
. A FederéJção Internacio
nal de Ensino, entidade
comunista, decidiu agir
na América Latina num

plano anti-religioso. Nas
resoluções então aprova

I==========='===================-====-�=--=====================1 das em Estocolmo consta
Ano XXXIX . ,JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 7 de março de 1959 'N°. 2026 a seguinte instrução:

b!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!:!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!':!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� separar a escola da igre
ja a fim de anular lôda e

qualquer influência religio
sa entre os estudantes,
sem o não terão êsres um
terreno propício à propa
gação dos princípios ma- \

rertelletas-marxistas.

Em circular endereçada .

aos professores comunis
tas da América Latina 'o
ram fornecidos numêrosos
métodos de lula desrlrre
dos &"solap.u o prestígio
da igreja e desenvolver a

propegende enn-rellglosa
entre 08 lovens,

Fundação' .

Artur Müller

Orgão de maior penetr:ação no interior do nordeste catarinense
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Prepcrcnncs pare Periculosidade da
o
U ia do GoIono" Ponte "flbdon Batista"

A Associação Rural arregimenta
.seus associados para a grande

data do dia 26 de Julho

a'. prq
.

.�

cachorro-
mesmo
Em Nova York

foi inaugurado um
restauraute p a r a

cães, na Rua ö7,
elegante e luxuoso.
Seu nome é «Colei
ras e Cabrestos•.
'No menu estão in
eluídos ínvaríãvel
mente: filé mígnon,
costeletas de porco
e de vítela. Para 08

acompanhantes é
servido chá e cafe
zínho.

Ilesleíxe (municipal laz perigar a segurança pública
Recláma a população contra o estado déplorável da ponte'

hoje a tela protetora,
projeto de autoria do
então vereador sr.

Augusto Sylvio Prodoehl
e aprovado por unanímt-

cendo, sobretudo aos

ciclistas, sérios r"i8COS
de vida.
Por outro lado, deve

mos lembrar ao Execu

A ponte "Abdon Ba
tista", via .. obrigatória
para quem vai a Join
ville, oferece, de já mui.
to, sério perigo que amea

Embora sern confessar
admltiu a FISE que os

princípios cnsrãos, no

contlnentí a m e r i c a n o,
constituem o mais sério
obsrãculo à ação destrui
dora do comunismo Inter
nacional.

Que Susto!

(

A cidade está satisfeita com a mudança do
horário das sessões da Câmara Municipal que
às 2as. feiras, às 20 horas, atrai grande número
de espectadores que vão assistir as hilariantes

. soluções da bancada do PSD combinado com o
«leitmotivlt de seu fantasiado presidente petebísta,

De há muito deveriam as sessões ser assis
tidas pelo público votante de nossa terra, para
que pudesse verificar por sí próprio como se

comportam os . representantes do povo jaraguá
ense- e estabelecer, desde logo a justa escolha
de seus futuros vereadores.

Quando nós faziamos considerações sôbre
a falta de vltalíuade da atual Câmara de Verea
dores não faltou quem dissesse que tudo não
passava de despeito e, intriga, procurando con
fundir a opinião pública. .Ml:ls jornal é noticia e
a noticia, quando de interêsse da coletividade, é
comentada, é lida, é apurada.

Hoje, as nossas observações são corrobora
das com as observações do próprio eleítorado.
Aos poucos conhecem por sí os homens aus

quaís confiaram os seus votos e esta elecem um
confronto se Ioram bem ou mal depositados. E
já há quem esteja SA arrependendo.

Lentamente o povo se esclarece como de
há muito deveria estar esclarecido para não cair,
tentado, em ratoeiras ou no cauto da sedutora
sereia. 'O jornal Cumpriu a sua missão' de escla
recer o povo e aproveitou aquêle que soube
confrontar a nota c9m' o fáto.

'

\7 t m
.. · possa lhe por 01iJ olhos ou lhe restringir o seu

e os UDlalpalS apeti�re��rl:t:. vereadores pe'ss�distas, como di-
zia o vereador Murillo Barreto de Azevedo, vão
«como sapateiro além das chinelas•... vãoalêm

A bancada da VDN, seguindo ti sua linha de suas atrlbulções. Na Câmara, diante do stlên
de vigilância, mantem-se ativa no propósito de cio dos demals companheíros, salva-se dentro da
bem servir à Oomunídade que 8 elegeu, enquan- bancada pessedísta o vereador Emmendoerfer
to que a bancada do PSD brilha pela sua pre- que, por fôrça de não sabidas funções, é obriga
sença silenciosa significante que só aguarda a do a criar a defesa de seu partido, com arguhora de votar para mostrar. ao povo presente a mentos que nem sempre convencem.
sua numeração majoritária. Assim armadas as diversas Iôrças sob o

A palavra «legislar» parece ·ter perdido o comando de um presidente que ainda não encon
.

T I'In P cu
.

I t trou o seu lugar ideal para se impôr às facçõesseu SIgm Ica...,. ro ra-se pura e slAmP esmen e
politicas representadas, desenvolvem'se as ses-derrubar tud a uilo que já se fez. qualquer

prêço, sem
'

razõe A ordem do sr. Prefeí- sões, aprecíando vétos do Prefeito. A lei das
to é derrubar, vinga, omo diria \l.ID vereador bolsas esc�lare�, o véto a ela oferecida foi IQJ.
«pelos anos que eu levava pauleuas»! l'1'40 se gamente dl�CutIdo, apres�ntando a VDN provas
legisl, com a cabeça fria, com ponderação, no írretorquíveís �e sua vahdad��. r�futand.o � ale
ínterêsse da coletividade. A promessa de exer- ,gação do Prefeito de que sertá lD�on�tItuClona1.
cer 'com dedicação e lealdade o mandato que o Mostrou se por todos o_s cautos e 0�Jf1ClOS de qu.e
povo lhe confiou, é palavra bonita para ímpres não procedIam as �azoes do Pre�elto, qu.e �ó_u
sionar os incautos. O gabinete do Prefeito é 10- nha .ínterêsse de cha�ar .pa�a 81 as atrlbUl.ç�es
cal de reuniões diárias entre o edil jaraguáense psra melhor poder dIstrIbUIr esses beneíloíos
e vereadores pessedístas, como que a ouvir o aos de sua e8col�. Não provou o Pref�ito em

«mestre» a ínstruír 08 seus discípulos para a �odo o .tempo d� se� govêrD;o, uma vez siquer, a
sessão da semana seguinte. E nessas reuniões o ínconstítucionalídade daA LE>I, recorrendo à Jus
Prefeito já manifestou o seu ·desejo de que as tíça, como fazem .os .gover!l0s hone.stos � decen
sessões da Câmara deveriam ser diárias para teso Sa�e o Preteíto q�e n�o lograria êxito, Sabe
acabar de uma, vez com todas as leis que lhe o Prefeito que é constltuClon�l. .Que é der�ubar,
talhem o caminho. Quer leis «escolhidas», de apelando para o "número emarona», tão fácIl, tão
seu feitio, para poder governar sem que alguém (CONCLUE NA .õa. PÁGINA)
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de 82 anos, após prolon-
Soe. Gráfica Avenida Ltda. gada eutermídade, viúva

do saudoso cidadão sr.

Vitório Schíochet.
O sepultamento da ve

nerada senhora realizou
se com graúde acompa
nhamento no Cemitério
de Nerêu'Ramos, deixan
do a seguinte prole: Nar
ciso, Alceste, Mariana,
Basilio, Cirilo, Ricardo,
Guilherme, A.rlindo, Al
fredo, Gentíla, e maís
noventa e dois netos e

trinta e cinco bis netos.
A enlutada Família

S c h i o c h e t "Sociais"
.envía embóra tardiamen
te, os seus protundes
pêzames.

SOCIAIS ÓTlMASIO�
- a srta. Daisy da ICosta, filha do sr. Wal

demar da Costa, em São
Francisco do Sul.

Dia 12:
- sra, da. Nisia Rubi

ní, espôsa do sr. Fausti
no Rubíní ;
- o sr. Helm'Uth NeitzeJ;
- a srta. I rm g a r d

Bleich, em Corupá ;
.

-,- a srta, Hilda Pradi,
filha do sr. Eugênio Pradí;
- a srta. Dotís, filha

do sr. Hilário Bona;

Aniversários

- Transcorreu ôntem
o natalício da sra. da.
vva. Eleonora Luz, resi
dente nesta cidade;
-- a sra. Juliana. da

Veiga Coutinho, proles
sôra aposentada, espôsa
do sr. Roberto da Veiga
Coutínho, em Joinville.
- Dia 4 festejou seu

20• ano o garotinho Sér
gio, filho do casal Ona
dir e Yolanda Motta.

Fazem anos amanhã:

Os iranianos que pri
meiro apareceran na

;

História foram os Medas,
- o sr. Rodrigo Nico- que auxiliaram os Calde-

Juzzi; us na derrotá dos Assí-
- a sra. da. Ana Bleich, rios. no século VI, antes

em Oorupá; Cristo,
-

quando destrui-
,

da Z é l í
ram Ninive, a capital do

- a sra. . 1 a impérioSchmidt Hafermann. es. '-x-
pôsa do sr. Norberto

.

Hafermann, farmacêutico O que s í'm b o I i z am

nesta cidade; algumas árvores:

- o sr. Augusto Ges- Acácia - a nobresa.

ser, em Concórdia. Amendoeira - a es-

perança.
Oédro - a tristeza.
Cipreste - a morte.
Loreire - o triunfo.
Macieira - o amor.

Murt - a dôr.
Nogueira - a virtude.
Palmeira - a vitória.
Pinheiro - a saudade.
Videira - a-alegria.

Dia 13:

Nascimento

NÍVEA IMARIA

- o sr. Leopoldo Mey;
_o, o sr, Carlos Hass.

nasceu em 27-2-59.
- a srta, Marilane

Doerlng. filha do sr. Ber Pais: Pedro Klein Filho
tholdo Doering. Edíth Bruns Klein

Sr. ERICO BLOSFRLD

��

Lure seus males e poupe sei

bom dinheiro comprando n�

Deflue em a data de
amanhã maís um natalí
cio do estimado cidadão,

.

sr. Erico Blosíeld, Juiz
de Paz dé nossa Oomar
ca e titular da firma
BIosfeld & Cia. Ltda.
As inúmeras homena

gens que em data de
amanhã serão tributadas
com justiça, ao ilustre
aniversariante, "Sociais"
se associa com votos de
muitas felicidades.

NOVA
Ce ROBERTO M. HORST

I que dispõe ue maior sortírnen,
to na praça e oferece seus artí

,

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã
����

Revistas & Publicações
PRISÃO DE VENTRE

ESTÔMAtO, FiSADO E INTESTINOS

!, "ECO'�
.

I para Irmão Coadjuntor?
.

. Peça informações ao R.
.'. Rece�emo�, agradecí Pe. André Engel S.C J.,
P?S, on. �4 da,�l:lm ,�edl procurador das voea

.

gída reylsta ECO do ções, - Caixa Postal 20,
ibemin�rlO do Sagrado Oorupá Estado de Santa
Coração de Jesús,. de Catarina.
Corupá, um aprecíável d

periódico das Escolas "LITORAL"
'Apostólicas e Casas de
Formação da Províncía
8ul B.rasileira dos Padres
do S.O.J.
:1.

;.. Obedecendo a esclare
cída e piedosa orientação
do reverendo P. Afonso
Rodrigues Robl, o pre
sente número traz in te
ressante matéria sôbre a

vida da Ordem, e, em

particular, dos jovens
seminaristas com um

interes3nte e elucidativo
P.órtico da Redação.
'.Uma revi�ta que se

recomenda à família cris
tã e principlamente à
juventude.
- Queres

-

ser Padre
do Sagrado Coração de
Jesús, ou tens vocação

.

t\\ Combate as

� z 'rregularlda-
� .

____.i.->'-' es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Dinamizado-se cada .----_.--------------__ 'Edital n. 4557, de 25-2·59
vez maís, a intelectuali-

F G II Frederico Zilse e
dade catarlnense se vê rcmcisco írollceonsubstancíada nesta .

Alma Eller

magnífica publicação que Ele, brasileiro, viúvo,
é a revista "LITORAL", Repercutiu dolorosamente no seio da lavrador, domlÖiliado. e

da capital do Estado, e
sociedade jaraguàense o passamento do sr. residente em Itapocúsi-

que obedece a orienta Francisco Girolla, ocorrido às 7,30 horas do nho, filho de Paulo Zilse

ção ideaUstica de Pa�- dia 28/2/59, vítima de pertinaz �nfermidade. e de Rosa Zilstl.
choal Apóstolo e Nicolau O' extinto,. natural de Nova Trento, Ela, brasileira, viúva,
Apostolo, tendo como residia ha longos anos, na localirlade de doméstica, domiciliada e

r e da t o r e s €lspeciais Barra do Rio Cerro, onde grangeou largo residénte neste distrito, á
Othon Gama D'Eça, Re- circulo de amizade, graças a sua bondade Estr. Jaraguá·Esquerdo,
nato Barbosa e Manoelito e comportamento exemplar de chefe de filha de Guilherme Starke
de Ornellas, nomes 8U- famHia. Viveu ultimamente com o seu genro e de Emma Widmann

mamente consagrados João Leier, alcançando a idade de 47 anos Starke.
nas I�tras de Santa t�a· e 3 mêses. Ed' 8
tarina a' do Brasil. Conta Militando nas hostes da União Demo-

I-tal n. 4.55 , de ? 3 59

aida, esta revista, com crática Nacional prestou ao partido leal Edgar Ramthum e

a colaboração dos reda- folha de serviços, que agora sente desfal- Edla Geol

tores literários C. Ronald cado o seu. quadro de um dos de seus I Ele, brasileiro, solteiro,
Schmidt, Taliaroas S. grandes idealistas. A UDN fez se representar lavrador, domiciliado e

Martins Costa, Augusto aos funerais pelo seu vice-presidente, sr. residente neste distrito,
Sylvio, Arnaldo Brandão Eugênio Vitor Schmöckel que cumprimentou em Itapocusinho, filho
Maura de Senna Pereira a família enlutada, em nome do partido. de Carlos Ramthum e de
e Adolpho B. Schneider. Francisco Girolla deixa, além de sua Maria Schmauch Ram-

exma. espôsa. sra. Maria Kanzler Girolla, thum.
os �eguintes filhos: Catarina, casada com o Ela, brãsileira, solteira,
sr. Fidelis Stinghen, Hilda, casada com o sr. dom.éstica, domiciliada e

João Steilein, residente em Canoinhas e residente neste distrito,
�_ Alvina, casada com o sr. João Leier, resi- em Itapocusinho, filha

dente nesta cidade e 11 netos. de Carlos Geol e de
. l·rida Krüger Geol.
A familia enlutada nossos pêsames.

O exemplar de "Litoral"
sob no.' 2, que ora temos
sôbre a mesa, é bem um

testemunho indiscutível
do desenvolvimento in
telectual catarinense, que
desta maneira, graças à
sua direção, vem mos- ;. _

trando ao pais a pujan-
ça intelectual do nosso

II.................""""'.......""""'......."""""... !'!'.............!'!'!!!!!!�.......""""'''''''''''''''''''...........................

IIEstado.
/ '-ARTIGO' DA SEMANA'Em o próximo número

comentaremos pormeno
rh:adamente as várias
páginas que _

ilustram I
êste número de "LITO
RAL", orgulho intelec·
tual de Santa Catarina.
Para assinaturas' queira
o leitor di,rigir-se ao se

nacionais e estrangeiros, de 7 até 75 peças,

guinte endereço: Pas- bem como Bouleiras de 14 peças, em cores Proteger as florestas
azul e branco. Vasos de diversos tamanhos

choal Apóstolo - Rua c o n t r a o fogo é ato
Padre Roma, 48 _ Flo- e cores e muitos outros artigos da mesma

patriótico e digno do

rianópolis � Santa ca-li' matéria, avulso, à sua escolha. cidadão consciente da
tarina. iõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiiiõõiiiiõõiiiiiiõiiiiiõiiiõõióiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõ__Il gran�eza da pátria;

\

Dia 9:
- a sra. da.' O I ga

Andreatta.

Dia 10:
- o sr. Roberto Funke;
- a sra. da. Paulína

Morbis, espôsa do sr.

Francisco Morbis .

Dia 11:
- o sr. Fidelis Baratte;
- a srta, Ivete, filha "'-lii�"�iiIiII_""

do sr. Claudio Stulzer;

Proporcionam bem-este geral,
facilitam. a digestão, desccn
gestionam o fígado, regulari-

zam as funções dö �-
.

CASA REAL

de 9 até t4 de Março
. Jogos de Cristal

Civil A Mulher e es
Aurea Müller Grubba, Oticial Pensadores
do R e gis t r o Civil do
rv, Distrito da Comarca Ja
raguá do Sill, Estado de

Santa Catarina, Brasil.

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de ,se habilitarem para

Registro

É a poesia de Deus
sendo o homem simples
mente a prosá.

Napoleão I.
-x-

E' a obra prima do
Universo.

Lessing.
-x-

Sem à mulher, a aure
ra e o poente' da vida
seriam sem amparo, e o

dia sem prazer.Ele, brasileiro, solteiro, Boíste.
operário, domiciliado e -x--

r�sidente nesta cidade, As mulheres são a8
filho de Pedro F.ermIDo Ilores da vida, assim
Lopes e de MarlI�i:l da como. as crianças são
Luz.

. . . los frutos delas.
. Ela, �rasIleIr�, .S?ltelra, B. de Saint- Pierre.
domêstiea, domiciliada e

residente nesta cidade,
filha de Augusto Louren
ceti e de Maria Corrêa. /

casar-se:

Edital n. 4.556, de 20 2 59
Maurino Lopes e

Nair Lourenceti

-x-

Honrai as mulheres!
Elas semeiam as rosas

celestiais no eurso da
nossa vida; formam 08

laços \ afortunados do
amor, e sob o véu pUDi-'
co das graças, nutrem
com mão sagrada a flor
imortal dos nobres sen-
timentos.

Schiller.

Resposta de
Marck Twain

Quando Marck Twain,
no principio de sua car

reira, redigia um jornal
do Missouri, um assinante
superticioso escreveu-lhe
dizendo ter achado um\
aranha no seu jornal e

perguntou·lhe se isto ara

sinal de boa ou má soro'
te. Marck Twain assim
respondeu, em carta
aberta :.
"Caro assinantt,: achar

uma aranha no seu jor
nal não foi nem boa nem

má sorte para o senhor.
A aranha estava apenas
examinando a nossa fo
lha para ver qual era o

comerciante que não
anunciava, a fim de ir
ao seu estabelecimento,
tecer a sua teia através
da respectiva porta e

levar uma vida de abso
luta tranquilidade para
todo o sempre".

E para que chegQe ao co·

nhecimento. de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde sed
1tixado dU! ante I 'i dias. Si
lIguem soub:!r de algum 1m·

pedimento acuse-o para o�

tins legai5< Na Cartomante
AUREA MÜLLER GRUBBA "'---__

- Na tua vida há uma

linda morena que no

passado te fêz sofrer
muito. No teu futuro
vejo uma loura que te
fará: sofrer muito mais ...
'- É a' mesma!... Ela:

tingiu os cabelos.
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M,u n icipais 'Comórcio & Indústria SC1IMITT S/A.
(CONCLUSÃO DA·1 a. PÁGINA)

a seu talento. O PSD defendeu o véto, lendo no

mes. dizendo cousas para «boi dormir». Não pro
vou nada. Não adiantava mesmo, 'porque daqui a
pouco viria a votação ... A vitória, vitória negra
como virão outras vitórias que farão sofrer o la-
borioso povo [araguaense. .

,Submetido o véto, à votação, a UDN coerente
com o seu ponto de vísta pediu votação nomínal,
para se conhecer os vereadores da «vitória». Ne.
gado, de acôrdo com o Regimento. O PSD escon

deu se .atraz du voto seoréto regimental e a UDN
fez frente única votando publicamente, numa co

rajosa iniciativa do vereador Eugênio Schmöckel. que

A UDN votara pela rejeição do -véto, e, den.
com

tro da urna, ardiam as .conscíênctas de seis ve

readores que davam de mão beijada a äístríbuí-
ção ao Prefeito um direito que êles próprios,
majorltáríos, poderiam «manobrar» a seu modo.
Mas não. A. ordem era derrubar, era, mostrar a

fôrça para intimidar' BALANÇO GERAL
. .0 povo saberá j.ulgar os ätos dos vereadores encerrado e 31 de Dezembro de 1958 e inscritovItorIOSOS

..
E saberá Julga� melhor quan�o conhe-

â fiS. 266/67 mdO livro DIario 11. 2 e registrado no
cer os Ielízardos que vao ser escolhidos pelR'.' C b 3456Prefeito na obtenção das bolsas escolares. Ainda Registro do Comercio da omarca so n.·

na discussão dizia o PSD que muitos não tinham " A T 'I V O
direito a bolsa, por disporem de recursos 6ufH' Imobilizado'
cientes e .que, sl distribuidos pela Câmara, podé� Imõveís
riam ser dados por favores politicos. t; Construções

'Nisto discorda este comentário, porque ein Pontes & Caminhos
tempos idos houve sempre eq-uanimidade na. drs- Eslavel
trib�ição das Bolsas escolar�s. proya dessa ,l�- Máquinas & Instalações 748494.20
gaçao está em que o próprio presídente da Câ- Vpículos & Semoventes 517.601,60
mara votou pe la manutenção do véto, qu� �jlllca Móveis Utensílios & Ferra-
f.oi da UDN e assim mesmo recebeu a sU8:Y«OOI- menta; -27.527,00
sínha». Si tinha ou não recursos não int�essa: Direitos 80.000.00 1.373.622,80
Era u�

t

dire!to que. t!nha de �leitea.r. Pr�W'��o� Realizavel a curlo e� lengo prazoque nB:0 havía Iavorítísmo político. �IS. a c��Idao. Devedores em conta corrente
" DI� yITOR�O LAZZA.RIS, br�slleIro, c��ado, Emprestimo Lei 1474/51comerclärlo, residente á Rua Domingos Rodrtgues Titulos á receber9a Nova, nésta �ida.de de Jaraguá GO. Sul, estado Mercadorias Cde Santa Oatartna, que tendo sua filha: ROSA Mercadorias PAIDIL LAZZARIS, nascida a 10 de março do ano . .

de 1946, sido aprovada digo promovida para a t-. DI�poßlvel
Série GO Curso Ginasial, com a nota de aprovação C a I x a ,

_

de 9,42 pelo Ginásio São Luiz, de Jaraguá do Sul, .Conlas de compensaçao
conforme incluso boletim, que solicita seja dévol 'I'itulos desconta�os
vido após- feita a. devida prova, e que não pos Valores em cauoao
suindo os meios perante V. Excía., solicitar -c, se

digne' conceder-lhe uma bolsa escolar para o ano

de 1957 como semi Interna, digo externa. Anexo:
Certidão de nascimento de sua rHha Rosa Aidit
Lazzaris.

Passou o «conto do bellet=
e 'fugiu com o dinheiro

Embora não hela sido não houvesse dinheiro en

feita qualquer denuncia à .rregerern suas economlas,
policia pelos interessados, e ficaram aguardando a

apurou a reporragern de hora do embarque. Hos
Porto Alegre, que uma pedadas num hotel daquela
nove modalidade de "conto capital, e em vista do de-
do vigário", vem de ser sepereclmeuro do esperta
aplicada pelo individuo lhão, ficaram elas COlD "

Rubens de tal, que se en- suas malas presas e sem

centre desaparecido. terem para quem apelar,
pois, segundo parece, não

Rubens, precisando de querem a polícia envolvi
dlnhetro "bolou" um ballet 'aa no caso. Consta tarn

que poderia fazer excur- bem que um conhecido
sões pela Argentina. Assim homossexual entregou a

pensando, procurou elgu- Rubens 50 mil cruzelros
mas jovens' deceldas, po- constítuindo-se no male
rém ainda dotadas de en- prejudicado, não sendo
cautos femininos,

.

a quem pequena sua revolta,' em
propôs a formação da

I
Ieee do golpe de que foi,

"Cla. de Ballet". vífima juntamente com as

Algumas caíram, e como mundanas.

Vetos
R.e/atório da Diretoria

Senhores Acionistas.
.Oumprindo disposições legais e estatutárias,

temos o prazer de submeter a apreciação de Vs. Ss.
as contas desta Diretoria, Balanço geral e demons

tração da conta de Lucros e Perdas, acompanhado
de parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercí
Cio social, encerrado em 31 de Dezembro de 195H.

Os dados que ora submetemos a apreciação
de Vs. Ss.' representam a verdadeira situação eco ...

nômica e financeira desta sociedade.
Para quaisquer esclarecimentos ou informações
Vs. Sá. julgarem necessários, permanecemos
o maior prazer ao vosso inteiro dispor.
Jaraguá do Sul, 18 'de Fevereiro de 1959.

COMÉRCIO & INDÚSTRIA SCH.\lITT S/A.
DAMASIO SCHMITT • Diretor gerente
WALDBMAR SCHMITT - Diretor·comercial

149045;O()
167::l0,40

1.726047,70
221737,60
40.obo,00

,
,

1.008341.10
ti 003,90
60000.00 1.076.345,00

Antes de votar lembre-se que RUI
·
BARBOSA nos legou êste pensamento:

Copie êste pensamento e envie a todos
os seus amigos. (Cinco no mínimo). Colabore
nesta corrente de boa vontade' e moralização,
quem sabe se ass i m conseguiremos um'

,'BRAISIL melhor.
'

DE TANTO VER TRIUNFAR AS NULIDA
DES. DE TANTO VER CRESCER AS IN
JUSTIÇAS, DE TANTO VER AqIGANTA
REM· SE OS PODERES NAS MAOS DOS
MAUS, O HOMEM CHEGA A DESANIMAR-

· SE DA VIRTUDE. A RIR SE DA HONRA,
A TER VERGONHA: DE SER HONESTO.

RUI BARBOSA
2153550,70

23.979,90 (Um pan.íoio que não é eándidato e que,
não tem vergonha de ser honesto). -_477.919,90

41) 000.00 517.919,90

l?:::::::::::�::::::::::::::::==::::::=:::::::::=::::::==:::====:::===:::====:::�
H V 'd

- .. por' motivö-de mu- ii'
ii _ en. e-se dança um terreno li/;1 de 72 morgos, oóm I;ii eng � nh o d e a ç u c a r, casa de lOx10 m. I!
II Diversos ranehos, tudo pm bom estado em II'.'II' - DUAS MAMAS -: li

11 Tratar com Lourenço ,Gressi�ger na 111.;!i . Associação Rural de Jaraguá do Sul ou

iI com M a x F i e die r em Estrada Schroeder.
" II

�:;::::::= :::::::::::::-.::::-::::::;::::::::::::'--== ::::::::::::::::::::::::1"':::=:1"':;:; ::::::::::::::::9

Nêstes Têrmos
P. Deferimento.

Jataguá do- Sul, 31 .de dezembro de 1956.
-

(1, $. 5.145418.30

PASSIVO
Näo Exigi,el

Capital ,2000000,00
.

Fundo de reserva legal 51 876,90
c c depreciações 516499,40,
c c desenvolvimento 84279,50
c c, deved. duvidosos 20�.439,20V;tór;o Luza,;s

'- ...;_x- EXigivel a curlo e longo prazo
.

.
O segundo véto que isentava de impostos Credores em conta corrente 1.301.474,70'

um contribuinte doente e impossibilitado' para, o Titulos' á pagar 410.928,70
trabalho foi ganho com maior satisfação pelos Dividendos 60000,00 1.772.403.40

pessedistas. Conlas de compensação
Dada a is_enção pela Câr;nara anterior, vetou Cauções

o Prefeito, dizendo contrariar o intereflse públiCO'1 Endossos
c

Na verdade, contrariava interêsses politicos do
Prefeito. Em discussão, a UDN, pelos vereadores

���IJ�eB����e���,�n��o�����C��lmea:::t�àl�� ��-
dicos e com as razões. da própria defesa do sr.
Oscar Kreyssig, que tudo n,ão pa�sava de perse
guição politica, face_a que o lançam!:mto se dera
exatamente 7 dias após as eleições, e, sabendo-se
não rezar o contribuinte pela cartilha expedida Despezas gerais. I e n h a,
pela Preteitura pessedista, nada mais justo rejei- ordenados & salarios, ho-
tar-se o véto, uma vez que o mesmo, como mui- norarios, '8posentadorias,
tos outros, sofrendo como sofre de reumatismo'

------'---- , _deformante, cabia a isenção.
O PSD abriu as suas baterias, alegando da Enquanto negam vergonhosamente a isenção

Câmara. Aparteado pelo vereador udeni,Sta Murillo de tins poucos cruzeiros a um aleijado a Prefei, Mercadorias C
Barreto de Azevedo sôbre si o defendente havia tura distribui esses mesmos cruzeiros e talvez � P
verifica.do pessoalmente a alegàção de que traba. mais, mandando aplainar terrenos sem cobrar um Alugueis C
Ihava com «2 ou mais empregados» (imaginem. 2 tostão, e executando outras obras que não vêm' c P
ou mais, nem certeza tinha) respondeu este que retribuição à Tesouraria Municipal. ,

não, mas que fôra informado por pessôas idôneas. O que nos admira é que o preFidente, que é
Caramba. Um vereador, representante do I do PTB, partido que ampara os pobres, os des

povo, eleito pelo povo" que tem por dever de protegidos, os aflitos, os invalido's, os humildes,
ofieio verificar pessoalmente um caso que quer viesse votar a lavor do véto.

.

defender, para justificar plenamente a sua razãit� Conversas revelam que PTB e PSD. ideolo
vai atraz de conversa e por essa conversa fórma gicamente nij,o se cheiram, mas na- hora «H» o
o seu raciocínio e por esse raciocínio votam os presidente petebista dá a sua «chinelada» em fa
vereadores do PSD. vor e ao gosto do PSD. O povo saberá julgar os

.

Não' se legisla, como diziamos. O momento é átos dos vereadores.
_

para vinganças, não impqrta seja «são» ou' «alei- Os dois. vetos. f?r!1m aprov�dos p�loi seguinJado». Veio a votação. A UDN pede Yo�ação no- tes vereadores: VItorIo LazzarIs, Joao Cardoso,
minaI. Rejeitado, de acôrdo com o Regimento. O Erich Baptista" Raimundo Emmendoerfer. João
Presidente Vitório Lazzaris� quer dar sua expli· Mathias Verbinnen e Henrique Boeder. Os que
cação ao voto. O vereador Barl'eto de Azevedo foram pela rejeição do véto, pela moralidaqe,
exige que o presidente. vote secretament�. Todos pela decência, pela constitucionalidade, pelo am
votaram até chegar a vez da bancada· da UDN. paro

-

aos infortunados, aos pobres, ao inválido,
O vereador Eugênio Schmöckel foi o 'Primeiro a que defenderam o seu ponto de vista, sem contar
ser chamado..

-

com a maioria votante, estes estão assim distri·
Dirige se ao presidente para solicitar que buidDs: Dr Murillo Barreto de Azevedo, Eugênio

seu voto seja nominal' e público. Nega o presi- Vitor Schmöckel, Victor Bauer, Albrecht Gumz e
dente a pretensão, ao que se retira a bancada Francisco Pavanello.

. udenista do recinto, deixando mais uma vez às Assim funciona a Câmara Munlcipal de Jara
claras os nomes dos vereadores que 'votaram a guá do Sul.
favor. d'o Prefeito. Por 6 a O um popre paralítico O povo que julgue.
terá que pagar seus impostos. .

,

2855095,00

40000,00
477919.90

seguros etc. da Seçã& Corlume 1.966.037,00
517919.90 Despezas gerais, ordena

dos & salarios, honorarios,
aposentadorias, se gu ro S
etc. da Seção Pasla Mecanica 751.304,90

,Cr$ 5.1454J8,30

DemonstraQão da �onta "Lucros & Perdas"
encerrado em 31 de Dezembro de 1958 e inscrita Despezas extração casca,

á fls. 264-661'1do livro Diario n. 2 e registrado no lenha, concertos & lubrifi

Registro do Comercio da Comarca sob n. 3456 cantes etc. da Seção Tanin!
"-

DÉBITO

272 614.50 2.989.956,40
10500,00
128,724,40
10.775,60
6000ó,00 210.000.00

Fundo de reserva legal
'-
« «depreciação'
« «desenvolvimento

Dividendo

Cr$ 3.199956.40
•

CR�DITO
2.460.480,70
718.025,70

.

8.850,00
12.600,00 3.199.956,40

Jaraguá do Sul, 18 de Fevereiro de 1959.
COMÉRCIO & INDÚSTRIA SCHMITT S/A.

EVI SINSVAL

DAl\fASIO SCHMITT - Diretor-gerente
WALDBMAR SCHMITT - Diretor-comercial
SÉRGIO THOMSBN - Contador, reg. no
CRCSe 0.301 e DEC 150.781 ,

Parecer do Conselho Fiscal'
, Na qualidade de membros do Conselho Fiscal
da firma "Comércio & Indústria Schmitt S/A.", com
séde à Estrada Blumenau - km. 4, em Jaraguá do
Sul, em cumprimento às disposições da lei em vigor
e dos estatutos sociais, procedemos aos exames da
escriLuração, papeis e doéumentos, relatorio da
Diretoriá, balanço geral/e demonstrativo da' conta
"Lucros & Perdas", Ancerrados em 31 de Dezembro
de �958. Pelo exame procedido, somos de parecer,
que a8 contas da Diretoria, bem' como os docu
mentos a?ima referidos, merecem. a aprovação da
AssembléIa Geral Ordinária.

Jaraguá do Sul, 20 de Fevereiro de 1959 .

CURT VASEL
LEOPOLDO REINER
PEDRO WINTER

.1

-I·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Manoel F. da Costa S. Ä. Empreza de Traasperles FRENZEL S/A.
Comércio e Indústria

R 1 r

d
_

e atorio a 'Diretoria
EDITAL DE CONVOCAQAO

(Cní21c21�
o

.

O D�)Utor Claudio Rodrigues de Araujo Horn,
JUIZ substlruro em exerclclo do cargo de Juiz de Di
reito da Comarca de Ieregué do Sul; Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital de cite
ção, com o prazo de 30 (rrima] días, virem ou dêle
conhecimento tiverem que por parre de A LVARO
DIAS, por intermédio de seu bastante procurador,
advogado dr. Remoido Murara, lhe foi dirigida a

petição do reôr seguinte: "Exrno. Sr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Iareguä do Sul. Vem ALVA.

1.

RO DIAS, brasileiro, casado, lavrador, residente e

domiciliado em RETORCIDA, nesta Comarca e Mu- ::nicipio, por seu bastante procurador infra assinado,
advogado inscrito na OAB, secção do Estado de
Santa Catarina, sob nO. 915, com escrltórloà Av.
Mal. Deodoro 215, nesta cidade, requerer a V. Exa.,
na forma do Art. 291 do CPC� a presente AÇÄO
DE DESQUITE centra sua mulher ZU L M J R A
SCHEPLE DIAS, com profissão e residência igno
rada pelo suplícanre. I _ Que o requerente funda

Acham-sa à disposição dos senhores acionistas,
mente o seu pedido, estribado no Art. 317 inciso I

no escritório desta sociedade' os documentos a que

do Código Civil Brasileiro. " _ Que o peticionérío
se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2627, de 26

casou se com Zulmira, no reglme de comunhão de
de setembro de 1940.

bens, no dia tO Je agosto de 1955,. no Ceriórto do' Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro

Distrito de Corupé, Certidão anéxe Doc. nO. 2. III _
de .1956.

)

Que dêsse matrimônio possuem uma filha menor de
MANOBL F. DA COSTA - diretor presidente

nome MARIA APARECIDA DIAS, nascida a 26 de JOÃo LÚCIO DA COSTA - diretor comercial
maio de 1957, certidão junto Doe 1'10. 3, e um imó- II� ' _

vel em condomínio com Zulmira Nivaldo e .Meurtcio
ôcneple, também conhecida por ôchepli, situado nö
Municipio de Corupé, escruure e registro de Imóveis
anéxos, doc. nss. 4 e 5. IV - Que a suplicada foi
infiél a seu marido, esre vindo a saber do seu com

portamento, após rransfertr sua residência à cidade
de loínvllle, soube que mantinha uniões ilícitas em

Corupé com um dos mororístes do Auto Motriz da
R.V.P.S.C., que faz o percurso entre as cidades de
Corupé e São Francisco do Sul, recebendo dêsre,
inúmeros presentes. V - Que o rnals grave aconre

ceu, quando já residia em jotnville, apareceu num
determinado dra conragieda corri blenoréra, pondo em

perigo a própria saúde do suplicante. V: - Que daí
em diante o requerente. tudo desvendou, enquanto
êle se dedicava ao trabalho, a esposa infiél, se en

tregava às urgias injuriando dolorosamente seu ma
rido pela irregular conduta de mulher adultera. Pre
varicou, Insultou a honre do suplicante pelo torpe
procedimento de vida desonesta que levou VII
ADULTÉRIO, na dífiníção do eminente mestre de
Direiro Civil Brasileiro - J. M. de Carvalho Santos. =------------------,---!
"E' a união sexual de· duas pessôes de sexo dife-
rente uma das quais pelo menos é casada com um sôb pena de revelia e na respectiva. sentença' a Ré
terceiro" WASHINGTON DE BARROS MONTEI- condenada de acôrdo com 0 Art. 64 do C.P.C., ao
RO - Direito da Ferrülle pág. 189. "O adultério é pegamento das custas do processo, honorárias do
causa de determinação da sociedade conlugel porque edvogado do suplicante, ê�tes erbítrados por V. Exa.
importa a violação do dever de fidelidade recíproca, e meís pronuncíações de díreuo: Esclarece mets, o

assumido pelo casamento; o edulréno é a mals gra .

suplicante, que ambos estão sepi:Jréidos de fato a

ve ofensa que ee possa fazer ao outro conluge, que multo ternpo e por êsse motivo desnecessário se

é cruelmente ferido pela desleeldede, pela disslmula- torna o que determina o Art. 223 do Código Civil.
ção, pela hlpocresíe, que nele se encerram. O adul- XI - Prolesla-se por todo gênero de provas admiti

té!iO supõe entretanto, dois elementos: um físico, a dds. em di�eilo, inclusive o depoimen!o pessoal da
copula e outro moral, a intensão de violar a fé con suplicada sob pena de confessa, depoimento de tee

Iugal". j. M. DE CARVALHO SANTOS :- "Em re rernunhes abaixo arroladas, algumas das quals a

gora, como se vê, o adultério, quer do marido, quer I serem o�v�da� por carla. precarõrta, na. Comarca de

dél mulher, é cousa peremptória de desquite, sem que suas r,:sldenclas, desde Ja se requer. Da-se a presen
haja necessidade de apreciar e pesquisar as circuns. Ie açao o valor de, Cr$ 5000,00, para os efei
lâncias em Que ela se verificou. A prova do adulté tos fiscais. Nêstes Têrmos P. Deferimento (sôbre
rio pode ser feiia por qualquer dos meios permitidos estampilhas no valor de Cr$ 12,00, devidamente
em direito. O meio mais eficaz, é o flagrante deliro inutilizadas. o seguinte) Jaraguá do Sul, 21 de janei
Mas também o adultério pode ser' provado por tes- FO de t959� pp. (a) Reinoldo Murara. tESIEMU·
temunhéis e indicios". TITO FULGÊNCI0 _ Enu· NHAS: 1 - Ivan Morelli. brasileiro, solleiro, operá·
mera os inúrneros falOS, como importando em pre- rio, residente à Barra do Rio Molha, nesta cidade.

sunções graves de adultério". Presentes imoderados 2 - Ida M. More"i, brasileira, casada, de afazeres
e sem causa confessav(>1 feitos por um homem a domésticos, residente à Barra do Rio Molha, nesta

uma mulher casada". REVISTA DOS TRIBUNAIS· cidade. 3 - Nilza de Oliveira, brasileira, casada,
vol. 173/670 _ Apelação no 34049. Tribunal de Jus doméstica, residente à Avenida Getulio Vargas, 282

!iça de S.P. "A prova do adultério dificilmente P. em J?i�vill.e. 4. - Te!'eza K.loke, brasileira, casada,
ser oblida por meios diretos ou pelo flagrante por- domestica, reSidente a Avenida Gelullo Vargas, 282

que os protagonistas, sabendo o extremo perigt> que em Joinville. A petição inicial acima e retro transcri

correm, cercam-se de simulações e despiSlamento. ta, levou do MM. Juiz o seguinte despacho: R. hoje.
Daí admitirem a doulrina e éi jurispl=-udência que se Cile-se na forma requerida; obedecendo as formali
recorra a tôdo o gênero de provas; das quais são dades legai.3. _Jaraguá do Sul, 22.1 59. (a) Claudio

importanles os indicio� e presunções, que devem, Rodrlgue� .de Araujo Horn - Juiz de Direito Subst.
.

conludo, ser graves e uma veemência intensissima em exerclclo., /

de maneira a não admiJirem, as aparêncids, suposi- Ein virlude do que f�i expedido o presente edi

ções razoaveis em con{rário, notadamente num meio tal, pelo qual chama e cita ZULMIRA SCHEPLE
como o nosso dado a maledicência e à torpeza". DIA�. para comparecer nêste Juiz;o, sala das audiên-

.
'... , cias, Edifício do Forum, silo à Av. Mal. Deodoro, I�111 - Que qua��o � ,�ulher ad�U1re doenças yene neSld cidade, nO dia 23 de abril vindouro, às 1 t

�las, frulo d� u�loes Ihcltas �an�ldas extra C?nl_ug�l, I horas, a fim de assistir a' audiência de conciliação
e uma c,o�vlcçao que ,por �I so DrOVa. a eXls�e�cla I de que trata a lei n; 963, de W 2·49, ludo de confor·
�� �dullerlo: IX Que alem des�e 'procedlme�to I�JU�- midade com a pelição inicial e despacho acima
tl�lcavel" pre�lsto no Art. 317 mClSO do C:odígo CI' transcritos, ficando dêsde já citada por todos os
VII, a Re apos ?Quela data, .abandonou � hl�a menor têrmos. da ação e, para contestá·la, dentro do prazo
ef!1 casa. da avo materna, tomando destrno _tnce_rto .e de lO dias, contados da data designada para a au

�ao sabido. X --: Que por todas. essQ� razoes, lu�tl diência de. conciliação, sôb pena de revelía. E para
fica-se. a proPoslt��a dö presen,e aça� de desqu,J1e, que .chegue ao conheCimento da Ré, ou de q�em in.
no artigo aClmd .Cl adu pelo que. o supllca�te requer teressar possa, mandou passar o presente edlléil, que
a 'I.. Exa., se dlg�e. mandar clt�r? suphcante por será publicado no "Diário da Justiça" e no jornal
edItaiS como pre.cellua o art. 17� m�lso I do ,� P.C, local "Correio do Povo", na forma da lei. Dado e
para rl?sponder d compet�nte açao ordlnÖ�IéI. de passado nesta Cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
DESQUITE JUDICIAL, _CUIO pr�c:ssamento. Inlclal- e três dias do mês de janei,ro dorano de mil nove
mente, devera o��decer a� presc�I��es �a Lei n. 9�8 centos e cincoenta e nove. Eu, A m a deu M a h fu d,
de .10,12 49, verlflca�a a ImpOSSibIlidade da ,soluça0 escrivão, o subscrevi. (a) Claudio Rodrigues de
a_mlgavel, que �e dlgn� V. Exa., mandar lav�ar o Araujo Horn, juiz de Direito Substituto em exercicio.
termo do ocorrido, e citar �ovam�nte a suph.cada A presente cópia confére com o original' dou fé
para acompanhar e se defender no processo em to- I' .

dos os seus têrmos, até finalliquidação da comunhão, I O Escrivão - AMADEU MAHfUD

Pelo presente são convidados. os senhores
acionistas de Manoef F. da Costa S. A. - Comércio
e Indústria, a comparecerem à assembléia geral
ordinária, que realizar se-á no dia 28 de março
próximo vindouro, pelas 15 horas, no escritóriÖ
desta sociedade à Estrada Itapocuztnho, Jaraguá
do Sul,' a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

Senhores Acionistas! I

Em cumprimento ao que determinam os Esta
tutos, levamos a 'VI apreciação e deliberação o nosso

Balanço Geral e demonstração das Contas de Lucros
e Perdas encerrado em 31 de dezembro de 1958,
solicitando a aprovação dos mesmos. No entanto
permanecemos a disposição para qualquer eventual
esclarecimen to. .

Jaraguá do Sul, 23 de fevereiro de 1959.

Edgar A. Frenzel - Diretor Presidente
Ruy-- A. Frenzel - Diretor Gerente
Eugenio J. da Silva - Diretor Gerente

aprovação do balanço geral e demais docu
mentos referente o exercício de 1958
Eleição do conselho fiscal e seus suplentes.
Assuntos de interêsse da sociedade.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro
de 1959.

I

Balan,o Geral encerrado em :n de Dezembro de 1958

ATIVO
Imobilizado

Imõveís e Benfeitorias
Estável.

Veículos e Ferramentas
Máquinas e Instalações
Móveis e Utensílios

Disponível
Caixa e Bancos

Realizável
Almoxarifado
C. C. Devedoras
Diversas Oontas

Compensação
Ações em Caução 30.000,00

Cr$ 6565.662,00

MANOÉL F. DA COSTA . diretor presidente
JOÃo LÚCIO DA COSTA - diretor' comercial 854.354;30

\
AV I S O 4.060.101,50

98.732,20
1:08547,80 4.267.381,50

Orgãos e Hermonícs UBOHN"

9.207.766,30
�

Cr$ 9207766,30
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1958.

Edgar A: Frenzel - Diretor-presidente
Ruy F�hpe Fren�el - Diretor-gerente
Euue�1O J. d.a �llva - Diretor-gerente
FranCISco F. Fischer - Guarda-livros -'

Cart. n. 314 do c.R.C. de S.C.

.

200.2_01 ,90 �

295.727,00
745.480,60
172.516,70 1.213724,30

PASSIVO

1.400.000,00
3.115.9�'8,OO 4.515.928,00

54780,60
1.964953,40 2.019.734,00

30.000;00
Cr$ 6.565 662,00

Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1958.

Edgar A Frenzel - Diretor-p,residente
Ruy Felipe Frenzel - Diretor�gerente
Eugen,ia J. da �ilva - Diretor·gerente
FranCISco F. Fischer - Guarda-livros -

Oart. n. 314 do C.a.C. de S.C.

Acabamento perfeito
Sonoridade agnrdavel

Preços modicos
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: � ão cons truidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gr.atis

Não Exigível
Capital
Fundes Díversos

Exigivel
C. C. Credoras
Obrigações a Pagar

Compensação
Caução da Diretoria

Demais in tormacões
com o Representante
Geral para os Estados

ce S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - es, Postal, 39 - São Benlo do Sul

Estado de Santa {).atarina
Demonstração da Conta de Lucros e Perdas

em 31 de dezembro de 1958
DÉ BITO

Despesas diversas
Fundos diversos
Dividendos, Percentagem, Gratificação

o.s

7.815.1R5,OO
903744,00
488.837,SO

9207.766.S0
CRÉDITO

Diversas Receitas

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da

Empreza de Transportes Frenzel SIA., tendo pro
cedido à verificação dos livros contábeis, do balanço
geral, da c_onta lucros e perdas e demais docu
mentos referentes ao exercício de 1958, e, consta
tando a sua exatidão e conformidade, recomendam
à Assembléia G:eral Ordinária, a sua aprovação.

Jaraguá do Sul, 21 de fe�ereiro dê 1959.
HEINRIOH A. GEFFERT
WILHELM GUMZ
GUILHERME NEITZEL

Dr . Francisco Antonio' Piccione
:M[�.lD][GCO

Cirurgia Geral de adultos e criançae 011-
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSf>ITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

II c co ]R 1I!J ]plA - SAN�A GCA�AJRllCNA II
-

Dr. Murillo Barreto de Azevedo
I ADVOOADO I

Escritório no prédio "A Comercial LIda"
Rua Marechal Deodoro da Fonseca N°.122

laraguá do Sul

\
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CORREIO DO POVO SÁBADO DIA 7-3-1959

MUn I-C -IPa I xilío à Sociedade Valo Agrícola e Industrial de Ira- Manoel F. da, Costa S. A.pocuzínho, que fôr'a vetado pelo Executivo Munícl-

Ata da sessão de 2 de dezembro de 1958. pel, Com a pelevra o Vice-Presidente, vereodor sr.

Fidélis Wolf, como Presidente da Comissão de Fi-

Aos dois .dlas do mês de dezembro do ano de nences, fêz susclnta explanação sôbre a necessidade
mil novecenros e cíncoenre e oito, pelas sele horas, dêste auxílio ao Valo Agrícola de Irapocuzinho, Ia
na Sala de Sessões, Edificio da Prefeitura Municipal, menrando elnda a situação em que o Prefeito Muni- Senhores Acionistas:

reuniram-se os vereadores srs.: João Lúcio da Costa, clpal colocou a sua própria bancada, em face de seu Dando cumprimento às disposições legais e

'f'ídélts Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Francisco líder. com a assinatura de seus pares terem epresen- estatutárias, apresentamos o resultado das opera

Modrock, Murillo Barreto de Azevedo, Mário Nicoli- tado emenda ao orçamento de 1959, em benefício do ções realizadas no decorrer do exercício de 1958.
ni, José Pasquallnt, João José ßerroll, Durval Mar- mesmo Valo. O vereador sr. Durval Marcano confir através d.P Balanço Geral e da conta de "Lucros e

cario, Raimundo Emrnendoerfer, Erich Balista. Presi- mou que a bancada do PSD. havia votado trinta mil Perdas", abaixo transcritos.

dência: João Lúcio da Costa; Secretaria: Augusto cruzelros, mes que o Executivo com seus minguados Estaremos, outrossim, ao inteiro dispôr dos

ôylvío Prodoehl e Francisco Modrock. Lida a ata recursos não podia conceder verba maior. Em aparo senhores acionistas para prestar todas e quaisquer
da sessão 'anterior o vereador sr. José Pasqualini te, o vereador sr.' José Pasqualini, afirmou que o informações que forem solicitadas.

justificou a sua ausêncía em a última sessão por-
Prefeito não devia vetar êsse projeto contrariando a. Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 14 de Fevereiro �

quanto naquele dia fôra decretado feriado estadual sua própria bancada. O sr. Durval Marcatto, prosse- de 1959.

em homenagem' à Constítuíçêo do Eslado. de Sanla guindo na exposição de seu ponto de vtsre, mentres

Catarina. O vereador sr, Durval Marceno pediu a
re se a favor da aprovação. O Presiàente, sr. João

substltulção da palavra direitos por responsebtlídade Lúcio da Costa, pede ao seu substlruto legal ocupe
no que se refere a recusa do Prefeito Municipal, em

a Presidência para que ·em plenáriO possa responder
pagar os vencimentos do funcionário sr, Lourenço às afirmações do vereador sr. Durval Marcatro. O

Gressinger. EXPEDIENTE: Ofrcio do Executivo vereador, sr. Jo-ão Lúcio da COSIa, manifestou a sua Imobilizado
Municipal encaminhando balancete referente ao mês satisfação diante das palavras do vereador sr. Dur- Imóveis
de outubro; requerimento n. 27 da Firma Vasel Cia. val Mercano. Explenando obienvarnente o assunto Benfeitorias
Ltda.; oficio do ôecretérlo da Rêde Ferroviária Fe- afirmou que o vero do Executivo seria rejeitado po; Eslável
derel S/A.; ofrclo n 25/58 da Câmara Municipal de unanimidade em Ieee do que vereador nenhum pode Móveis e Utensílios
Dionísio Cerqueira; convite do Ginásio São Luiz; ria alegar que êsre projeto teria sido encaminhado Veículos
oficio n. 184/58 do Executivo Municipal. Pediu a ílegalmente à Comissão de Finanças, louvando a Máqúinas e Motores
palavra o vereador 2°. Secretário sr.: Francisco Mo- etlrude do líder do PSD, que semp e se mentfesrere

drock, solicitando a Presldêncla, se dirigisse ao favorável a êsre projeto. Manifestou a sua certeza de Disponlvel
t

. ..

d Caixa e Bancos
Executivo indagando do porque ainda não Iôre res- que o ve o seria rejena o unanimemente. Reassumin-

pondido o oficio a êle dirigido sôbre o não paga.
do a Presidência, o sr. João lúcio da Costa, escla- Realisável o-curlo e lonao 'prazo

menro da core constante do orçamento de 1956, des. rece de como será feira a votação: medienre duas Mercadorias 2.928.836,10

tinada à Escola Iaregué. Em aparte o vereador sr. cédulas, constando em uma delas a favor e outra
Letras a Receber 430.879,70

Murtllo Barreto de Azevedo disse que essa quantia centra a aprovação do veto. Cada vereador encernl- Relos 17.036,30

constava realmente do orçamento de 1956 não po
nhe-se a saleta contígua, retorna ao plenérlo e de- Obrigações de Guerra 1.200,00

dendo portanto o Prefeito Municipal alegar a falta põe o seu voto na urna, colocada ne Mêsa da P, e- Semoventes 2::1.460,00

de recebimento da cota do Estado. Ö vereador sr. sldêncle depois de examinada. Concluída' a votação, Combustível 7980,00

José Pesqueltní propôs um voto de louvor ao Prefei- a Presidência designa os vereadores i'V1urillo Barreto Petrobrás 1.600,00

to Municipal de Corupá e de Jaraguá pela' maneira de .�zeved_o e Erich Batista, pera escrutinadores. Adicional Lei 1474 38800.30 3.449.792,40
assés louvável com que vem sendo tratadas as Veríftcedo o resultado, consrarou.se a relelçêo do Conla Transitória I

estradas entre C o r u p á e J a r ag u á' doS u I. vero _dO Exec.utivo por unanimidade. Entra em dis- Filial· Duas Mamas 326·035,50
O vereador sr. João José Bertoli, requereu novamen-I cussao o pr�!.eto, de lei velado pelo Executivo, que Filial - S. Francisco do Sul 800.605,10 1.126.640,60
te.a leitura da carta da Secretaria Geral da Rêde concede aUXIliO a Vva. Laura da Silva. A pedido do Conla de Compensação.
Ferroviária Federal S/A., após o que .rendo sido vereador sr. Durval Marcatto, foi lido novemenre o Ações Oaueionadas
atendido pede um oficio congretuletõrlo à mesma parecer da Comissão de Finanças. Com a palavra o TOTAL DO ATIVO

Rêde. O vereador sr. Barreto de Azevedo referiu se vere�dor sr. Murillo Barreto de Azevedo o justifica,
às alegações de seu colega sr. Durval Marcano, em menífesrando sua ?pinião de que o vero é um pará I - .

a última sessão, na qual êle, Barreto de Azevedo, SE' dox? porquanto h.a verbe suftciente para erender êsre .a� Ellolvel
achava ausente, se menitestasse a respeito da Co. aUXIliO, ainda mers havendo excesso de arrecadação. C8P.I�31
missão que Iôre entender-se com o Executivo Muni- O vereador sr. Durval Mercano, ern nome da ban Ellolvel 8 curto e lonoo prazo
cipel a respeito da sltueçêo do funcionário sr Lou- cada do PSD, manifesta·se contra O velo. A Presi Contas Corr(,ntes

renço Gressinger. Expôs o orador claramente a si- dência encerra a discussão, mandando se procedam LEltras a Pagar
tuação, lembrando que o sr. Prefeito Municipal havia da mesma maneira como. em a votação anteriúr. Conla Transitória
alegado que não liquidaria as contas aDIes de E>ua Termin�da esta sessão nomeados esc1ulinadores os Matrfz - cl Filial S.··Francísco· 800 605,10
viagem ao Rio, para entrar em entendimento com o srs. J.o�o José Berroli. e Durval �arca"o Constatou MAtriz - cl Filial Duas Mamas 326.03550 1.126.640,60
Minislério da Agricultura. Em aparte o vereador sr. se rejeItado o veto por unanirrlldade .. ORDEM DO Reservas

'
.

Durval Marcaflo disse que exercendo o referido fun- DIA: Parece·r da Comissão de Finanças, referente ao Fundo de Reservas 182.169,80
cionário atividades na Associação Rural não lhe ca- �eq�erim.enlo de Oscar Kreissig, pedlõdo' isenção de Fundo de Desenvolvimento 157251,80
bla ? .dir�ito ,:Je. venciment?s por parte dos cofres Jmpos�os .. C�m a pala�ra o vereõ.dor sr. João José Fundo de Depreciação 198.372,50
mUOlClpalS. Repl�cando. ped�u o verea�or sr. Barreto Be!toh, conslderél a. alJlude _dO IIscal municipal de. Fundo pl Dev. Duvidosos

.

98025,60
de Azevedo ai leJlura das hlels n. 18 e D4 de 1955, em afcordo clom ats suas obrlgaçooes( no entanto assinou Fundo para Instalações 96.059,80
que consta c aramente ac. ar se em disponibilidade av�rav.e �en e o parecer. sr. Durval MarcõllO Fundo de Previsão 9 827'.588,10
da ref.erida As�o.::iação Rural o funcionário Lourenço p�d�n�� IOformações se o �equerente trabdlhö só ou Conla de Compensação

570S.60

Gre�slOger, leIS estas aprovadas pelo Legislativo nao, e IOformado pelo PreSIdente da Comissão de C
-

d D' t
.

Municipal e sancionadas p�lo então Prefeito Munici- Finanças, sr. Fidélis Wolf, que Oscar Kreissig não
auçao a Ire orla 20.000,00

pai �r. Arlur Müller. Prosseguindo, disse o orador tem nenhum profissional em sua marcenaria, apenas
I TOTAL DO PASSIVO 5 650.176.70

que o não pagamento dos vencimentos do referid� amado.res que lá vão ajudá·lo; disse que o requeren Itàpocuiinho, Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro
funcionário provem unicamente de sua situação péJr- te aleijado como é, bE'tn poderia apelar ao auxUio de 1958. .

tidária à do Execu!ivo O vereador sr. Durval Mar· público, mas não o faz por uma dignidade de tra
callo alegou que o referido funcionário procurasse balho. A Presidência, terminada a discussão subme

�s seus direitos dtravés do poder judiciário. A Pre- te a vo!ação do plénário o t>arecer que é aprovado
sidência submete à apreciélção do plenáriO o voto por maIOria. O Vice·P1'esidente, sr. Fidélis .Wolf co·

. congraiulalório apr�senlado pelo vereador sr, José munica a Presidência que lendo sido designad� re

Pasqualini, voto êste aprovado com '0 apôio do ve- lator no projeto dos subsídios dos ve'readores soli
reador sr. João José Bertoli. ORDEM -DO DI>': Lido cita a presença da bancadd do PSD, inclusi�e do
o' parecer da Comissão de Legislação e Justiça, ao seu líder para a próxima sessão. Nöda mais haven·
projeto de lei que concede auxílio à Vva. Laura da do a tratar o sr. Presidente declarou encerrada a

Silva, vetado pelo Executivo �unicipãl. Parecer da sessão convocan�o os srs. vereçdores para a próxi·
Comissão de Legislação e Jusliça ao velo do sr. ma sessãõ terça feira, dia 9 com a. seguinte Ordem
Prefeilo Municipal, referente ao projeto de lei 'que do DIa: Trabalhos das Comissões. O ados, S e los, Despe�as' Gerais
concede auxilio à Sociedade Valo AgrícGla e Indus- Sala de Sessões, em 2 de dezembro de 1958 Combustível, Aposentadorias, Impostos:
trial de hapocuzinho, parecer êste Que opina seja (ass) João Lúcio da Co�ta, Presidente; Augus- Seguros, T�xa l.A.A., Comissões, F�ndo
encaminhado à Comisssão de Finanças. Parecer da to Sylvio Prodoehl, 10. Secretário; Francisco Mo de DepreClaQão, Fundo de Reserva,
Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei drock, 2°. Secretário. Fundo de Desenvolvimento� Fundo pl
que autoriza.a permuta de uma área de terra com ·Devedor:_es Duvidosos, Fundo para
Francisco Goulart e sua mulher; parecer aprovado Instalaçoes e Fundo de Previsão
2a• discussão. Com a palavra o vereaàor Vice·Presi· Empreza de Transp�rtes FREN.ZEL SIA. It

.

h J I

de�te sr. Fidélis� pede à Presidê�ci� a suspensão de 195:.pocuzlD o, aragua do Sul, 31 de DezembrQ
dos trabalhos a fIrn de que a Comlssao de Finanças, Assembléia Geral Ordinária
designada para opinar a respeito dos veros do E�e- Ficam pelo presente convidados os Senhores
cutivo, possa déJ1' o seu parecer. A Presidência con- A c i o n ist as désla Sociedade, a comparecerem à
sulta él Comissão se lhe seria possível dar' o seu Assembléia Geral Ordinári.a, a realizar-se em sua
parecer a respeLto, dentro de quinze minutos, no que séde soci,éll, à Av. Getulio Vargas, 472, em Jaraguá
race�eu aquiescência, diante do que suspendeu a do Sul, as 16 horas do dia 51 de março de 1959
s�ssao convocando os srs. vereadores para a pró- d fim de deliberarem sobre a seguinte ORDBM DO DIA;
xlma sessão que se realizará dentro dêste prazo.

.

1. Aprovação do Balanço e contas do exercicio

At d de 1958. .

.

a a sessão de 2 de dezembro de 1958. 2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de suplentes.
mil novecentos e cincoenta e oito, pelas s�te horas, 5. Assuntos diversos.
na Sala de Sessões, Edificio da Prefeitura Munici· A V I oS O
pai, reuniram se os vereadores srs.: João Lúcio da .

... -

.

.'

COSia, Fidélis Wolf, Augusto Sylvio Prodoehl, Fran-
Acham se a dJsposJçao dos Senhores ACIOnistas,

cisco Modrock, Muríllo Barreto de Azevedo Mário
os documentos a que se refére o art. 99 do Decreto

Nicolini, José Pasqualini, João José Bertoli: Durval n. 2627, de ,26 de setembro de �940. .

Marcalto e Erich Batista. Presentes os mesmos ve, Jaragua do Sul, 23 d� fevereiro de 1959.
readores da sessão anterior com excessão do sr. BDGAR A. PRBNZBL - Diretor Presidente
Raimundo Bmmendoerfer. Lido o parecer da Comis RUY P. �RBNZBL • D�retor Gerente
são de Finanças, ao projeto de lei que copcede au- BUGBNIO J. DA SILVA - Diretor Gerente

Câmara
Comércio e Indústria

RELATÓRIO' DA DIRETORIA

MANOBL P. DA COSTA - Diretor-presidente
JOÃo LUCIO DA COSTA - Diretor-comercial

ßALAlVÇO GERAL, enc"rrado em 31 de Dezembro de 1958

ATIVO

136.238,30
262502,70 398.741,00

247.229,10
� 154.454,80
-143.275,90 544.959,80

110.042,90

20.000,00
5.650.176.70

PASSIVO
"

1.500.000,00

2.125.948.00
50000,00 2.175.948,00

M�NOBL P. DA COSTA - Diretor·presidente
JOAO LUCIO DA COSTA· Diretor-comercial
e Guarda-Livros reg. sob n. 32084 na
D.E.C. e n. 479 no C.R:C .

Demonstração da conta LUCROS e PERDAS
CRÉDITO .

\

Juros e Descontos e

BÉBITO
2.291.199,20

2.201.199,20

.

{

M�NOBL P. DA COSTA - Diretor-presidente
JOAO LUCIO DA COSTA � Diretor-comercial
e Guarda'Livros reg. sob n. 32.084 na
D.E.C. e n. 479 no C.R.C.

Par�cer do Conselho .Fiscal
Os a.baix� - assinados, membros efetivos do

cons�lh? fIscal d� M�NOEL F. DA COSTA S.A. -

Com�rQlo e. Industr.la,. no desempenho de suas
funçoes legaIS, depoIs. de examinarem minuciosa e

dehdame�te o relat6rlo da diretoria, balanço� de
mons�raçao da. conta de lucros e perdas, inventário,
dema�s. atos e contas da diretoria, relativos ao
exerclClO encerrado em 31 de Dezembro de 1958,
declaram que. f�ram encontrados na mais perfeita
o�dem e e�atIdao, e exprimam a '9"erdadeira situa
ç�o da sOCl'edade'l.pelo que recomendam a aprova-

.

çao pela assembleIa geral ordinária.
Itapocuzinho, Jaraguâ do Sul, 14 de Fevereiro

de 1959.
.

(ass.) RuJollo Tepassé - Agostinho V. Ros.rio
Eugênio Vitor Schmoeclcel •

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Deutsche Beilage des "'Correio do Povo"

)

lIIunizipalkammer Eine Wurst mil einem
DIE VETOS DES PRAEFEKTEN EIN l{URIOSUM, DIE Schwanz híníen drcm
SITZUNGEN DER JETZIGEN KAMMERRAETE "DAS

/

VOLK HAT DIE REGIERUNG DIE ER VERDIENT" ,Unsere lokale Lage/ "Man" bruelh" (wir se- Bevoelkerung die brav
(níche �er P?liti.k geden- gen "bruellen") in den arbeitet um dem Munlztp

Die jetzt jeden ,Montag setzlieh erlassen hat. Es und allein in der Ursache kend) ,I�t Wirklich eine letzten Wahlen von Einig Steuern zuzustellen auf

Abend stattfindenden Sir- ist weiter nichts als Rach. dass der Praefekt allein Sac�e die zu Denken gibt. keif und "Frieden" (wel- dass wir einen und guten
zungen unserer Kammer sucht, Boshaftigkeit und herrschen will. Nur er.

Die He�ren. von der Ge- cher Quassel) - und was Verwaltung wissen dass

erwecken die Aufmerk- Oroessenwehustnn, ohne ßeguestingungen will nur g�n-Parfel �lDd. der An- sehen. wir bis heute? Hass auch Jaraguá do Sul

samkett unserer Bevoelke Irgendwelche fundementele er erteilen. In seinen
Sicht dass Sie, die Herren - Niedertracht und Bos Maenner bezirzt die ínte-

.

rung, die im ôítzungsseel persoenliche Schulung, Heenden soll die «pohn-
der "Si��atin" die. Her�en haftikeit. Wo ist das re�seol fuer die Heimat

erscheint um sich an den Kenntnis der zu benendet sehe» Macht liegen. Jeder d�r pohtlsc�en SJluatl�n Schurzgitter fu�r die Br�e- arbetren koennen,

Erguessen der Abordnung den Angelegenheil oder muss nach seiner Ploere slnd, Nach Ihrem Sieg 10 cke am lIapocu? Wo srnd

de� DSD und der hilflosen Ruecksichl auf die allge tanzen. Die Kammer be- den .Wahl�n vc.m 3 ..0k!0. die Gesetzerfuellung der Wir anemphelen unsere

Haltung des neu e n meinen Interessen der BE.-, SIeht fuer ihn nicht t Er ber I�t die Willkuer eme letzten Maenner unserer w. Leserschaft die jeden
Kernrner-Praesldenten zu I voelkerung. der Drõefekt," 'in s�ine; zlemlich Altaeglicheit ge Kammer? Dienstag, um acht Uhr

ergoerzen.: lerzr hat di.e Im Kebíner des Praefek- himmelschreinder Ignoranz
worden. Kur z u � :. al.les eine Aben.ds im hiesigen Forum

Bevoelke��ng Gelegenheit l,en
z B. finden taeglich denkt ein neuer Diktator Jeder ßuerger hat da.s g�o�se,Eleteel mlpd�rwer-I stenfíndenden Stizung un

ueber die faehigkeiten «intime' und vertrauliches zu sein. -Er will ignorieren
Recht von. der zu.sl�endl- dlkle Charaktere. J Und el- serer Kammer bei zu

der, durch sie gewaehllen Besprechungen statt, auf dass er nur ein ausfueh gen Autorneer (komischer les dieses auf Kosten einer wohnen.

Kammerraete zu urteilen .. dass alle von der fruehe rendes Amt (Exekutiv) �usdruek} zu verlangen, --------------�--_/-----------------------

Wenn unsere Zeitung ren Kammer erlassene bekleidet und die Anord-
em Rec�1 a�f seiner St�uer

«Correio do Dovolt, die in Gesetze ungueltig erkleerr nungen und Beschluesse u!ld so wener. �as hel�st:
der Praefektur geschehe- werden, damil «man» nach der Kammer als gesetzt

em Recht fuer diese seme

nen Willkuerlichkeifen be- 'Herzenslust «regieren It gebende Kraft zu gehor Steuer ein Engenkommen WAS MACHT DIE

ensrendere, wurde uns das kann... chen hat. Wieviel Igno
der Regierung Na, sehen BRUECKE? - Die ueber

Recht bestreitet als Oppo- Es ist, wie vom Kam. ranz, mein lieber Hlmrnel!
wir mal kurz wie diese den Irepocú-Ffuss fueh

sltlon (zu Gunsren des merrat Herrn Dr. Murillo Gerechtigkeit (man nennt rende Bruecke zeigt rae-

Volkes) die Bevoelkerung Barreto de Azevedo (UDN) Der andere Neto des Demokratie) aussieh I, hier gliçh neue ôchwlerlgket-
ueber die sogenannte 10- w i e d e r h o I r e Satz; �

I
Praefekten betrifft eínen in leragué do Sul: ten auf. Die Bohlen und

kele «politisc�e» Lage «S�husler bleib bei deinem durch Krankheit besch- Herr Frdncisco Fischer Bretter die den Boden der

aufzuklaeren. Em berrueb- Letsrens. Dom in diesem w.erten ßuerger, der protestierte (k o m i s c h e r Bruecke bilden sind mehr

llches Zeugnis Jener die falle, will der «Schu�ler» ntchrsdestowemger sich Ausdruck) gegen die nicht als ebgenutzr. Sie sind

den Zweck eine" Zeitung das n i c h t verstehen. seiner Tischlerarbeit w1d Beleuchtung seiner Stres- eine grosse Gefahr haupr
ignorieren wollen, welche Naehmlich der Praefekt. mer, und Stolz gé'nug be se, Die Antwort der Muni. saechlich fuer Fahrraeder.

i�t die Leserschaft ueber Unter dem Vorsitz eines sitzt nicht benein zu zipelíteet ist zweideuti'g �usserdem fehlt immer

alle Vorkommnisse zu neuen PraesiJenten der gehen Aber der Praefekl und zeu�t von einerpartri noch' das ôchurzgtner,
unteríchten, mir Hinblick sich bis jel�t _ noch nicht bestehr darauf dass 'dteser politischen Haltung. dass vor 2 Jahren in der

auf einer gesunden Ver. der Verantwortung seines Buerger Steuern zehlen Die Angelegenheif Munizipalkammer auf Ge- TAG DES KOLONIS-

wallung zum Wohle des Amtes bewusst wurde, soll, obwohl die. ehernah- wurde der. dies- such ,des . ehemaligen TEN - Die Associação

Munizips. und an einer mangelhaf ge Kammer diesen erb I bezueglichen Kommission Kammerates Herrn Augus Rural gibt bekannt dass

In dieser Beziehung be- ten Schule' leidet (die ei5tfleissjgen Mann eine zur Gutachtung ueberge- to Sylvio Prodoehl akze- .sie wie alljaehrlich auch

rufen wir uns auf díe ,Waehlerschaft hat das .�teuerfre,heil zukommen ben_ ZIl dieser Haltung piert wurde. am kommenden 25. Juli

Haltung der Kammer Wort t) _ erfreut sich un
hesse Dieser Mann' heisst des Pradekten aeusserle D i e ses Schutzgifler ein grosses Fest zu

Abordnung der U:::>N, die tei' der Abordnung des Oskar Kreissig Aber der sich Kammerrat Herr Dr. wurde von der Munizipal- Ehren des: «Tag des Ko

Jel.zt mit Herrn Eugênio PSD, nur Kammerrat Herr 'Praefekt und seine Klicke Murillo Barreto de Azeve itélet gekauft. Aber es liegt looistenlt veranstalten

Vitor Schmoeckel, dem Raimundo Emmendoerfer besilzen scheinbar, k�in da, und forderle an das seil mehr als ein Jahr (t) wird. In dieser Hinsicht

Praefekten und der Abord. einer genuegenden Hai GMerechligkeilsgefuehl: der der Exekutiv seine Aussa. im Lager der Praefe)uur wurden verschiedene Kom

nung der PSD sehr grasse lung, wobei es nicht ver-
ann muss Sieuern ,za�- gen 5ch.riftlich bestaegigen lOhne

dass
.

es seinem missionen ernannt die ab

Kopfschmerzen
.

bereitet. wundern ist, dass es die- len I Und warum? .
Weil soll.. LJlese Aussagen er- Zweck diene. _

naethster Woche alle In-

Denn dU� Haltung der sem Kammerrat nicht er nicht von der Partei folgten nicht. Der' Praefekl beweisst dustrien und Landleure

Herren von der UDN immer wohl ist unter sei- dKe� Praewkten und seimir aufsuchen werden, auf

wurde in allen Sit�ungen ner Haut. hcke ist Zum kOlzen t
dass auch in diesem Jahr

sogar von den anderen Betrachten wir die Vetos Nehme also- die Bevoel 11\n° fll arlfl\t"�fb ��Jmmlt]lnTl7Jfb «Unser Taglt zu Ehren

Parleien anerkannt und des Praefekten: Die von keru JUJ \\.I � 'UI��\'\' ��lUlJlJ1«lLl!.U/L.,\,\, unseres Munizips kommen

gtlobt.
'

_

der ehemaligen Kammer in �:r Zrertz�eennnIK�sm�e�� I wird, Alle Landwirte sind

Was man ,· .. tzt I'n d"r g"'s..tzll·ch festues..tzten E i t i ht d' G i t K f
aufgefordert ihr fuer die

... ...... ... to'" Sitzung die Herren Erich
. s s n c eIDes e s es . ra t, Ausstellunl7 b t' t

neu gewaehlten Kammer Stipendien. Grund di�ses Balistd, Vitório Lazzaris, Die "Schnauze' ist'H die' Eindruck sacham" Vieh und Gtoeflut>l7�sl blmmt es
seitens des PSD versucht, Velos des Praefekten, der Mit ihr bringst du's im Leben wel"t,

'
. "'Ö'''' es ens

.

d
loão Cardoso,' Rainiundo zu pflegen, auf dass die

Ist as umzustossen was dis&e Stipendien nicht emmendoérfer, João M. Doch niemels mit Bescheidenheit! - Ausstellung wiederum zu

die fruehere Kammer ge- dnerkannte, liegt einzig Verbinnen und Henrique Verzapfe hochgewürzten Kohl, Ehren unserer Heimat
Boeder das Veto des Damit tust du dem andern wohl, kommen wird. Irgendwel-

GIBT ES FUER DIE GALLE
Praefekten befuerworteten Das ist's was er so gerne hört che Informationen erteilt
und somit einen kranken Und damit ist er leicht betört. die Associação Rural.

66FBUEHdAHBSPUTZ"? Menschen (aus Rachsucht) Doch ist dein Wort von Geist beschwingt,
/

verpflichteten, •. Steuern Und von Verständnis noch bedingt,
So selt.am di.ese Frageklingt'lgroessere

Operation enfernt
ahlen. Daoo kommst du. bald auf totes Glel's,' DAS GEHEIMNIS

lO berechtigt ilt sie, Die klima. werden koennen. zu z

tischen Bedingungen der tropi. Wie soll man nun all die. Deio Ansehn fällt in dieser Weis'. . DE R RIOHTIGEN
schen unta subtropischen Oebiete vermeiden? Wenn ein Motor, Man nehme ferner zur Intelligenz - lass' sie beiset',

.
- HAUTPFLEGE

stellen an die Leber und die eng etwa beim Auto, eine bestimmte Kentniss dass gich gegen Mach Schluss mit der Bescheidenheit, '
�

mit ihr verbundene Oalle sehr Anzahl von Drehungen hinter dieseunmenschliche Hand Lass Jau� hioautl die Stimme töoen In Europa ist man Wir_'
hohe Anforàerungen, denen die· sich hat. so ist ein Oelwechsel lung die gesammte Abord· U d d E fI' fI
se Organe in sehr vielen FaeUen erforderlich. Dazu schraubt

O er r o g, er wir dich kröoen terungsein uessen we it

nicht standzuhalten vermoegen. einfach einen Ausfluss am' . nung der UDN auflehnte, Verlass' dich nicht auf Geistes Kraft: m e h r ausgesetzt als in

Sie werden' uebleranstrengt, und der Oelwanne auf und
.

die Herren Dr. MurilJo Die "grasse' Schnauze" ist's, die's schafft! Brasilien. Wenn die Euro-

mit der Zeit stellen sieb dann
àas alte Oel ab, das d�n. Ie Bárreto de Azevedo, Eu paeerin trotzdem ihre Haut

die ersten Beschwerden ein. angesa.m�elten Verunrelnlgun- gêniO Vilor 5chmoeckel, A. d. Redaktiõn:

j
sportlich frisch t

Anfangs ist es vielleicht nur ein gen mit Slcb f�rtspuelt. So ein: Vitor Baue.r. Albrocht _

.

h
' samfll-

lIelJermaessiges VoeJlegefuehl fach geht es )a nun. leider bel �..

\
Auf Wunsch nochmals weic und zart zu konser-

nach den Mahlzeiten; dies ver.
unserer O.alienblase nicht, denn Gumz und Franci�co Pa-

I veröffentlicht.' ' vieren weiss, so liegt das
staerkt sich im Laufe der Zeit, sie �at keinen Ablasshahn. �ber yaDello. an der richtigen Wahl ihrer

es trilt UeJ)elkeit und Erbrechen es ISt doch moeglich, eiDen Hal,lt Creme. Sie benuetzt

auf, verbunden mit heftigen, teils "Oelwechse�" durc�zufuehren. Das war der erste J':..r=::::::=::::::::::::::::::====:::=:::=:::::::::=:::::�
einseitigen Kopfschmerzen und Durch geel�nete Mittel. kann Streich der PSD Der an.-

l! 1) Nivea ·Creme, die fils eln-

starker Druckempfindlichkeit ja
men es err.elchen, dass die Oal· d folgl sogléich. II Jl)) A�

.

�
.

Ot' '11 zige in der ganzen Welt

oft stechenden Schmerzen u'nter lenbla�e si�h selbst "·spuelt", ere, 1'1 ro PW�1lll pr � � 11'1! Euceril enthaelt.
dem rechten Rippenbogen. Du d:h., Sl� treibt durc� Zusammen· (li SllsIal \,\,./)\(tlL � �(ßL Eucerit ist eine Subs-
sind die Warnzeichen, die leber zDiI�hen Ihren Inhalt Ih den Darm. ii Diplomiert in Deutschland u. nl'O de Jane'lro III tanz, die den ZOlle". der
und Oalle von sich geben, es .

e Neufuellung �eht dann .10. II
K It

� ...

ist sozusagen der einzige Hilfe- zusagen aut0l!latlsch vor Sich. I ---- li Haut sehr nahe verwandt

ruf der ibnen zu Oebote steht. We�n man dies Verfahren .I�e· ii SPRECHZEIT von 10 - 12 u. 15 - ,17 Uhr II isf und darum die Eigen-
, . riodlSch anwendet, so vermeldet 1'1

I
h f h

,B�ach'tet man diese �arJ]zeicbe� inan weitgeh�Dd die Bildung t
---- li sc a t ar, auf natuerliche

Dicht, so koennen mit dçr Zelt von Oallenstetnen, bezw. man Conservação ii Rua Angelo Piazera, 144 - Telephon, 314 II Weise tief und voJlstmndig
schwere Schaedigungen auftre· treibt kleinere vorhandene Steine do Solo ' II JARAGUA DO SUL _ STA. CATARINA li in die Haut einzudringen.
teD, die, �elln uebel'haupt, nur und den oben erwaehnten Gal· !! \.'

'- II Nivea· Creme fuehrt der
auf, operativem Wege wieder lengrless mit aus. Man kann es Nos terrenos de de� �..- ----_ _-._-------._-

;'.: H t' 1- b d'
einigermassen behoben werden als empfehlenswert erachten,

- ..----- -.--.-----..---:::::::::::::::::::::::::::::-.:===:::1" a u e ensnotwen Ige
L h

clividade fortes as pas-
' N h t ff'" d

.',lenne.n. Denn nit t nur sehae- eine sol<he Kur einmal )·aehrlich,.
ae rs O .. zu un ver-

U
tagens, quando explora· h

dlgt die dal;lernde . eberb_ean�. oder noch besser halbjaehrlich das convenientemente, ., potheke "8CbuIz"
indert- hierdurch Rauheit

pruc;hung die ArbeltsfaehlgkeJt durchzufuebren. Unser obiges com ajuste do número
� und fruéh�êitige Fallenbil-

der Organe ueberhaupt, snndern Wort vom "fruehjahrsputz" ist de b d d à d G h
es bilde* sich in der Ojlllen- insofern berechtigt, als es gera.

ca eças e ga o
JABAGU.6. DO ,t!OI.UL

ung im esic t und am

área, constituem um dos la i:!!II H I
fluessigkeit. die in der mueC1en de die Sommermonate sind, die bons processos de con-

a s.

O.Uenblue gestaut wird, eine besonders hohe Anforderungen trôle da erosão. Em al-
- Infolge ihres Eucerit·

Art Bodensatz, der Oallengriess. an Leber und Oalle stelleD, und guns tipos de solo urge
MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN Gehaltes wird Nivea-Cre-

Aus diesem Grunde koennen man die beschriebene Kur daher que sel'am feitas sulcos - me gaenzlich d H t
sich im Laufe der Zeit Steine zweckmaessig zu Beginn, des Das Symbol der Rechtschnffenheit, des I

von er au

von bis Huehnereigroesse bilden, Sommers vornimmt. 'Ion den fr'gl:�;ô�uir��� ���: ' aufgenommen und hinter-

di� dann ue b e r a u,s heftige alterprobten Mitteln fuer diesen sadora dodesgaste.
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie laesst daher nicht wie ge-

Sc)Jmerzen verursachen und "Fruehjahrsputz" ist Steinonit am besten zu den gering.fen Preisen bedient. woehnliche Fett - c r e m e

schliesslich nur noch durch eine das bekannteste. I irgend einen Glanz.

LOKALES
damit wenig Interesse zu

haben fuer die Sicherheit
der Bevolkerung zu soro

gen� geschweige den
Anordnungen der Munizi
palkammer nachzukommen.
Ist das Neid, Hass,

Schadenfroheil-oder even

tuell Minderwertigkeistge
fuehl ? ... Wenn das �(ind
in den Brunnen -Ieellr,
dann macht man vielleicht
den Brunnen zu •.•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ROEDER

JARAGUÁ DO SUL

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas

Em cumprimento às disposições legais e esta
tutärias, cumpre a esta Diretoria apresentar-vos
este relatór ia, acompanhado do balanço geral e da
demonstração da conta de lucros e perdas, encer

rados em 31 de dezembro de 1958, por cujos docu
mentos podeis constatar a verdadeira situação
economica financeira de nossa sociedade.

Para quaisquer informações e esclareeimentos
achamo nos à disposição dos snrs. Acionistas em

vnossa séde, à estrada Rio do Cerro II.

Jaraguá do SuI; 13 de fevereiro de 1959.

.
GERHARD ROEDBR - Diretor-gerente

BALANÇO GßRAL do ATIVO e PASSIVO
encerrado em 31 de dezembro de 1958
,

ATIVO
Imobilizado

Imév-Is e Benfeitorias
Estável

Veículos e Semoventes
Máquinas e Instalações
Móveis e Utensilíos
Ferramentas

Disponível
Cai x a

Realizavel
Mercadorias
C. C. Devedoras
Lavoura e .Criações
.Diversas Contas

.Compensilção
Ações em Caução
Tota 1

731.676,50

1.066 234,80
59.180,00
91.63360
29615,00

510184,30
206691.20
69500,00
15432,50

- PASSIVO

800.000,00
562549,00 1.362.549,00

811.293,10
559224,30
31535,00
48000,00 1.450.052,40

Juros e DAscantos
Despezas Gerais
Despsz as de Transporte
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Depreciação
Gratificação a Pagar
Dividendos a Pagar
To t a 1 cr$

CR1!:DITO
Mercadorias
Transporte
Lavoura e Criação
T o t a I cr$

,OlOM'SPRICTÜElÀC SMYNANcônAA I
.

Vermitugo suave e' de pronto Ieteito Dispensa purgante e dIeta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF.. CONFOR

ME o n. 1, 2, 3 e 4
Pr?teJ� a saúde de seus tilbos e a �ua

_ própria!
�vltara mUItas doenças e poupará dinbeiro em

remédios
Compre bOJe mesmo urna 'LOMBRIGUEIRA

.'

MINANCDRA para o seu tilbinho. I

E um' produto dos Laborat6rios Minancora
- ]OINVILLE-

� ! .

t Nota de Falecimento
Comunicamos a todos 08 nossos psren

tes, amigos e pessoas de nossas r- lações o

infausto passamento de nossa inesquecível
mãe, avó, bis-avó e sogra

Angélica Bazanella Schíechet
ocorrido uo dia 28 de fevereiro último, em

Nerêu Ramos, e sepultada no Cemitério da
Capela de Santo- Antönte em Nerêu Ramos.

Agradecemos ao CÔ['o da Igreja de
Nerêu Ramos, ao Reverendo Padre Francis
co pelas homenagens prestadas em a resí
dêucía e à sepultura, bem como a todos
quantos enviaram cartões, Iono- e telegra
mas, e que acompanharam a inesquecível
falecida. à sua derradeira moradia. Bem as

sim convida a Iamílía enlutada a todos para
a Missa do 7°. día, a realizar-se día 7, às 8
horas da noite, na Capela de Santo Antônio.
Por maís êste ato cristão agradece

A família enlutada

Nerêu, Ramos, 28 de fevereiro de 1959.

...............................
/

S/A.·· - AGR. IND.
OOMÉROIO

1.246 663,40 r:::::::::::: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::�':

il:,1 Camíahões F.N.M. Alfa Romeo - !.:!;:�.::12.453,50
11 DKW - automóveis peruas e jeeps II
il I!
li sub-agente 'em Jaraguá do Sul I:

li VICTOR HANSEN !!�) E,�ame, discussão e aprovação das contas
80�.808,OO II ii da Diretoria, do Balanço geral, conta de Lucros &

ii Rua Procópio Gomes de Oliveira, 1.049 II, Perdas e Parecer do Conselho Piscal.
3000000 I ii Fone, 223 li 2) Eleição dos membros da Diretoria.

cr $-2-8-4-2�60 1.40 �:::::::::=::::::=:::.:::::=:::�::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::ti e Su; len��� ição dos membr os do 'Conse lho FiscaI

4) Assuntos de interesse da Sociedade.
,\ : I... �

,AVISO - Achem-se á disposição dos Bnrs.
Acionistas, os documentos, á que se refere o' art.
99, do Decreto Lei N� 2.657, de 26 de Fevereiro
de 1940.

Jaraguá do Sul, 4 de Março de 1959.
DAMASIO SCH�nTT - Diretor gerente
WALVEMAR SCHMITT - Dir. Comercial

.lIão, Exigivel
Cápital ,

Fundos diversos
Exigivel

C. C. Credoraa
Obrigações a Pagar
Gratificações a Pagar

,

Dividendos a Pagar
Compensaçào

Caução da Diretoria - 30000.00 EliX IR .914'f,CLt a.I, --"

.
- - _. •. .. ,- - cr$ 2 8�2 601.4d

'

A sinus na.cA TO�2 o URSAllS,...
Demonstração da conta LUCROS e PERDAS o FicadO, a Baço, O Coração'� O

em 31 de dezembro de 1958 eatClm.go,o8 Pulmões, a Pele
Produz Oo�es nos OS.08, ".uma.DÉBITO tlsmo, CegUeira" QUQda d9 Cabe-

83.258,60 ao Anemia. e Abol'to2,
606743,00 Ccnsuli-e o iTlI�QCO

.909.131,50 • tome o pop�ilar depuraUvo
10.725,00
124665.00
31 535,00
48.000,00

1.814.058.10 1.�IIiI'::: �---<fJ���� ,
'

LeopDI�o Seidel

.1,:
D:r.

RIIejnoldo MUlipapa489 8t 2,00 Corupa
,

•

1.252.110.80 I •
ADVOGADO

'1.8�!:�:�:�� �í:::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::"':::::::::::.'-,,::-:::-:::-:::--.::-:::-:::-::�-.:-::::.-.:-:::::..I!\, � Escritório ao lado da =P=r=ef�e"=it=u=r=a
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1958. i: �I

L
- JARAGUÁ DO SUL

GBRHI\RD ROBDBR - Diretor·gerente !I IDJrCi medo AJeI2umdlre, ({))tS21 II .

FRANCISCO F. FISCHER - Guarda-Livros ii I:
,
�����""""c"A.J

C 3 C R C S i!i Diplomado ne Alemanha e no Rio, de Janeiro .!,iart. n. 14 do . . . de .C.
i! ii �

Parecer do Conselho Fiscal !i�,JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA I;
OS a baixo - assinados, membros efetivos do l! Rua Angelo Piazerà, 144 - Telefone, 314 !1

Conselho Fi8cal da Sociedade Roeder S/A., Kgr., .1.1. Consultas : Das tO ás t2 e das 15 às t7 horas .I.f.:Indústr-ia e Comércio, tendo examinado minuciosa-
me n te o ba I a nço, a conta d e I u c ros e pe rdas, I i v ros \�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.�::::::::::::::::::::::�:::::::::".:::::::::::::::.::::::::::::�j
e documentos referentes ao exercício findo, cons
tataram a sua exatidão e conformidade, pelo que.
recomendam a sua aprovação pela assembléia geral
ordinária.

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de 1959.

G. RODOLFO FISCHER
ERICO BORCHARDT

'

AFONSO GUENTHER

MILHÕES
DE PESSOAS TtM USADO COM
BOM RESULTADO O POPUUrJ

OEPURATI'tfO

ROEDER
Assembléia Geral Ordinária
Edital de c.onvoca.ção

Pelo presente ficãm convidados os srs. acio
nistas désta sociedade a comparecerem á Assem
bléia Geral Ordinária à realizar-se em nossa séde
social, às 10 horas do dia 28 de março próximo
vindouro, afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1.) Aprovação do balanço e contas do
de 1958;

-

2.) Eleição dos membros da Diretoria;
3). Eleição do Conselho Fiscal;
4,) Assuntos diversos.

Aeham-se a disposição dos snrs. Aciqnistas,
os documentos à que se retere .o art=. 99 do de
creto leí n". 2627 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 195�.
Gerhard Roeder - Diretor- Gerente

exercício

Comércio & Indústria S CHMITT S/A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Convidamos aos Snrs. Acionistas desta Socie

dade, para se reunirem em Ass e m b I é i a Geral
Ordinária, na nossa séde social, á Estr. Blumenau,
km. 4, em Jaraguá do SuJ, ás 15 horas do dia 31
de Março de 1959, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

ELIXiR 914
'nofenslvo ao crgaalsmo Airada.
nl coma um Ucör. Aprovado co

mo .uxllla� no tratemente da SI.
FILIS It REUMATISMO da mes

ma origem, pelo O- N ,S. P.

iM U U A SlI I

Frutiferas e

Ornamentais
"=====. l

VENDE-SELaranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseíros, Maci
eiras, laborlca
beiras, ele. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
nHeràs, Palmei
ras, erc., etc.

'Um terreno com 31 morgos de terra,
sendo 8 alO morgos, com terras de arrozeh as.
Bôa casa e diversos ranchos tudo em bom

.

estado O terreno fica situado á Rua Quati no
Município de Guaramírlm,

'
" :'

T,ratar com o. sr. Nicolau Primüller, resí
'dente nesta zona e proprietário do terreno.

�eçpm Catälo
go Ilustrado

o:ro"'��
DBFRONTB A PREFEITURI\ - JARAGuÁ DO SUL

Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos _

Filmes e Material Foto - Aparelhos' e Acessórios .

A pedido, atende a domicilio ,e tombem
'. em Iccclídadee vizinhasr=:;:::::::::::.::::::::::=.:::::• .:::::::::=':::::'_;::::::::::::::::::::::::::::o:::::::::::::,:::::::::::.,;:�\

li ... " R II " e I " UI e II U � I·· II
u n
u - .h\RAnUÁ DO APL - u
'li I:

'I
'

::

ii ,Medicamentos e Perfumarias li

II Sb����onQ�.e �op�:�i����. ii
:: " Cl

H A que melhor lhe atende !1
ii e pelos menores preços ::

:i ' ij\;:::::::::::::::::::===:::::::::=::::::�=.::===!::::::::::::::::::::::=...::::::::::::::::�;;

.

".;::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::=::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::......'! ...,

II J]))lR{o lElKCIHI ][A\lUIFMANN· ii
II _ I:

H . M�DIUO t::IRURGiAO li
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 1�

II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre .11
ii CIRUROIA - SBNHORAS - PI\RTOS - CRIANÇI\S, B ii

!!IlIII------.'-----------.! ii CLINICA (iERAL !!
I D W ld

.

M h ii Longa pratica· em Hospitais Europeus . li
I. a emlro azurec en H -

Consultório e rel'idência: II
C&§A. D,E SAUDE ii Tel. 244 Rua Pr E 'tá' P �

405 li
Rua Presidente Epitiicio Pt::EÔllS N°. 704 11

- es. pl CIO essoa, !!
(antiga ,residência de Emanuel Ehlers):: CONSULTAS: II

ii IIClínica geral médico -, cirurgia de adultos e crianças:j Pela manhã: das 8 t /2 ás 11 horas !:
- Parto� . Diathermi" Ondas cm:tas e Ultra-curtas ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas iIIndutotermia - Bistm;-'.!Iétrico - �lectro-cauterizaçào \ 11

- Ráios Intra.vermelhos e azuis. I i! Atende chamados tambem à Noite ß
:::..-----I.---,--�--.. I �::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!J
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Os psicólogos norte-

JARAOUÂ DO SUL (SANTA CATARINA) - I SÁBÁDO, 'I DB MARÇO D.B 1959 - NO. 2.026 -americanos sugerem às
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�''!'!!!'''!'!!!'!'!!!!!!!!!�!!!!'!!!''!''!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�- jQje� sofredoras de de-

I si1.tasoes amorosas usa
rem a... mamadeira. E
como se isso não bastas
se, aconselham ainda

, amarrar uma fitinha nos
cabelos como' se faz para
as criancinhas e ficar
sentadas em um soM
com o 'queixo' apoiado
nos joelhos completa
mente rodeadas de bio
chinhos de pelúcia.

ANO X�XIX

Dispensa do
uso da balina

"---) .

" MAGROS�'�'�
t 'I

. }',f FRACOS
1

'[VANAOIOll
! i

i'
;"
�

I'
'

.

I
,

t indicado
DOI CAIOI de
fraqueza. pali
d_. magreza e
futio.
Em sua fór'

mula e n l r " lU

Vauada\o de

\

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO

CONVOCAÇÃO

Em assembléia geral ordínäria, realizada
no dia 1. do eorrente, os assoéiados resolveram
realizar nõvamente este ano a Exposição Agro
Avícola-Industrial, a 6a. exposição a realisar-se I

sob a direção da Associação. A data da expo
sição será no dia 27 de julho de 1959,

�

funoic
nando o pavilhão industrial até a 4a.-feira da
semana seguinte. Ficou estabelecido que no

tocante a exposição industrial serão preferidas;
as locais, que assim telão oportunidade de
demonstrar a pujança do nosso parque indus
trial e que despertar' de ano para ano maiores
atenções, contando se no 'ano passado a visita
á exposição por cerca de 8.000 pessôas. Uma
Comissão a ser designada pela diretoria dará

Extinguindo o fogo na brevemente início, aos trabalhos do magnífico
mata você estará eum- certame.'
prindo um devêr patriótico II....iiiiiiõii...........iiiiiiõiiiiiiiiõii__..................iiiiõiiõiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiõii...........=......_·

Prolbíção, ,

: sódio, Licitina,' GliceiOfÓaIBtol,
; Pepsina, DOZ � Cola, etc. de

}
ação pronta e eficaz DOI oaS08

de fraque!'a e neurastenias. Van...
diôl 6 indicado para homen8, mu
lheres e orianpas, sendo au. fór
mula licenciada, pela 8a11de 'Pu
blica.

. \

Proibo terminante
mente a entrada de

, pessoas em meu ter
reno situado em Rio
da' Luz I a fim de
caçar, pescar, e tirar .

cipós, não me res

ponsabilizando pelo
que possa acontecer.

,

Rio da Luz I.
Osv�lclo Elt/ert

�========::::::==:-.:=:::=�::::::;.:::::;:::::=:::=::-:-�::::::;.'::::::===:::==:::�====:::::::::::::::::::::::�

" lRa�nogratfÜat . IDlclIDtáirnat II
ii' . II
ii II

!I D'P. O.ani Oub ,D'�quino !!
II VIRUBGIA.O TI A !!
II II

II Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 ( II
ii . JARAGuA DO SUL (Telef. 220) ii
�::-:==!!::::::::::=.;--:::::::::=:::=:===:::==::===:::=:==i::.f::==:::...-==:::==:::::�==::::::===:::!.:
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COtiTÉM

EXCELElT&S
ELElIltRTOs TOIICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato

I e Vanadato de i ó d i o
.

TODlco dos, convalescentes
Tonico dos desnutridos

,

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros; Mães
que Criam, Crianças � 'ra
quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com' o "

Desilusão amorosa?
Teme ,ntamadeira

Vários sanatóríoapara
doenças nervosas aplíca
ram êsse método estra
nho, com êxito: em pou-

- \
cos meses" as jovens
desiludidas reencontra
ram seu equilíbrio. O
momento exato do "êxito
da cura ocorae quando
a jovem, espontaneamen
te, recusa a mamadeira.

(ANSAI

'Seleto Esporte Clube

DA. 'OBRSON B. PBRREI.RA

Presidente
À nova Diretoria dase-'

[amos profícua gestão em

pr61 do seu Clube com
\

votes de felicidades pes
soais aos novos dirigen

_____ teso

'\..

.
Associaçªo Rural de Jaraguá. do Sul

Atanção Srs.ln'dustriais 8 Criadoras I

�================�(
P A R A F E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFLAMA�OES,
COCEIRAS,
F R II E i R AS,, ,

ESPiNHAS, ETC.

Lavando com Sabao (�arca Regtstrada)

Virgem Especialidade
da cu. W1ElfllEli llN]I))[J§1flRlAl Jetnríllc

'.

I
st>-ßÄ���RCf�
ESPECIALIDADE

IO ideal para cózi ha, Iavanäerte e lavadeira, portanto não deve faltar 'em casa alguma.

/
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