
••
•
••
• •

••
•
••
•
••�.·•••••••• 'I..· ·.K •

••'C' ••••4••'\.J'.·•••.•••�O
BALANQO GERAL ENCERRADO EM 30-6-57. f: :

Im�:�!::.
A T I V

�32Õ5.00 �:::i:··· O nOVO I
Edifícios e Bsnfeítorias 721.000,00 944.255.00

Esté,,1

Máquinas e Instalações 193.560,90 :
. Veículos e AcsIJs6rios 682.700;00 :

Motores 99;330,00
M6veis e Utênsí1ios 137.558,00
Semoventes 10000,00

Disponival
Caixa

Raalizaval a curto a longo prazt
Mercadorias 1.059.554,80
Duplicatas a Receber 92.340,50
Petrobrás 4.600,00
Contas Correntes Mensais 126.882.30
Impostos e Estampilhas 261,80
Contas Correntes 755,50
Oriação conta Renda e Desp. 22.040,00
Caução 300.00

Contas da Resultado Pendente
Despesas Organização da firma 24.400.00

Conta de Compensaçlo IA�ões Caucionadas 20.000,00 3.438.323.8� f:PASSIVO fRio Exigível

�:i.Capital - 2.000.000,00 fFundo de Depreciação 134.078,00

2.162.134,20 (=::.Fundo de Reserva Legal 20.000,00
Fundo Devedores Duvidosos 8 056.20

Exlgivel a curto e longo prazo f.�:Duplicatas a Pagar 345.60�,40 f
Empréstimos 353.450,00

f.i:. IObrigações a Pagar 23.576,50 e economia.
Contas Correntes 494.678,60
Contas Correntes Mensais 30.182.10 1:247.489,60 .. �.�� :::�::.IConta de Rasultado Pandante fi

. Dividendos
Conta. de Compensaçlo
Depõsito da Diretoria 20.000.00 3.438.323,80

=
Jaraguâ do Sul, em 30 de junho de 1957. OJpacldadc ., P&� E
WILHELM RADUENZ - Diretor Presidente AgorQ equipado com o novo compreSSQJ' olcldo E
DELFINO RADUENZ - Diretor Comercial

.
.

P-91, fabricado sob licen�o do ;� =
EugêniO Y. SchmUcke I - Contador CRCSC n". 1605 t E C UMS E H P R O 1) u c e S .e O ;\ :=::1E C O N OM' CO - R E 51 sr E N.TE-·S'Iíl..e:NGO&O \

PARECER DO-CONSELHO FISCAL Mais de 120.000 Refrigeradores Climax n,ps law cjp fOs abaixo assinados, membros componentes Bdo Conselho Fiscal desta Sociedade, tendo examí- ) gnado detidamente as contas de resultado, demons-

�tração das contas de Lucros & Perdas, bem como

Revendedor Autor' .'z·ado : o�'o Balanço Gera) encerrado em 30 de Junho de
1957, são de parecer que os referidos ätos devem

CASA. SONNENHOH L
. .o::::=.lser aprovados nos seus precisos têrmos, pela as- • Jsembléia geral ordinária a se realizar oportuna-

Imente.
Nada maís tendo a tratar, encerrou-se a pra- • i •

sente reunião e, para constar vai por todos abai- � , B
xoassinada.: :J

All":'ar:.�:.: d� :D�:/:m06F�.:6::1h� �.;:.::. $,6.1. l ,�,.."" m �.r"',.., ' ,..'" ,, =n�' , �
�� . -

-,
_. � � � . . ", .• _. • .

:-.." �t..,., •• � . • at.;,JC ", , �··,··.··.··,.··•• ·.··.::,,:·*··.··.. .,v ...· .... :�....�o

654.002,80
43.528,00

PRISÃO DE VENTRE
�SIÔMAGO. FíGADO f IHTESTINOS

.Desp. Organíaação da firma 6.200,00
Juros & Descontos 14.153,30
Despezas Gerais 564.754,10
Lucros & Perdas 19.511,20
Fundo de Reservas Legal 20.000,00
Funno Devedores Duvidosos' 8.056,20
Dividendos 8.700,00

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

697530,80

Proporcionam bem-estar gerat
,facilitam a digestão, descon
'gestionam o fígado, regyJari-

zam as funções do ��
.

697.530,80

Dr.....Waldemiro Mazureehen
CASA DE 8AUDE

§angucnoll

��NG�t��L
COtiTÉM

EICELERTES

ELEMUTOs TORICOS

Fdsforo, Cücl0, Arsaniato
e Vanadato da s d d í o

TODlCO dos convalascrantes
Tonico dos dasnutridos I
Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Ceiam, Crianças, ra

quíticas, receberão, a to
nificação geral do orga-

nismo 'com o

Rua Presíderite Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermie Ondas. curtas e Ultra-curtas
- IÍÍdutotermia � Bisturi-elétrico . Electro-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.

Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando naO ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIHA MINANCORA' FARMAGIA NOVA
Ce ROBERTO M. BORST

. Vermitugo suave e de pronto a que dispõe de maior sortlmen,
efeito Dispensa purgante e dreta l to na praça e oferece seus artl.

SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR- gos à preços vantajosos
ME o n. 1, 2, 3 e 4 Rui Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! ���Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

Iremédios
Compre. ho] e mesmo uma LOMBRIGUEIRA Anuncie no .

I "CORREIO. DO POVO"
.

MIRARCOBA para o seu tilhinho.
E um 'produto dos Laboratórios Minancora e torne seu

.

____
<, O_I_N_V__I _L_L_E_·_· -:' produto conhecido

"'.,...;... -- ..... ',.-

1.123.148,90

ESTRELA DE PRATA

vantagens que a

refrigeração elétrica

oferece para li. saúde

e o bem estar da

19.785.00 ,
·
·
·
·
·

:
Léva a todos os lares

1.306.734.90
as extraordinãrias

família. CLIMAX

atende rigorosamente, a

todos os requisitos de

qualidade, beleza

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



TÖNICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

�=================a,
PARA FERIDAS, j

E C Z' E MAS,
INFLAMAÇOES,·
C O C E t R,A 5,

"...
-

F ,R I E I' R 'A 5,
ESPINH.AS, ETC.

Aniversários: Fazem anos nesta cidade; o menino
amanhã a srta. eacilda Felipe Harbs e o sr. AI
Wunderlich e o sr. En- vhro Stinghen, residente
gelbérto Freiberger. em Camoê-Paraoá.,

ANO XXXVIII .: JARAOUÁ DO SUL _ DOMINOO, 18 DB AOOSTO DB 19b7 - SANTA CATARINA _ N. 1.961 Na mesma data a sra. Dia 24, o sr. Herberto
Catarina Torinelli, espo- Buerger e o jovem Wi-·
sa do sr. Angelo Tori- gando BehUng.

Orquestra de Espetáculos' !Po' -- _.".,....-...·11."1.1* li 11IIIi5!_ nelli e o menino Mário A todos os aníversarí-

CASINO DE c.":EVILHA F b (Sezões, Malárias, Karsten. antes os cumprimentos;:) I'!J rt-Js Impaludismo Dia 20 aarta. Dorothéa do "Oorreio do Povo"
(Co d ir á I) � � MI' T d

. Mascarenhas; a menina .Dt. a prime a p g Da a eítas, reme eira
Elízaberth, filha do sr. FOIO Simbólico•• Deverá

celone, sendo assim uma apurar, o C. A. Baependi, - CURAM-SE RA.PIDAMENTE COM _

Albino Duarte. c�egar � esta CIdade no

orquestra pura Catalã". contratou a Orquestra Ca- " C I A t"
.

"

Na mesma' data a me- dIa. 26 •

do �orrente� .0

"A temporada da Dr- sino de Sevilha, pela im-
..

apsu a:; n Isesonlcas nina 'Benta Alzira MaB- Fogo Símbölíeo.
quesrra Casino de ôeví- portância de CrI 27.000,00,

I
' M ínancora" . carenhas. A chegada está mar-

lha, em terras Sul-Ame- constando do contrato,
_ Dia 21, passa a data cada para 18 hor�s. ,

ricanas teve inicio em um Show, no Cine Buhr, Em Todas as Boas Farmácias natalícia do sr. Arnoldo Na m�nhã seguinte os

1949, quando pela -primel- e um baile, cuja duração

I I
L. Schmitt, grande índus- atlétas jaraguaenses de-

ra vez o conlunro deixou é de õ horas, durante o É um produto dos Laboratórios MINANCORA
trial e destacado elemen- v�r.ão eonduzí-lo atê a

.

a Espanha, para çumprír qual, será, apresentado .

Joinville _ se.·._ to da vida social e politica dívísa de Blumenau.
.

t at La Ha' ilh ta. atarma
- . .

G' Ium con r o em' - mars um marav 080
OI. 7 -I hew'- .. d<!.mUnIClplO;asra. ise a CrOft. No Centro debana, Cuba. De comum Show. .1........·;.. .. -- M�ller, esposa�.() sr. 08n� Preparação de Oficiaisacôrdo os componentes da As mesas, para a· apre- Müller, escrivao de polí- da Reserva de Curitibaorquestra decidiram, que seotação da Orquestra

c.:-------- - ---

--.-.- -------.-- ;!o" ci.a e a sra. Emilia ver-I termínou o curso o J'ovem'dDte� de voltar a terre Casino de Sevilha, dêsde f!
---------·..• ..---·..·---..·---------·· ...

il bIne�, esposa do sr. José EUsaldo Leutprecht, filhonatal se empreendesse um já poderão ser reservadas lU' ,OS MELHORES r II Verbmen. do nosso amigo Ignáoiogiro por outros, países com o Snr. Seme Mattar. U Dia 22, a srta, Delor- Leutprecht.tendo seguido então para Por gentileza do Snr. I' T
.

ete t .

. mes Wunderlich; a sra, Ao 'Elísaldo o no-ssoo México, depois para Mario MUller, Gerente do I ap s para au omovellil, Maria Schmitt, esposa do abraço.Vettezuela, Perú, Chile, Clne .Buhr, serão, todas li Plasticos para estofamentos sr. Antonio A. êchmítt.!_. _chegando depots a Bue-I as nortes, antes da apre- industrial nesta cidade;
nos Ayres na República senração dos Filmes pro- Baterias Ford, que duram mais a sra. Irmgard da Costa, Registro CivilArgentina. Em 1963, atua gramados, tocados discos

p .. . .. esposa do sr. Waldemar
ram pela primeira vez no comuns e L,png-Playing, neus - BrasIl, General, PIreUI

II da Costa, residente em Anrea Müller Grubba, Oficial
Brasil, na Capital de São com a Orquestra Casino II S. Francisco do Sul; o do R e gis t r o Civil do
Paulo, atuando em Tele de Sevilha, para que o TODAS AS PEÇAS e ACESSORIOS li S1'. Otfred Vogel; o me- I". Distrito da Comarca Ja-
visão, Rádios, Teatros e público de Jaraguá do ôul, O O M 0- S iI nino Joél Paulo Pereira; raguá do Sul, Estado de
Bottes, seguindo depois possa ouvir as maravilho·· PARA AUT M VEIS e OA INH E II a srta. CéUa Bortolíní; o Santa Catarina, Brasil.
para o Rio de .lanetro, ses Interpretações désta II menino Nilton, filho do faz saber que comparece-tendo posrerlormenre per- famosa e internacional II !; sr, Bonifácio Petri; a sra. ram no cartóno exibindo os
corrido todo o interior do Orquestra. 11,1 B.II.· a ela.. ...... ii Alzina Wint�r Schmltt, documentos exigidos" pela lei
Brasil de norte a sul A, iniciativa do C. A.

: Caixa Postal, 19 .
_ Fone, 299' ii esposa do sr. Bdgar Seh afirri de se habilitarem paraA Orquestra Casino de Baependi, está dêsde já ii ii mitt industrial em Rio casar-se:

Sevilha que agóra é apre- co�öad� de pleno .exilo, II JARAGUA DO SUL i! Molha e o sr. 'Frederico
Ed't IN '4" 21::2 d 13' 857sentada, é· dirigida pelo pors Simples nottele da u '. '1 Röesel' 1 a. .... a, e.. .

Maestro PIO TORRECI- apresentação em . nossa' �==:::==-====-�=:::==::======::"p Di 2'3 N b t I Heínzí Kreutzfeld e
..' a

. ,. o sr, or e! o Wanda OldenburgLAS, que, escreve os ar- Cidade da Orquestra Ca- r..::===:::::;;;;::::::::::::=:::::::::=:::=::::::=::::::::::::::::::=::::::� Hafermann,�armacêutico
.

"

.

. .

renlos 'p.ara Q conlunto, e sino de Sevilha, desper- fi . 11 '

.
. . Ele, brasIleIr�, .fI�lteIrO,

�e compõe em base de tou as atenções gerals dbs II

�
II lav�ador, domlCl�l�do. e

3 pistões, 3 saxofones, assoéiado� do Baependi, II , d,f' 'ß' C I'
.

� ß II Pr ·b·
- resld�nt8 neste �Istrlto,

piano, baixo, bateria e d.ois e de" toda a Elite de la- II rlOSD nes IreIS Ilrlnense U II" 01, Iça0 em RIO da Luz, fIlh,o de
cantor.es, um tipo 'e&pa- raguá, que incontinente iI ',..

'

"TAC' .' .... i! Bertoldo Kreutzfeld e de
nhol - José Mo.ria Madrid. I ipotecaram solidariedade h h te;�::aft�:�!: aP::::a� Elsa Bruc� �reutzfeld.,
e outro melódico _.Alber- moral e financeira ao graQ- ii É 1111 ßla, �rasI1elra! �o.lteira,
to Del Moote, porém to- de e vulruoso empreendi- II Agente locesl: S' ROlO THOMSEN .

li
da e passagem em 'meus do�éstIca, domlcI�ad� e

dos os músioos 'se reve- mento. III!
- Escritório Técnico-Contábil "Thomsen" - n te�renos 118 Estrada Gua- resld�nte neste �IstrIto,

sam tocaodo vários ios- II.
Rua Mal. Deodoro da Fon'3eciJ ii raJuba, �orup�, dos sen- em RIO da Luz, fIlha de

trumentos (3 cada um), II
(enfrente à Prefeitura Municipal) i: horesWIlly Z!Its, Andrea Guilherm� Oldenburg e

conforme o número que Proibição li II Auerbach e c.;gon Auer- de Ana Lickfeidt Olden:
executam, oão havendo II Aceita. encomendas e cargas para qualquer III b��h, não me resJ?onsa- burg. .

\
hierarquia no conjunto,. Proibimos terminanttl- II. l'ocalidade do país, coIr! fréte pago e a pagar !! bIlIzando p�r qU8lsqUtlr E para que <;hegue ao cu

sendo todos igua'is em mente a entrada de pes· II e .reembolso. ' ii conseque!lClas que pos- nhecimento de todos, mandei
importância e ganhando soas estranhas e animais II Vende passagens aéreas da TAC e Cruzeiro "sam sur�Ir leIa não ��- passar 'o presente {'ditai que
O mesmo Mlário". 'em mi.nha propriedade, III, do Sul, à vista e crediário, para qualquer fi servanCla esta prOl 1- será publicado pela In'ipren-
,E é esta magoifica OrO' sfim de caçar e estragar I 'localidade do país. li çß.o, 8 9ual levamos ao

sa e em, cartório onde será
questra, . que na noite de as plantações. . li ATBNDE à venda de passagens aéreas ao ·!I conheClmtln�? do sr. De- afixado durank I, dias. 5,
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