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ANO XXXVIII - JARAGUÃ DO SUL, - Domingo, 8 de Setembro de 1957 � Sta. Catarina

Waldemar Grúbba I· "Informando Acontecimentos Politicos"
A obstrução ne Câmara Guedes Muniz, do Alml- Lott se êle provar em

RECENTEMENTE, sob o título "Críticas da e no Senado, desencadeá- rante Amorim do Valê e juizo, que mentimos nas

Sociedade Rural a atos do govêmo : da República", da pela UDN, connnue do General Juarez Távora. acusações .graves que
vários jornais publicaram com destaque as restrições vitoriosa, nenhuma pro- Como se sabe, os oficiais fizemos a' doze ilustres

que ali se fizeram às indústrias de tecidos, à Fábri. posta apresentada pela reclamarão no poder Iudl- membros do atual grupo
ca Naclonel de Motores, à Petrobrás e ao naclona- maioria ao plenário, foi ciário uma reparação pare que manda e desmanda
lismo brasileiro, algumas das queís, eoeser do pe- votada. Entretan:o é ne- a acusação, a êlea feita, nêsre pets.
queno espaço de que dispomos, merecem aqui co- cessérlo que o povo se em Boletim Secreto do -x-

meutedas. mobilize afim de sensibi- Exército, de que, estariam Os Generais, Teixeira
No que se refere as indústrias de tecidos, for- lizar as correntes puras preparando a subversão Lorr, Angelo de Morais,

çoso é reconhecer que o crítico vereou o assunto da maioria e com isto da ordem constitucional, e o Vice-presidente, sr.

com precisão e objetividade, para se revelar prima- levá-Ias. a cooperar ne inclusive o assassinio do João Goularr, respondem
ríssimo e canhestro no trato do que denominou "as tarefa de defender i.I pu- próprioMinistro da Guerra. a Maquis.
indústrias forçadas de euros", "pare fabricação de reza do regtme:através da As explicações do Ministro Iango, tentando evitar

Iípps e caminhões" 'e daí, falando de oitiva, afirmar \ verdade eieitoral, declarou Teixeira Lotr, ao Supremo que a justiça apure li

com ênfase: "Mesmo a Petrobrás, graças aos recur- o sr. Carlos Lacerda Tribunal Federal, foram verdade e as acusações
sos colossais de que dispõe, mas um gasto 'de 1 (UDN) reconhece àquele consideradas tneenetetõ- e f e tua das pela revista

bilhãg e 200 mil cruzeíros, não pode competir as perlamenrar que a obstru- rias. Daí a insistência MAQUIS, depois de se

RefilHlrfas privadas, que, com ela, ganham somas ção não poderá prosseguir dàqueles altas patentes recusar a depor, volra airaz,
enormes anualmente, sem que o povo aufira qualquer indefinidamente, pois a militares. pare não ser obrigado a

vantagem". "Perfurações insignificantes, em relação maioria acabará como é -x- depor gebaixo de vara, e

à de outros países, extraindo, só na Bahia, quantt- claro, por vencer pelo A emenda, permlrlndo disfarçando-se em coreto-
dade. reduzida de óleo, insuficiente pare as nossas número. Aduzindo: Não o voto do analfabeto, não so, vai por bem, fazer ó
refinarias: falhando, assim, à finalidade rne is impor- tenhamos ilusões, se o quer dizer que o PSD, seu depotmento, levado
reme, qual seja e de na eventualidade de guerra a Feliz é a data do dia povo não reagir, seremos esteja se condoendo pela pela h'nperiosa necessidade
nação poder se .llbertar das importações". ,vencidos. privação de voto a que- a a que se viu círcunecrtro,

Antes, pera os que assim raciocinam, não exís- 12 próximo, para o sr. -x- Lei Magna condenou os devido' o "habeas-corpus"
tia petróleo no Brasil, ou não dispúnhamos de técnica Waldemar Grubba, mui O Brigadeiro Eduardo analfabetos. 0- que uns impetrado pelo Deputado
e capital pera explorá-lo; hoje, como a sua desco digno prefeito municipal Gomes Viajou pera Belo procuram é conservar suas sr, �dauto _ Cardoso, em
berra em várias regiões do país, e em face dos re de Jaraguá do Sul.

,
Horizonte, para assentar beses eleitorais fraudulen- favor do Jornalista, no

sulrados qtais do que animádores obtidos através do com o seu advogado, sr.
tas: e outros render ao Tribunal de Justiça, pera

monopólio Esté:ltal, as perfurações são tidas como As inúmeras felicita- Pedro Aleixo, a apresen- Gem��al Teixeira. Lott .

o forçar Iango a depor..
"insignificantes, em relação à dé outros países", in- ções que receberá de taçäo de queixa _ crime seu incenso

_

balulatérlo. O. General Henrique
ventou-se uma "finalidade mais importante", fala-se todos seus Inúmeros amí- centre o General Teixeira S�rpr��a? Não. :Sempre Tejx�!.J'a L�U� também, deu
na "evenrualidade de guerra", enfim, tudo com o

gos e admiradores res- Lotr, hevendo conferencia-I tot assim em pol.íUcos de por Intermedio do promo
objetivo único de recomendar, sob o disfarce de "lnt- do com àquele famoso pe9ueno porre, POIequando lor, sua respost� ao repto:
cíenve p�ivada", d pertícipação do capital estrangel- pectivamente juntamos causídico, pelo espaço de o Ilustre Marechal Hermes Porquapto.o JUIZ, o�ede
roo ou sera Q08 !rustes, na. explo�a�ão do nosso �e as n�ssas, <som os n08808 três horas, A quelxe-crlme, da F�nseca reve o poder cendo a' leí, de.s�Ja�slficou
tróleo. Truste"s esses:,. assim '. ,�dlDldos pelo íncltto desejos de uma prospe- será apresentada 'também na m�o, um poeta chegou o pr�cesso a1e IDJU!la, pera

, o.J .JuareLJa.vora;-,� aß!biçao deS4D:keadiHte, lu 'ridac:hfseiftjn'tdfte8'aênt&.' 'etri· nome''''11ol',;'STfg'adéiro.� ded,lcat�lb.�. -Qß'I,ßone!,º, cal�.J-éJ,,., pr_�ssç)__,.esse,Que,..
cro, açulada pelo incentivo de ações diplomáticas, a ' com o' célebre fêcho' de vem sendo movido por
serviço do predomínio político ou econômico das ouro: "Bonito e heroi, Loft contra Maquis: - num

nações mais poderosas, tem levado os trustes inter-

A LTINO PERE IRA
cheirosa criatura" t despacho -' irrespondivel

nacionais de petróleo a escreverem uma das páginas -x- onde fez ver 'a todos que
mais sombrias da história econômica da humanidade". O sr. Amaral Peixoto, era impossivel as repor-

Mas vejamos, com algarismos, o quanto andou adipôso remanescente do tagens de Maquis, como
mal informada a crítica. Como quem fala em "per- Transcorre ama-' Estado Novo, declarou a infamantes, uma vez que
furações insignificantes", se ocupa implicitamente de nhã a data natalicia imprensa que, quem paga elas apontaram fatos, dq-
sondas, vamos transcrever para os nossos leilores, o do 8r. Altina Perei- impost9s tem direito d� cumentos, provas e t�ste-

que nos, informa O Semanário de 25 de Julho a l' de ra, digno Coletor vorar. Entretanto, esla munhas. O que se espe-
Agosto p. findo, sob a orientação brilhanJe do sr. Federal de Jaraguá declaração do Alzirão, não rava de Lou,' era que,
Osvaldo Costa: do Sul. iem bases democráticas e após essa decisão do Juiz,

, "Excluíndo os Estados Unidos, relacionamos nem é conveniente a se- êle próprio, Loft, desse
as sondas em funcioname!Jto por país:'" Ob aniversariante gurançd e a verdade do instruções ao Ministério

, A • s�u e
. grangear. as voto.

-

Não é democrática Público, para que deixasseCanada 2471 Colombla 20 slmpátlas e, amlsa-' porque a universalidade o processo contra Maquis, ,

Alemanha Ocidental 106 Peru 20 des. �f!' população do do sufrágio nunca foi seguir o seu curso normal,
Venezuela 100 Isra_eJ 16 munlCIPIO,.�ãO só pelo absoluta, tanto assim que in�o 'até ao Supremo, onde
México 95 ]apao" 15 I cavalheirismo com se consideram inalistáveis de'veria01 set ouvidas as

-BRASIL 54 Iraque.
.

14 que a todos trata, as praças-de-pré; MESMO testemunhas, arroladas e-

� Au�tralla '.

lõ mas, ,tambem, I),elo SABENDO LER B ,ES- examinadas as _ provaslIália e Sicília 50 Arabia Saudita 12 seu modo correto CRBVBR (muito embora apresentadas. No entanto,Argentina 48 Iran
.

5 como de!lempenha pag:uem seus impostos) e o' que fez o promotor,França 29 Ku�a�r 5 suas funçoes. as razões dessa inabilita- naturalmente s�guindo ins-Indonésia 22 Bohvla 4 cão sRo evident(>s, como truções superiores, 100'0Ao digno aniver- d
� C7

Viram? E ainda se diz que as "perfurações são sariante os cumpri- evi entes as que proibem depois de estar circulando
insignificanres, em relação à de outros países". Mas mentos desta folha.

o sufrágio aos não alfa- a revista em que foi feiro
não é só. A Revista TUDO,' em seu número de betizados. o repto de honra ao Mi-
16-2-51, p. 17, ocupando-se da Petrobrás, r�sp()nde -x- nistro da Guerra? Nada
cabalmente aos chavões dacrítica:· Nesta altura das difi- mais, nada menos, do que

"Blevou - refere-se à Petrobrás -- aO dobro petróleo da noite para o dia, como quer os salvado- culdades e aflições que emperrar o andamento do
a produção de petróleo do Recôncavo Baiano, que

res da nossa economia. Demandou muito tempo. assolam� Patria, conceder processo, solicitando os.

fOI de 2.021.�00 barris em 1�55 e passou para
Houve luta com os trilstes, (às vêzes sem tréguas). aos que não sabem ler auros, para recorrer da

4.058.704 em 1956 Essa produção representa uma Assassínios. Deposições de govêrnos. Tudo. E mes nem esérever o direito do decisão do Juiz. É incri
economia de 9 milhões e 83õ mil dólares de divisas mo assim nem todos· os países são donos do petró sufrágio,' é tão

-

perigoso vel, mais é CI mais pura
para ..o país". Anotaram? 9 milhões e 83õ mil dóla, leo que possuem.,. Houve até quem dissesse que como _ e é a consequên- das v(>rdades. LoU não se
res! B a quem beneficia essa economia de divisas, "o petróleo não é nosso porque é um patrimônio da cia lóO'.ca _ eleaer para conforma - como Mendes

b I ? humanidade". Pilhéria. Sofism'a t r:. er d M' Msenão' o povo rasi eiro.
'

a presidênda da República e oraiS, em ver aquis
Mas pelo Petrobrás nO. 97, de 1-857, vemos Vale dizer, por último, leiror, que o presidente quem não distinga as processada por calúnia,

"que a produção de petróleo brasileiro, no primeiro da Petrobrás, o Cei lanary Nunes, em data de 29 letras da Cartilha ném para que Maquis não possa
semestre de 1957, foi de 4.123.278 barris, tendo ui- de agosto p. findo, revelou à Comissão de Trans- saiba assinar o nome. provar que disse única e

trapassado a de todo o ano passado, que foi" - portes da Câmara Federal, "que o faturamento de Porque uma coisa decorre exclusivamente a verdade.
como assinalamos acima - "de 4.058.704 barrIS". uma semana da refinaria Presideme Bernardes; equi- da outra: se o analfabeto O General Angelo Men-

De acôrdo ainda com a Revista TUDO, a Pe- vale ao total da efôlha de pagamento (1.900 homens), pode ser eleitor, também des de Morais, que tam-
trobrás "perfurou 45 novos, poços na Bahia, dos durante um ano". , pode ser elegivel, islo é bém moveu processo con-
quais 34 se revelaram produtores de óleo. Um des -x- candidato a eleição. tra M�qUis, não pagou
linou à injeção de água It apenas 10 resultaram se- , -x- proposlladameDteascustas
coá". Magnífico! apenas 10 resultaram secos. "No O historiador - escreve Emil Rasche em A Amaral 'Netto diretor da I do processo no decorrer
campo de Le Duc. no CanadC§, ora produzindo 50.000 SEXTA POTÊNCIA, edições Melhoramentos - "O Maquis, confir�a o repto dos dez dias de tolerância,
barris diários" - informa o Petrobrás nO. 97 - historiador, que com seriedade investiga a história lançado através do número find�s quais, sem o res
"foram perfur"dos lõ3 poços pioneiros secos, antes da economia petrolífera da terra, esbarra com urr:a 30 da sua revista no se- pectlvo pagamento a ação
de ser descoberto o petróleo". E ainda se diz que caaeia de fatos indiscutíveis· êles provam que os guinte teôr: Com� parece prescreveria, ,perderia o
as "perfurações são insign,ificantes" ... "sem que o homens e os poderes anônimos da indústri,a do pe- que os homens do "Sin- s�u efeito, e Amaral Netto, ,

pov!> aufira qualq�er vantagem" ... • falhando à fina- tróleo nos últimos tempos têm interferido com mais dicato" andam muito sur Duelor de Maquis, seria
lidade mais importante" .. , "eventualidpde de guerra" fôrça na roda da hi�tória do mundo que muitos po- dos e cegos renovamo-lo absolvido. Entretanto, fato
e quejandos.· líticos que pensam estar sentados ao volante mas hoje: Entregaremos esta curioso no Brasil, Amaral

Nenhum paCs, Jeitor, atingiu auto suficiência de não passam dum êmbolo no mOlor", revista a'o Genoral Tel'xel'ra (C I..� on'. n. ú rim. pjgin.)
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Edmundo
No dia 25 de Agosto p. p., coinci

dindo com "O Dia do Soldado", trans
correu o primeiro aniversário do faleci
mento prematuro do distinto cidadão,
sr. Edmundo Kuchenbecker, nascido em

Ribeirão Gustavo, Massaranduba, a 18
de Agosto de 1903, filho do venerando
casal sr. Bernardo Kuchenbecker e Da.
Berta Kuohenbecker.

Já na idade de 15 anos, Edmundo
Kuchenbecker ingressou na conceituada
Companhia Jensen. Filial em Ribeirão
Gustavo, onde exerceu, a principio,
modesto emprego para, paulatinamente,
conquistando mais e mais a confiança
de seus superiores, chegar a exercer o

cargo de gerente da mesma firma, até
o dia do seu falecimento.

Fez. um curso de preparo língüis
tico em Oanoínhas, ap6s o que, mais
tarde, em 1928, contraiu núpcias com a
senhora Emilia Volles.

-

Deste casamento nasceram os se-

guintes filhos: Alcides, casado com' a
sra. Irma Zielsdorf; Alizira, casada com

o sr. Haroldo Kakbarth; Lomka, casada
com o sr. Artibano Rozza e Ary, solteiro.

O falecimento do sr. Edmundo
Kuchenbecker ocorreu no Hospital Santa
Catarina, em Blumenau, sendo o seu

corpo transportado para o seu torrão
natal, Ribeirão Gustavo, onde foi sepul
tado com enorme acompanhamento de
todos quantos· tiveram a

-

ventura de
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Kuchenbecker

/

\

compartilhar da amizade, do convívio
do estimado falécido. O féretro, acom

panharam-no todas as sociedades locais,
a Sociedade Esportiva Recreativa Ribei
rão Gustavo, a Sociedade Recreações e

Desportes Benjamin Constant, a Sooíe-
-,

dade Massaranduba e a Banda de·
Música "Jazz Bandeirante".

, .Edmundo Kuchenbecker, além de

desempenhar elogiosamente as suas

Femaado A. Springmann

funções na firma cuja filial dirigia,
dedicou-se com entusiasmo à vida Racial.
Fundou a Sociedade Esportiva de Ri
beirão Gustavo, foi tesoureiro da Escola
Estadual do mesmo lugar durante mais
de 20 anos e também Presidente da
mesma Escola. Além desses encargos,
todos desempenhados com zêlo e abne
gação, foi Presidente da Igreja Evan
gélica de Ribeirão Gustavo.

A sua sepultura falaram, além do
reverendo pastor Gehring vários outros
oradores, entre os quais o sr. Geraldo
Mayer que, em nome de várias sooíe- •

dades, fez o panegírico do distinto
falecido, exortando-lhe as aprimoradas
virtudes de cidadão, pois Edmundo
Kuchenbeoker, cujo falecimento ocorreu,
como dissemos, justamente no Dia do
Soldado, foi sempre um brasileiro fer
voroso, e, durante o seu serviço niilitar,
primou pela conduta de um soldado
cumpridor dos seus deveres, respeitado
por seus camaradas de farda e elogiado
pelos seus superiores hierarquicos.

É esta a homenagem, o preito que
se presta a Edmundo Kuchenbecker no
primeiro ano do seu falecimento, como

um exemplo da capacidade do" homem,
seu amor ao trabalho, sua dedicação às
coisas públicas, cujo nome ficou pérpe
tuado na histor ia de Ribeirão Gustavo,
em Massaranduba, no Município de
Guaramirim.

Vende-se
Um terreno, por motivo

de mudança, sito à rua

Exp. João Zapella, ao la
do do Ginásio São Luiz
(fundo). Casa de material
com luz elétrica e bôa agua.
Preço. de Ocasião.
Tretãr nesta gerência

ou com o proprietária Sr.
Waldir Araujo, no Posto
São Jorge em Guaramírtm.

(.ure seus males e poupe seu
bom dinbeiro comprando na

FAftMAGIA NOVA
de BOBERTO M. BORST

4 que dispõe dé maior sortimen
to na praça e oferece seus .arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

.
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,MAGROS,
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sõdio, Licitina, Glicerofollfato.,
Pepsina, noz dI,! Cola, etc. de
ação pronta e eficaz nOl caS08

de fraqueza e neurastenias. Vana
diöl é indicado para homens, mu
lheres e orianças, sendo sua fór
mula licenciada pela Sadde 'Pu.
blíca,

t indicado
DOI eaaos de
fraqueza, pali
des, m-srezlL e

'

fastio .

Em eua fór'
mula e D t r 11 m

Vanadato . de

I

I

Formado pela Faculdade de Ciencias Mé
dicas da Universidade do Distrito Federal

,CllBlea MMiel - Cirurgia Geral - Partos

Oonsultõrío e Residência: Rua Preso Epi
täcío Pessôa n. 206 (ex-reaídencía de dr.
Alvaro Batalha).
Consultas: Das 9 ás 12 e das 15 as 18 hs.

._111 _1 .._rn._III_nl_IU_IPI_. 1_ 111_ ... _nl_l.

I _ Atende chamados de dia. é a noite _

- -
II _111_1 ._II'_."_'II,_III_.I._"._'I._ldI�_1 1_ 1" __

b ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIßA' MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

'efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e �--,
.. - - - -

.

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doen;:�éâits°upará dinheiro em

Dr• Francisco Antonio Píccíene
Compre bOJO e

.

mesmo uma l.OMBÍIIGUEIRA :M[�DICO
?---

------------- :r::=-- --.::-- -

� Cirurgia Geral de adultos e criança" CU-I

N--D10--IEiRHci'-'iAUfMANN"'--lllli E um ·p�o�r�ß'o����i:ti�h'!};:;'noo" D�C.:\é��:1 de P�:,o:orasO�e��!..':.s.
- Especialista em doenças, de criançasMEDICO CIRUBGIA.O II Atende no HOSPITAL DOS FERROVIÁRIOS

n r,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� (Clara Hruschka),l:J.as 9 as t 2 hs. HOSPITALFormado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I! ii II JESOS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs, '

ii sida�es de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre IIII Ie JP> (() § 'J ([J) J]E Y JE I =11
II

c €) R. U ptA - SANTA CAT&RINA
III CIRURGIA - SENHORAS _ PARTOS - CRIANÇAS E II H

,I

,

. '

II CLINICA GERAL li II RUA MARECHAL DEODORO DA FONSEOA., 158 tf=:::::::·;=:::�::.--::.:::::::::=::....:::::::::--=::::-.::::=:::::::::::::::::-�

!(":.;l. Longa pratl�a em Hospitais Europeus 1',:.':. i(i,ll'
JARAGUÁ DO SUL ,STA. CATARINA

'II, I' •••• e •• 'Ie. e R III- -

IIIIConsultório e residência: Secção de lavagem, depósito de lubrificantes,

!".\ II ri combustível e acessórios. I ',II JARAGUÁ DQ SUL - IITel. 244 -_ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
: L b 'f' aça- carza de Barertee etc ai

li I :, U rI IC 0- fõ '. u ;1 n
!! \ CONSULTAS: II II li I! Medioamentos e Perfumarias II
ii II II cONsêRTO - RBFORMA B RIITI�ICAÇÃO DE AUTO-

li ji Simbolo de Honestidade ii
ii Pela manhã: das 8 t/2 ás 11 horas li II MÓVBL E CAMINHÃO. d ii Oonfíança e Presteza !i

II
Pela tarde : das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II II II li A que melbor lhe atende !!

L,���==����Jll==:o��o=::G����Jll=====�el:,.�::::=�:��=====J
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Empr, -Sul Brasileira' de Eletrecidade S.A. li

lH:ATR.IZ: JOINVII,LJE

, Para a nóssa distinta treguezia mantemos em estoque:
Uma linha completa de motores nacionais e estrangeirç_s de alta e baixa
rotação, para 220/380 V. 50/6.0 ciclos. APARELHOS DE M�DI-

ii CÃO - Bomba!' para uso doméstico e tins indústriais: ARTIGOS ELETRICOS
!! PARA O LAR. Sortimente compléto e variado de LUSTRES, CASTIÇAIS LO
U OS, de ARANDELAS, MATERIAL ELETRICO em geral para instalações de11 luz e força de qualquer capacidade. Contadores GE a prazo.

.
. iiII A nossa seção de instalações atenderà com- presteza I a qualquer pedido de I!

II instalação de luz e força. li
�::::::=::�::::::=:.r-":":::::::::::::::::::::::=:::..-;::.-::::::=:::====:::::::::=::::::=::::::=::::::=:::tl

Agradecimento
NA FALTA DE

APPeTITEt
Profundamente consternados, comuni

camos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de nosso quert
do pai, avo, sogro b bisavo

GUILHERME SAUDT
, ocorrido no dia 29 de Agosto na residencia
do Sur. Carlos Friedemann em Guaramirim
com a idade de 85 anos, 5 mêses e 23 dias
deixando enlutadas 8 filhos, 35 netos e 18
bisnetos.

A Famílía enlutada vem por meio deste
externar seus agradecimentos à sra. Paula
Jahn, Ernesto Pizetta e demais vizinhos e

parentes que lhes confortaram nas últimás
horas de vida do querido falecido, bem co
mo 'a todos que enviaram coroas, flores,
cartões e acompanharam o extinto até a sua
última morada.

Especialmente agradecem ao Dr. Paulo
Farias, ao Pastor Hanz Riegel pelas conter
tadoras palavras proferidas no lar e no ce

mitério, e ao snr. João Lucio da Costa pe
las palavras proferidas no pé do tumulo.

Jaraguâ do Sul, 2 de Setembro de 1957.

A Familia,Enlutada

Magresa
Cançaco
Pellidez
Fraqueza

É iDdi.peD38v.&.
o use do

'II'

r �U�UE��l
1 COtiTÉM

EXCELENTES
ELEMUTDI TDIICDS

IODOLIIO
DE ORH

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
ret• Distrito da Comarca Ja�
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Apotheke "SobuIZ"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

em besten zu den geringsten 'Preisen bedient.

PERTUSSIN
Das weltbekannte

, M_j t t e I
gegea Keuchhusten, Bronchial- "

Katarrh wie aUe ,Affektionen '

der Luftwege ist wieder ueberall
zu haben. �epatina )I. S.

ela penha, que
contem extrato
�epáfico eon

cllnfrat:lo, -nor
inali�tI ali

junções c/o

fígado.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixado durante I \ dias, ''lI
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para O�

fins legais.
AUF EA MÜLLER GRUBBA o

Oticial

�-\-FõTõ-PiÃzERAa5�1I Í>�PRONT� Á PREFEITURA - JARAOUÁ DO' SUL IFotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

JA pedido. alénde a domicilio e lambem, .

em localiclades 'riziDhas. i
��_!!lI!! _h_III8�:ca_ §II!! §II!! _ i!M1i!ll!1Ii!lII!l'_iõB'i �__

fimla1��IBZE� �i1

I � Vende-se
Posto de Ser�iço Autorizado "BOSCH" I. Um� casa com ranc�o,-

'IInCIUSIVe
terreno mediu-o

I -do 20x80, em Estrada
61., A Cia••_portadora ....obrasi.", Nova.

Tratar com o proprte,

I
tem a grata satisfação de comunicar aos aenhores pro-

I
tário Sr. Karl H, F. Jütte,_--------------0 ,prietários de oficinas mecânicas e postos de serviços, na Torrefação de eafé.

I � -

bem como à todos os possuidores de motores "DIESEL",
, '

- VENDE-S�_____ I �
,

que acaba de Instalar um completo pôsto der serviço �
ACORDEON ITALIANO· NOVO -I -"BOSCH" � .' . - .,.

_ � �

I

� " irregulenca-<:; ,

I Evite aborrecimentos e prejuízos, mantendo a Bomba In-
<

es das fun-
f d

'

-
_ _, ções periódi-

I
jetora do seu motor, em per eito estado e funcionamento.

1-_
-.<> cas das senhoras.

CONFIE SEUS SERVIÇOS À: É. calmante e re-

CIA. IMPORTADORA "JOBRASIL" guiador dessas funções.

I R•• !le'aDdre SobIemm. U;o - Tele�: 2270 4140 - JOIIVILLI • SC. I
"����������g

lDeine Ursachen -

Grosse Wirkung!
Wenn Sie ohne ersichtliche
Ursache muede und gereizt
sind, so liegt das meist an
einer achleefit reguliert Ver- -r;.dauung. Machen Sie sich von

.

-'e Jen, ,aa.díesea Beschwerden frei, neh- '" Cf I , (!
men Sie Dragees Laxativas nach dem warmen Bo.d einCekace - kleine Drageas in Vollbad mit NIVEA. Dashandlicher Verpackung, aber
mit grosser Wirkung! erhält Ihre Haut jugendfrisch.

Wie gut, daß es NIVEA
gibt!

Anuncie no

"CORREIO DO POVO"
e torne seu

produto conhecido

Marca SàANDALLI - Maestrina tipo 57.
com 120 baixos, 9 registros. e abafadores.
Cor bordou. Especial para senhoras.

Informações com a professora
ADELIA FISCHER

ALIVIA AS
CÓLICAS
UTERINAS

LOTES RESIDENCIAIS
VENDE-SE

O CORAÇÃO DO SEU.MOTOR Ê A BOMBA. INJETORA!
Escritório FISCHER

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA. DE SA.UDE

Rua Presidente Épitácio Pesôas ·N°. 704

'(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico .:. cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico • Electro-cauterisação

- Ráios Infra-vermelhos e azuis,

3,

\
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c o R R E I O O O p o. v O Proibida a importação
.RIO _c�e .u�:.��� te��or:.. Iír-

da importação de leite mas de latleíníos-ampliar
JARAGU� DO SUL - DOMINGO, 8 DB SBTBMBRO DB' I�D7 - SANTA CATARINA - N. 1.964. em pó para fins comer. suas Instalações.

.

oíaís, para fins de assís- Além de recomendar á
têncía gratuita, como, a COFAP não afetivar im
merenda e s c o la r, foi portações de leite em pó,
decidada pelo Conselho o Oonselho Coordenador
Coordenador do abasteci do Abastecimento resol
mento, afim de proteger veu ainda, de acôrdo com
a sua produção no Bra- os representantes das in
sil, tendo em vista que dústrias de laticínios, re
aumenta num ritmo satís- comendar a -intensifica
fatório, tendo passado de ção das medidas destina
três bilhões e 8666 mí- das a reduzir a entrada
Ihões de litros em 19551 do leite em pó modítíca
para quatro bilhões e do aos niveis estrftemen-
328 milhões no corrente 1 ta Impreseítídíveís às ne
ano. cessidades dietéticas não
Segundo os dados do atendidas pela indústria

conselho coordenador do nacíonal: estudar, [ueta
Abastecimento (que já mente com o Banco do

Cesamenlos. Realizaram- comunicou sua decisão Brasil, a possibilidade de
se onte� nesta cidade: a COFAP), a produção melhorar o tínaneíamen
os segu.lOtes casamentos. de leite em pó, que no to para estccagem deRolf RIcardo Gutz com ano passado foi de 23 mil manteiga e estimular a /

a srta: Helga �ath e José toneladas, deverá .eubír 'produção nacional de ca
Antonio

.

Marttns com a êste ano �'a 31 mil pre- seina.
srta. Onílza:Borges. '

------------------�-------------------

�NO XXXVIII -

LOCAIS
fesl. em hOAra de I.S. Apa- te em Garíbaldi; a mení

reclda. A Congregação na Darcy, filha do índus
Mariana, a Pia União das trial sr. Alfredo Funke e
Filhas de Maria � as os jovensWaldemar Sch
Irmãs 'da Divina Provi- mítt e Hartwicht Hane
dência solicitam a V. S. mann.

que coopere na festa de Dia 14 a srta. Odalzí
varíedadea a', realizar-se ta Borges e os srs. Ru
nos días 14 à tarde e 15 dolío Ehlert e Hugo Horst.
de Setembro, nas depen- A todos os aniversari
dências do Colégio Di- antes 08 cumprimentos
vína Providência. . do "Correio do Povo"

o Delegado do Imposto de Renda em Join
'ville esclarece às Pessoas Física e Jurídicas, tendo
em vista a Ordem de Serviço nO. 8, de 4-7-1957,
do Senhor Diretor da Divisão do Imposto de Renda,

a) -- O pagamento parcelado dos dêbitos ven

cidos s6 será autorizado por exceção, a requeri
mento dos interessados justificando plenamente o

pedido; ,

b) - A PESSOA JURíDICA anexará o ba
lancete dos saldos das contas do "Razão" relativas festividades do Dia 7 de Se
ás operações realizadas DO decurso do ano, até o lembro. Realizaram-se nes
mês anterior ao pedido, ou, se não possuir escrita ta cidade, com,brílhan
regulär, a discriminação. mensal da receita bruta, tismo -as comemorações
acompanhada de relação dos pagamentos efetuados, do Dia da P�tria, cujos
no mesmo período; resultados divulgaremos

c) - A PESSOA FíSICA indicará os rendi- detalhadamente no pró
mentos auferidos, mensalmente no ano em que a- ximo nümeeo.
presentar o pedido, 08 encargos de família e outros
dependentes, e, quando fôr o caso, os gastos de
caráter extraordinários que tenha efetuado ou. a

esteja obrigada;
d) - PELO DEVEDOR será índioada pessoa

idônea, que responderá solidáriamente pelo paga
mento da dívida, no caso de imboservância dos
prazos marcados, e que deverá dar a sua expressa
aqui escência á indicação, com firma reconhecida;
.. e) -- A. FALTA DE PAGAMENTO de qual-
quer das prestações no prazo marcado acarreterá
o vencimento das demais e a imediata inscrição do
débito para cobrança [udíoial;

f) - NÃO SER.A AUTORIZADO, em hipo
tese alguma. parcelamento ds débito não vencido
na sua totalidade;

g) - quando o devedor requerer certidão
para se ausentar do país terá de .garantie, medi- ------------
ante têrmo de confissão de dívida, com fiador idô- IlIiIllEl! ii, Ii: 7 llliE!i!iIa!II'II.' 'I.!! IliIIIEiiiil&!!m
neo, a totalidade ou restante. se fôr o caso, do dê-I

:.."

'1bito cujo pagamento parcelado haja sido autorizado; Febres _

(Sezões, M,alárias, .

.

'

h) - o parcelamento de débitos vencido na Impaludísmo -

vigência da Lei ns. 2.862, de 4 de setembro de 1956,
.

.

Maleitas, Tremedeira,
será cobrada com a multa fixa de 10% (dez por - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM

' Icento), sôbre o total do débito. em atraso, e qua

"Capsulas Ant.·seson.·cas Ipoderá ser parcelada;. e .maís a multa de mora de
1% <11m por cento) ao mês, em dada uma d,s eö-

1- Minancora"tas, a partir do segundo mês de atraso, não podendo

Ia soma dessas duas multa ultrapassar ,50% de Em Todas as Boas Farmácias
débito.

I É U01 produto dos Laboratórios �INANOORA
I - Joinville - Sta. Catarina -

1II1�II5ll!I!!EEillilSli II
.

I.:" ""E:'F5!!I!_iU

Concessão do Parcelamento' dos Débitos
Vencido do Imposto de Renda e do

Imposto Adicional de Renda
(Lucros Extraordinários)

RUA ...MINHA
Prol. MãriÄ,Me/o

Ao jornalista amigo, José de Castilho Pinto

(À pedido)

-X
,

O
_
Deputado Aliomar

Baleeiro, afirmou na Câ
mara, que se os número

sos requerimentos de

informações encaminhados
através da Mesa Diretora,
à pasta dos negócios fa
zendários (Ministério da

Pazenda) não forem res

pondidos imediatamente e

que estão em poder do
sr. José Maria Alkmim,
com prazos já vencidos,
'irá processá-lo por crime
de responsabllldede.

Con6ensaçõo de
SOflRES PORTO

fSlâMAGO, FiliADO, E INTESTINOS

Instrumentos de Musica
Revendo sgore a rua onde morei,
me recordei de coisas do passado ...
pois ao envés de cantar até chorei

ressentido em ver tudo tão mudado I ...
A própria redondeza onde brinquei,
tão alegre a sorrir, despreocupado,
já não tem maís a vida onde' cantei
canções que agora são meu sonho amado!

Para mim, já perdeu tôda alegria,
não tendo maís o encanto que sentia
esta rua, que até desconheci ...

Pois d'outros tempos tôda esse beleza,
hoje vi transformada; e com tristeza,
eu recordo/esta rua onde nasci! .

Jaraguâ do Sul, 17/8/57.

,

Em Geral, especialmente
Gaitas e Acordeões
completo sortímento com 4 • 8
12 • 24 - 48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeíres
PiaDOS - Harmonios
Instrumente S PI Orquestras
Bonde s e Jazz·Bands:

Violino! - Flautas - Clarinetes
Plstcns - Trombonee-Saxefones
Baixos e Baterias completas.
Metodos, Cordas, Palhetas

EMflM, TUDO QUE 'fOR. DO RAMO V. S. encontra
pera pronta entrega na Expedição "LYRA" Musical

de Paulo Kobs
sAo .EI\ITO DO SUL - Caixa Postal, 39 - SaDia CatarlDa

fDI DOS CI·

BElOS E DEMIIS

IneçOfS DO"

CDDROEAUnUlfb.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCElENCIA

,,--- .. --nn-nnn--�•• a vUra evara a a ava

Dr. Murillo Barreto da Azevedo
r ADVOOADO I

Escritório no prédio (Á Comercial Lrde)
Rua Marechal Deodoro da Ponseca No. 122

laraguá do Sul J• --- -- � ---

n WAD -'"
--

-çan�a ara a • vv �a

•

PAR-A fERIDAS,
E C Z E M A S.,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIE1RAS,
ESPI NHAS, ETC.

Lavando com .Sabäo (Marcl Registrada)

Virgem Espec.ialidade
da CllA�

_ WEIlIEt llNJ1))U§1[lllAl - JOll1D1 fiHe
economísa-se tempo e dinheiroI •

I

NUN,eR EXIS-r:IU IGURl

s��Ä� 'j)RdtA,•••
, EspECIALIDADE

'
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