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FINADOS
Jaraguá do Sul entregar-se-á no prõ

ximo dia 2 de novembro às homenagens de
seus queridos desaparecidos. Será o día dos
Mort08. Data consagrada ao silencio e a

meditação pelos que se foram desta vida
terrena. Um momento, uma interrupção no
calendário trepidante da vida dos homens
para se dedicar àqueles que apenas vivem
em nós pelá saudade e na lembrança.

Finados representará uma inversão de
nossas atividades. Ao envez do desejo de
prazer, de conforto e de honrarias, havere
mos de derrogar essas manítestaeõea para
nos quedar respeitosos ao destino. Havere
mos de perder as nossas emoções no infi
nito, recordando os momentos Ielízes com

aqueles, aos quals hoje só nos resta depo
sítar delicadas Ilôres, como bomenagem
derradeira àquele que partiu para o Além,
valendo-nos da Fé e da prece para o seu

.descanço. Será um díà de homenagem, o
Dia de Finados. Os campos Santos das ci
dades terão invulgar atluêncía. Flôres co
brirão uma vasta área, formando o lençol
da saudade. Da .modesta cruz que não pou
de receber um melhor destino porque os
seus descendentes não tiveram os recursos

para expressar o seu reconhecimento até
os suntuosos jazigos, se igualarão no dia
dos Mortos. É a plaina de iguala a todos os

desaparecidos. Por isso que a bomenagem
é sempre igual. Não há hierarquia na cida
de dos mortos. Apenas os dramas que en
volvem os vivos, êles Jig_ados é que são
diferentes. Crescem ou diminuem de inten
sidade, de acôrdo com a formação religio
sa, de acôrdo com a formação moral, de
acôrdo com o sentimento dos que ficaram.
Uma 'morte natural, um acidente, uma tra
gédia, uma molestía, uma revolução ou uma

guerra marcam no coração dos vivos a

saudade pelos,mortos. Por isso se justifica
que interrompamos as nossos atividades.
Levemos fIôres aos nossos mortos. Rezemos
pelas suas almas, pelo seu descaaço Eterno.

Com este titulo dlvul- dimensões aluais, o que as águas daquêle rio so

gamos a segunda parte poderá ecerrerer muitos bem apenas meio metro
da entrevlsta que o sr. inconvenientes quando a em seu nível normal,
João Lúcio da Costa con- cidade se desenvolver. fique isolada do centro
cedeu ao "Jornal de Não há planejamento comercial por dlas segui
lolnvllle". As perguntas urbanístico. O traçado se dos, uma rica e f�rtil zona
'formuladas pelo repórter opere à medida que novas de produtos coloniais,
e as respostas dadas pelo áreas incultas são cons- culos produtos tanta falfa
ex-Presidente da Câmara fruídas. Tramita na Câ· fazem na vida cotidiana.
de Jaraguá do Sul, reve- mara Municipal projeto de l Idêntico problema asso

lam que o mesmo tem lei que estabelece a cons- berba a localidade onde
profundo 'conhecimento truçäo de muros e passeios resido e que adquire da
dos problemas jaraguaen- em determinadas ruas, o Estreda Schroeder, no

ses. Bis, a segunda parre que já é um consolo no Municipio de Guaramirim,
da mencionada enquete : anseio progreselste da a matéria para várias de

séde do Município. Creio suas. indústrias. �

que a expressão planeja- .•.

mente urbanístico, também O pr?�le.ma !odovl�rJo
inclui a iluminação das no MUDlClplO nao .e�,ta �e
vias públicas. Nêsse par- tod� completo. Varias �I
tlcular estamos mal ser- �açoes transformarao

vidos. O jornal local e
areas em grandes pro��.

vereadores já se tem ma. tores� graças a sua _faclh
nífestado reiteradas vezes,

dade de e",:,portaçao. A
- De há muito vêm-se

abordando O assunto. A estrada Cectlda deve ser
tratando do problema
água e esgoto, porém iluminação é fraca e dá a

,r=================:======n

com multa negligência. A nttída impressão da cida

Câmara Municipal da le- de estar Jlumlnada por

gislatura passada na qual vagalumes, o que ti uma

tomei parte, houve por léstlma, Seria aconselhá
bem autorizar uma verba vel que a Municipalidade
para os estudos da cana- autorizasse .a emprêsa

d'
• tomecedoza . de . luz. -e�ização agua, ignorando substituir as lâmpadassi o mesmo até a presente

data já toi realizado. por outras de maior lu-

Quanto ao esgoto, Jaraguá minosi.dade. nos �ol�es
do Sul, foi bem contem. das Cidades ,d� Jo!nville,
plada pela topografia. Blumenau, Italaí, RIO Ne-

Sulcos neturals rasgam a I gro,
etc.

.

zona urbana, permitindo --lO HÁ OUTROS PRO,
estabelecer uma rêde par- BLEMAS MUNIOIPAIS
clal de escoamento. Assim QUE DEVERIAM ME
mesmo a canalização REOER A ATENOlo
dêsses sulcos se proces- DOS PODERES PÚBLI

,
Ba multo lentamente e em OOS 'OONSTITUíDOS ?

Jaraguá do Sul exige solução

- QUANTO A UM
PLANEJAMENTO UR·
BANíSTICO, ÁGUA E
ESGOTO, JÁ SE TRA
TOU DISSO PARA A
CIDADE DE JARAGUÁ
DO SUL?

- Há e são vários.

I C,
ítarel

apenas,
alguns. O

calçamento deveria ter

prosseguido, já não digo
em rilmo acelerado. mas
dentro dás poselbllldades

ELEIÇO-ES M TUR O E SO da Prefeitura e dos que.
, I, E. V ' MBRIO estão sujeitos à sua con-

Vem a União Democrática Nacional de' tribulção. O revestimento

conquistar mets duas expresslvas vitórias po-
das ruas com paralelePi-,Na última sessão da líticas em Santa Catarina. pedos, ainda que alguns

Oâmara Municipal, a ban Assim é que nas eleições muni,cipais reâ- metros em cada exercício
cada da U.D.N. obteve lizadas dia 18/10/59 nos municípios de Turvo contribuiria para o embe·

aprovação de um reque· e Sombrio, sairam vitoriosos das urnas, os
lezamento de nossa urbe.

rimento, no sentido de candidatos udenistas às Prefeituras, derrotando O que não pode é parar
que seja solicitado ao uma coligação de partidos formada pelo PSD, por completo, notadámen.
Prefeito a construção de PTß e PRP. ,

te diante ddO fato dde não
bancos na praça defl'.on- Nas eleições de Turvo o candidato da estarmos emasia amênte

te à Prefeitura, agora UDN ao govêrno do Município venceu com longe da data centenária,
denominada de Angelo uma vanlagem de 604 VOlos, e em Sombrio época. em que todo o

Piazera. A providência por 398 votos. jaraguaense gostará de
. _ ..

1 t Derrotando., portanto, Irês partidos que apresentar alguma coisa,
se lmpoe, prlDClpa men e

aos forasteiros,
agora que os dl'as quen' se haviam unido (PSD, PTB e. PRD) provou_'

-

A quasi secular ponte
tes S'e manl'festam mal's a UDN a pUJ'ança de seu colégio eie,Hora!., sôbre o Rio Ifapocú, na,

ml'tl'ndo os O fato vem sendo comentadíssimo eme malS, per a I localidade de Retorcida
familiares frequentar es- todo o Estado.

está a merecer solução,te recanto aprazivel de
ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ....;;;;;;;;;;;;;;;;;;__iiiiiii para evitar que, quando

nossa cidade, tão esque·
cida pela administração
municipal. Ademais ser· MANOBRA MILIT·AR de'virá igualmente aos con-

tribuintes que' esperam ·envergadura em Tre"smuitas vezes horas e

horas para pagar os seus Diversas familias jara·
jmpostos, bem como guaenses ficaram apre
àque1es que tenham ne- ensivas com a súbida
cessidade de tratar com cassação das licenças de
a Associação Rural, oom seus filhos que estão
a JustiQ� local ou com servindo as fileiras do
o Serviço Militar� Con- 'Glorioso Exército Nacio
vem ressaltar que, das nal, na' semana passada,
tré9 praças existen- Rumores circularam de
tes, é a únic-a' que não que algo de anormal
possui um banco siquer. estaria se passando no

'VeDGeU a UDn

grande
Barras

país, notadamente diante
de uma divulgação sen

sacionalista de que esta
ria se organizando. um

levante no Rio Grande
do Sul. Na verdade os

jovens brasileiros per·
maneceram nas casernas

para' integrar o contin
gente que atualmente

estão participando de
uma grande manobra
militar. Mais de três mil
homens de todas as ar·

mas do Exército farão o

teste decisivo no Campo
de Instrução Marechal
Hermes, situado em Três
Barras. Tudo não passou
de um infundado 8ustO.

ligada a Estrada Ribeirão
Cavalo, para facilitar o

escoamento da produção
da rica localidade de Ga
ribaldi pare ,8 esreção
férrea de Nereu Ramos,
em RetorcidB, encurtando
em muito a distância aos
centros distribuidores.

Temos também a con
clusão e macadamisação
da Estrade Grota Funda
que, além de ligar liapo
cuzinho ao Municipio de
Campo Alegre, irá encur
tar em muito a distância
para Mafra - Pôrto União
ou Curitiba.

Essas são dentremuitas,
algumas obras tndlspen
séveís ao progresso de
Jaraguá do Sul.

(Continua na última pAgina)

EUGÊNIO VITOR SCHUCKEL
Data das mais festivas e alegres para

nós. é a do aniversário do nosso Diretor
:Eugt3nio 'VItor SchmöckeY que fluirá ne pró
xima segunda- feira.

Pela sua cultura. profissional correto,
probo, honesto e trabalhador; e pelos dotes
de bondade de seu coração, Eugênio Vitor
Schmöckel, se tmpõs à estima de nossa socie
dade e dos altos circulos índustríaís e comer

ciais, onde desfruta de mais alto conceito. .

Pelas suas multíplas atividades em todos
os setores laboriosos de Jaraguä do Sul, o

Economista e Contador aniversariante, vem

emprestanto o brilho de sua cultura e inteli
gencia ao crescente desenvolvimento de nossa
terra.

'

Vereador eleito pela legenda da União

Democrática Nacional, S. S. vem se condu
zindo em nosso legislativo municipal da ma
neira mais brilhante profícua e honrada,
enaltecendo com méritos a cadeira que o

povo de Jaraguá lhe confiou, como legítiIpo
e Udimo representante.

Sabemos, que, com esta nota estamos
ferindo-lhe a sua proverbial modéstia, mas

para nós. do "Correio do Povo", que com S. S.
p r i v amos dioturnamente, não poderíamos
deixar passar desapercebida esta data, sem

que lhe enviassemo& os nossos, mais caloro·
sos cumprimentos, e votos de felicidades
perenes, junto a seus familiares, muita saúde
e anos de vida, dedicados ao bem estar de
sua laboriosa profissão.

'=======--==============================�
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"

CORRflO DO POVO" SOC,IAI-.S 'Orgãos e Harmonias "BpHN" I
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas

o dístínjo cidadão catto, destacado índus- Harmonios: 12 modelos,
sr. Leopoldo 'Bchwarts, tríal dos nossos círculos especiais para viagem,
resido em Jaraguázinho. econômicos. Capelas e Igrejas

FAZEM ANOS- HOJ'E: A distinta aníversa- Orgãos: São construidos
DIA 5: riante se,rá alvo tíe gran- em 7 disposições a

- o sr. Leopoldo Sei- des manítestações nesta escolha dos interessados
del, residente em Oorupä.

- o sr. João__LYJ'a, data «Correio' do Povo» Catalogos Gratis
- o jovem Juraci, fi- proprietário da Farmácia transmite antecipada-

lho do sr. Pedro Ribeiro, Lyr�,. residente em Gua- mente seus votos de pe-
Demais intormacöes

nesta cidade. rammm.
renes felicidades junto a

com o Representante
- o' jovem lIdo da - o sr. Ervino Mene- sua exeelentíssíma tamí-

Geral para os Estados

Costa, filho do sr. Wa}.. gotto, nesta cidade.. lia.
'
00. de S. Catarina e Paraná

demar d� Gosta"iresiden-
'

- a sra. Wanda Fodi PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - São Dento do Sul
te em Sã-o Francisco do Sr. IULIO Z. RAMOS Döring, espôsa do sr. Estado de Santa Catarina
Sul. »> '. Equíno Döríng, nesta '- --1
_ o jovem Eliezer, '-Fransc�rre na p�óxlma cidade.

fílho do sr, Jorge dos ii�I.nJ�-���nt� ��IV��S�- DIA 6 ROealstro CI"vl'l Ela, brasileira, solteira,
Santos, em Jaraguázinbo. .

va e1,-: já doméstica, domiciliadà e
r ro sr, Juba Z. Ramos, _ o er. Otto Meier.

Fazem
-

anos amanhã: p�ssoa largamente re�a. Aurea Müller Grubba, Oficial residente - neste distrito, à
--'- Clonada em nossos meloa do R e gis t r o Civil do Estrada jaraguá, filha de

_ o� sr. Emilio Silva, sociais e politico�, na Enlace 1('. Distrito da Comarca Ia- Antonio Müller e de Ana

nesta cidade. qual ocupa a cadeíra de raguá do Sul, Estado de ôchlessl Müller.
'

- a sra. Maria Ceza-' vereador na Câmara Hl1lblrt. RI'tzmano Santa Catarina. Brasil. Edital n. 4.742, de 27-10·59.
rina -dos Santos, espõaa Municipal. faz saber que comparece- Fides Dallmann e
do

'

J III M
.

d ram no cartório exibindo 05
O sr. 0,,0 ana 08 «Correio do Povó» se d d Irene Perer

Santos.
. o aSlocia as inúmeras ho-

o,

Sábado último realizou- ocumentos exigi os pela lei ele, brasileiro, solteiro,
- a srs. Rlsollta, es-

menagens que -lhe slrlo se o enlace dos jovens afim de se habilitarem pai" lavrador, domiciliada e

põsa do sr. Ernesto Fer- tributadas neste dia en-: Emllia Hilbert e José Vieira casar-Se: restdeute neste distrito, em

nandes.
o' viando -Ihe um abraço Ritzmann, filhos de rradl- Edital n. 4.1õ9, de 23 1O-59. �io Cêrro, filho de Adolfo

- 8 sra. Ana .. ansteín com votos de teíícídaães clonats familias residentes Eugenio Steinmacher e Dallrnann e de Clara Bhlert
Scheuer, espõse do sr.

_

o

.

em Garibaldi, neste Muni- Lucia Scheuer Dallmanli.

[José Scheuer, residente Sra. JUTTA MARCATTO cíplo e em Iolnvllle, O Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira,
em Jaragué 84. ,novel casal paseara a re- lavrador, domiciliado .e doméstica, domiciliada e

.

, .

O Cal'net S�cial o !é- sidir em Iolnvllle. "Correio residente nesre distrito, à residente nesre distrito, em
DIA 2: .. gistra para qumta-felra do' Povo" apresenta os Estrada Iaragué, filho de Rio Cêrro, filha de Ger-

__ a sra. Ruth Lemke,
o aniversário, da distinta seue slneeros cumprimen- lgneclo ôteínmecher e de mano Peter e de' Herra

espõsa do sr A I v i n o
sra, Jutta Marcatto, elo. tos, acompanhados de pe- Catarina ôchwarrz ôretn- Peter.

Lemke, reside�te 'em Rio põsa do sr. Dorval Mar- renes votos de felicidade. macher. E
da Luz Vitória. Ela, brasileira, solteira,

ditai n. 4.743, de 27 10-59.

doméstica, domiciliada e
Wendelin Guetz e

I
Vali Bast

O
residente nesre distrito, à EI b llel .

,

-

portun!da'de Estrada Jaraguá filha d e, rasl elf<?,. �oltelro,
_ 3 sra. Ivone, espôsa

, J' h
' e lavrador, dornlctllado e

do sr. Dr. Francisca
oee Sc euer e de Ana residente neste distrito, em

Gottardi.
Erhardt Scheuer. , Rio Cêrro, filho de Willy-Vende-se, ,um terreno 35 x 73 c/ casa I_ o sr. Sérgio Thom- de madeira muito bÖa. O terreno dá 4 chões. Edital n. 4.740. de 23 10-59. Guetz e de Wanda Zumach

D' O Norberto Rosa e Guetz. '

��!JfIJ��" sen, residente nl cidade. Istante 1.5 O mts. da Estação Ferroviária, e, Marl'a "osa' Ela, brasileiora, solteira,
I uns 500 mts. da Fábrica de Metros. Ótima K

- a sra. Wally Meier. oportunidade, explicando-se o motivo da Ele, brasileiro, solteiro, doméstica, domiciliada e

_ o sr. Walter Meier, venda.
- operári-o, domiciliado e residente Qeste distrito, em

residente emAlto-Paraná. lyr080 SobrlDho _ Jaraguá do Sul residente nesta cidade, filho em Rio Cêrro, filha de
de Domingos Rosa e de G u i I h e r m e Bast e de

- o sr. Mauricio Hélio ----------------------' Paulina Cordeiro. Emilia: Ramthum Bast.
de Almeida, re�idente em Ela, brasileira, solteira,
Lapa, Estado ßo Paraná. I I O_-IIjll doméstica, domiciliada e

Edital n. 4.744, de27�10-59.

_ o' jovem Humberto I I
residenfe neste distrito no

Cópia de Edital de Pro-

Paulo Bortolini, flo'lhO do

I 'O R. J AR N' SO E LoT E R Môrro da BÔé! Vista, filha
clamas de Casamento, re·

v cebida do Oficial do Re-
sr. Vitório Bortolini, re- I CIRURGlflo DENTISTff I

de Leontina Rosa. gistro Civil de Luiz Alves'.
sidente em Lapa, Estado I Bdital n. 4.741, de 24-10-59. Lauro Meurer e
dó Paraná.' ,

Dentaduras simples e funcionais Arthur Lescowicz e. Elfrida Weber

I Cirurgia e Moléstias da Boca 'Meria Müller Ele, brasileiro, solteiro,
.

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, domiciliado e

__ o jovem Aluizio, DiaiDósticO· precoce da piorréia comerciário, domiciliado e residente neste distrito, à
filho do sr. Inácio To-

'

reSidente neste distrito, à Estrada 'dos Monos, filho
A floresta representa mazelli.

o

Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 'Estrada jaraguá, filho de de Pedro 'João Meurer e
para um país, o que o '

sangue representa para
,- o sr. FelixScheller, jARAGUÁ' DO SUL Jorge !,.e�cowicz e de de Hilda Momm Meurer.

o organismo. residente em C a m b é, Blisabelha Scheuer Les-' --Ela, brasileira, solteira,
'-- .... Estado. do Paraná. 1 1 1 1__111 cowicz. doméstica, domiciliada e

residente em- Luiz Alves,
n==================================================== filha de José Egidio Weber

e de Hilda Apolonia Weber.

,

Edital n. 4.145, 'de 27.10-59 .

João da Silva Oliveira e

Elvira Zilz
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e
residente neste distrito, em

hapocuzinho, filho de Eleo.
terio Fagundes de Oliveira
e de Maria Dias da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito, em

Itapcuzinho, ,filha de Paulo
Zilz e de Paulina Mueller
Zilz.

(fundação: ffrturmüller - 1919)
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dos em artigos de leus c:ola
boradores.

Orglo de maior penetração
10 Interior do nordéste

catarinense.

DIA 3:

l(epat/nfl )/. S.
tia p.ltlta, que
con�.m �trato
Ir.plfit:o t:OIt

�flf/J1zI/.o" not:P
1tN!I'ltk:.. 'fi
/ll.tI�Df; 40-

Bt..dll.
DIA 4:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

combom
humor!

. viaje seII}.pre '

ConfIante!
dirija

rádio ,transistor. :
TRANSFOAD:
---

,
.. ..

°bateria sêca

especial para seu caminhão!
•

•

•

Com Transistor :
• À prova de :
trepidaÇão :

• Alto poder de aléance :
•

�::;rFj�--

• 30°/0 mais durável
que qualquer outra!

• Partida imediata
• Fabricação especial
• Comprovadamente NOVK
quando V. a compra!

'

.garantia de qualidade I

• Som cristalino '

• Sintónià -perfeita

a marca é

Compa,nhia Auto Comercial
sAo DEITO DO SUL Rua Felipe Scbmidl, 14

Roesler
SalTA CATARII.Fone, 124

.
'

Não basta plantar
mores; é necessário
dispensar-lhes cuidados
especiais,

E para que chegue ao co

nhecimento de todos,mandei
passar o presen,te edital que
será publicado pelà impren
sa e em cartório onde , será
afixado dUIante I S dias. Si
algtlem souber de algum im
pedimento acuse-o, para 0$
fins legais. '"

AQREA MÜLLER GRUBBA
Oficial

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ESPORTES .- Por HOFE SAlDE

Derrotados. os
representantes
de Jaraguá
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VAMOS TIRAR LEITE LIMPO

Plantando Arvores você
planta a vida.

-x-

O ar que você respira
precisa de árvores.

O leite é o mals completo alimento e deve ser
tomado durante toda a vida. Para ser um bom ali

�__--:
mento e pare sua melhor conservação, o leite precisa
de muito cuidado, desde a ordenha eté a hora de tomar.
Entre estes cuidados aconselhamos os seguintes:

1°. As vacas devem ser sadias e não animais
portadores de doenças, tais como:

a) tuberculose
b) brucelose
c) aftosa
d) mamite e ourras
28• Mantenha as vacas livres de bernes e car

rapatos, pulverizando-as, uma vez por mes com

soluções carreperícíes.
-

3°. Para produzir bastante leite de boa qualidade,
as vacas precisam de -boa ração e bom pasto.

411. Acostume a ordenhar 'suas vacas sem os

bezerros, desde a 'primeira cria. O leite da vacá que
teve cria não deve ser usado durante a primeira

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS. semana.

Ping-Pong.
também dia 8
de Novembro
Aproveitando o festival

esportivo do Agua Verde,
será organisado para o

dia- 8 de Novembro a OAca�D:ireceberáam!1- DiagD6stico PracDcI do CaDcar Das sanhoras �

esperada competição de nhã a .vlsIta �o .Gf'emlo 50. Construa o seu curral e o rancho de tirar

Píng-Pong. Serão. ofer- Esportivo Oltmpíeo de
Consult6rio _ Av. Mal. Deodoro,1014. leite perto de um local que tenha agua com farture

tados premioB aOB me- Blum�nau, cumpríndo a
Das 9.12 e das 15-18 horas. _ Fone, 384. pera limpeza das veztlhas e reeírlamenro do leite.

lhores colocados indivi- terceira r?dada do turno. 6°. - Faça a ordenha duas vezes por dle sempre
dualmente e uma taça .9omproml�so de grande ii;;;;;;;;;;;;;;iiiiõiiiiiõii_óiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõii__iiiõiiiiiõiiiiiõiiiiiõiiiiõiiõi: as. mesmas horas, em local limpo e renehe coberto,
& equipe Campeã: CE' Import,:,ncl� para? Aea- com meia parede pare proteger o leite contra o vento
minha gente, já que no raí, pois �ao duvlda�os e a poeira.
futeból, a coisavai mes- da potênc�a.futeb�li8t!ca M U O'A SM-I LHO--ES ORDENHADOR E VASILHAME
mo muito mal, vamos ver que con�tltul o Ohmpico

_

-

se o Ping-Pong salva a
e que. certamente este 7°. O bom tirador do leite deve ser sadio e limpo.

situação)' está disposto a desforrar .

81 PESSOAS Tb USADO COM 8°. Use os baldes limpos e de boca-semi-fechada,•. .

da derrota que sofreu
10M RESULTADO O PGPUW pare evitar urna entrada de cisco no leite.

-----.-----� frente ao Baependi em - 9°. Tenha preparado um latão pera pôr o leite.

I Campanha de seus dominios, não que-
Frutlferas e DEPURATIVO

Educação Floreatal remos dizer que o Ornamentais

E X 914.

O Serviço Florestal
Acarai deva pagar pelo L I IR

atenderA a todos os Baependi, isto não, mas
-

interessados em assun- é o Olimpico que quer Laranjeiras, Pe- a lIfIIS .,. TIII • 188A11S.
tos relacionados com mostrar aos Jaragua- ceguelros, Ka- ci ara Baoo.. CoraoAG. •.

�����:re:ént.:a�oc:: enses que de fato é capaz klseíros, Mací- Pul...... • p .
sultas, c om o p a r a de se impor ao futeból eiras, Iabotíca- PnNIua Doree DOSO� ....ID..
obtenção de mudas e daqui. Esperemos que o beiras, etc. - Ro- .._-- �_._I- Qu.a CIo �-"e
sementes..

.

Acarai nos de a satísfa- selras, Dahlías, -Ie4':_�7A-.e-.......
--- -

Para melhores eseía- ß d
.

d
.

t C 'I' C
- - ............

recimentos consulte o çao e po ermos eon ar ame las, 0- .

CoMIlIte o nt_tlcQIoo
"Acordo Floresta!", com uma vitória para níferas, Palmei- alOlM o popula, d.pura..vo

=-
'o nosso esporte. ras, etc., etc. tF==:::==::::::::=::::::===::::::::::::r::.--:::=::::::=·==::::::::::::::�

D 8 d N b
:>eçam Calálo- ��!!_?!t II Jl))R. IEruClBI KAIUlPMANN II-

ia _. e ovem. ro.. go Ilustrado ... Oóma UtR 1&c6r. Aprovado co- �! MGDIVO CIBURGIA.O li
lISO euldl.1aI no lratamenlo da S I- ii

.

Ii
FE ST'IVAL E-SP.ORTIVO Leopoldo Seidel Plus. ReUMATISMO da mo. II Formado pejas Faculdades de Medicina das Univer- li

Corupä •• od.... p.lo O. N- S. P. II sidades de Colônia (Alemanha) e POrto Alegre li
no Agua Verde II CIRUROJA - SBNHORAS - PARTOS - CR(ANÇAS B II·

A direção do Agualpartida de fundo apre- ri;r=-.--.····
..

�
..

,·...��=:-I--;-.-,===:-...::;�'��"I' �
. Longa ��:�/�Bo::A�DropeD8 I!

Verdecomunicou-nosque sentar como disputantes III' - � � 5 II I!
realisará no dia 8 de Oampeão e více-Oampão ,I _ JARAGUÁ DO.- SUL

_

_ II II Consultório e residência: II
Novembro vindouro, um da Dívísão de Amadores, II II ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 I)empolgante festival es- ou seja Botetogo F. O. e-II Medicamentos e Perfumarias 1111 -

CONSULTAS: I,
portlvo, em sua praça de S. O. Paraná. Se estas ii Bímbclo de Honestidade I' a II
despertos aEstrada Nova. duas equipes concorda- li ii 'I Pela manhã: das 8· f/2 ás 11 horas II
Para este festival pre- rem em disputar, estamos II 'ConfianQa e Presteza II 'II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas li
tende o Agua Verde con-, certos que será um clãs- II A que melhor lhe atende

_
II II

vidar diversos clubes síco de sensação para u e pelos menores preços II I Atende chamados tambem à Noite II
filiados a L. Ja. D. e na aquele festival. - IL _ ...__=_. . ...__ . .__...._ ........J.1 1�. . • .•. • •__•__J)� _--- ---_._-----_._-.,..__----� �-_...._--_._-------_..._--------------.",

Dr. ,farnando ft. ipringmann

LOCAL DA- ORDENHA

-

DPe Reinoldo Mupapa,

11 ADVOGADO II
Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARKGUÁ DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Edital de Citação
m...._..

.!Sl�..
1 ; H • n H t ii II 2 + II i ia -----,

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz I ID)]ro MlillrnH@ ]Barreto �� AICVe�o-I VelDl�e= se I
de Direito da Comarca de Jaragnâ da Sul, Estado

II
'

II
II

de Santa Catarina, Brasil, na forma da leí, etc ...

I .B.,. Ci• .,.
'

'111 ca�;:: :;�i:::�á�
FAZ SABER aos que o presente edital de quina de cortar gra-�citação, com o prazo de 30 dias' virem ou dêle I ma, por preço de

conhecimento tiverem, que por parta de CARLOTA Oom escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro I
ocasião.

ELS� HARMS BARNACK, por intermédio de seu
da'

1Il Demais informa-
bastante procurador, advogado dr. Murillo Barreto Fonseca n°. 122, para melhor servir seus c li e n te s ;

I
ções nesta redação.de Azevedo, lhe foi dirigida a petição do teõr mantêm estreito intercâmbio judiciário com os-Escritórios

seguinte: '''Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da
Comarca de Jaraguá do Sul. Vem, CARLOTA de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA IJUZ,

��ELSA HARMS BARNACK, brasileira, casada, com séde em Joinville e São Francisco do Sul;' está em Iprendas domésticas, residente nesta cidade e Co- Cure seus males e poupe seu

marca. por seu bastante procurador, advogado condições de, também, aceitar -causaa
.....

para aquelas 00·

l'bFoAmRdMinbAeirCo IAcomllrNanOdoVAnaabaixo assinado a presença de V. Excia., mui

res-I marcas 'sem maiores onus para seus constituintes.
peit6samente, requer a citação de R I C A RDO' te ROBERTO M. BORSTBARNACK, de uaeíonallãade alemã, casado, moto- �_i!!IFI ri V_I S-P' • a que dispõe de maior eortímen,rísta, residente em lugar incerto e não sabido, to na praça e oferece seus artí-
para responder aos têrmos da presente ação Ordi-

I d
I

T II "J A R I TAu SAgOS
à preços vantajosos

nária de Desquite Letigioso, em que a Suplicante. n u'strl8 8Xtl . .

Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguä
S.N.P. 1°. - Que é casada com o Suplicado há ���
39 anos, tendo sido celebrado o casamento em .data Assembléia Oe,..1 Ordiná,.la
de 16 de dezembro de 1920 (certidão anéxa). 2°. - -

Que dêsse matrimônio há uma única filha, (oertí- j' OONVOCAÇAO
dão anéxa). 3°. - Que não hã bens a partilhar. Convidamos os acionistas desta sociedade a,
4°. - Que, em fevereiro de 1921, o .Buplieado se reunirem em assembléia geral ordinária, em

Iabandonou o lar conjugal, sem qualquer motivo nossa séde sooíal, à Estrada Hapocuzinho, às 14
justificável, e desta data em diante. nunca mais se

\
','

horas do dia 28 de novembro de 1959 para delíbs-
soube do paradeiro de Ricardo Barnaek. 5e• .._ a

ALIVIA AS rarem sõbre a seguinte
Que ,assim procedendo incorreu o Suplicado no n.

CÓLICAS ORDEM DO DIA
,

EXCELERnS
IV do Art. 317 do C6digo Civil. Assim sendo, vem 1. _ Exame, discussão e aprovação do balanco ELEMUrOs TORIeOS
a Suplicante, requerer a expedição de editais de UTERINAS I d

A

d 1959 dcitação de Ricardo Barnack que está, em lugar gera_, encerra o em 31 de agosto
-

e ,e�ons- I Fósforo Cálcio Arseniata I
tração da conta de lucros e perdas, relatörío da ' ,

incerto e não sabido, para que acompanhe a pre- Combate as
diretoria e parecer do conselhe fiscal: e Vaudato de s ó d 10

sente ação Ordinária de Desquite Letigiosö, até 'rregularlda· 2. - Eleição dos .membros do conselho fiscal TODlCO dos convalescentesfinal sentença, sob pena de revelia e confesso. .

es das fun· e seus suplentes. Tanico 'dos desnutridosRequer, também provar o alegado com prova �o- __ � ções periódi'- 3. - Ass u n tos diversos de interesle dacumental e testemunhal. expedíção de preeatõrías . ----"':.--::;� sociedade.
e juntada ds novos documentos se necessários fôr, ,

-

•. .:_.
-

�as das senhoras.
para que depois de provada seja a ação julgada ..

- E calmante e re

proce�ente, para ser. declarado ju�icialme�te o
-

guiador dessas funções.
desquite entre os eonjugas e o Suplicado Ricardo '

Barnack como conjuge culpado. Outrossim, requer.
seja procedido na conformidade da Lei n". 968 de
10/12/1949, a audiência preliminar de aoôrdo. D. e
A. esta com os inclusos documentos, dando-sé a

cansa o valor da Cr$ 2.000,00 para os efeitos fis-
.

cais, juntando a prova do pagamento da Taxa
Judiciária.-.....Nêstes Têrmos P.E. Deferimento. (sôbre --------------------
estampilhas estaduais no valor de o-s 4,00, devi-I_------------_-----_ C t ddamente inutilizadas, o seguinte): Jaraguã doBul, O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A I Edital de i ação e10 de julho de 1959. (a) Murillo Barreto de Azev�do.

LOMBRIGUEIRA MINANCORA Herdellros AusentesDESPACHO:- A., à conclusão. Em 10/7/59. (a)
Ayres Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direito.
Conclusos levou do MM. Juiz da Direito. o seguin-: Vermifugo suave e de pronto O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, juiz
te despacho: DESPACHO: Para os fins da Lei efeito Dispensa purgante e dreta l de Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado
nO. 963, de 10/12/49, cite-se Ricardo Barnack, por SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR- de Santa Catarina, ßrestl, na forma da lei, ele ...
edita), com o prazo de trinta (30) días, a ser pu- ME o n, 1, 2, 3 e 4 FAZ SABER a todos os que o presente edital
blicado, na forma da lei, para comparecer, perante Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria! de citação, com o prazo de trinta (ãO) dias, virem •

êste Juízo, em data a ser designada pelo Snr. Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em ou dêle conhecimento tiverem ou Interesser possa,
Escrivão, e contestar. querendo, no prazo da Lei. remédios

-

QUe estando procedendo-se nêste juizo, ao arrola-
Intima-se, outrossim, a Autora, para os Íins dêste Compre hoje mesmo uma LODRIGUEIRA mente dos bens deixados por falecimento de LUIZ
despacho. Em 11/7/59. (a) Ayres gama Ferreira

.
MIIAIfCOBA para o seu tilhinho: J RUHR, 'no qual figuram os herdeiros filhos Guilherme;

de Mello - Juiz de Direito. E um produto dos Laboratórios Minancora __.. Margarida R. Estela, casada com Pedro Estela;
Em virtude do' que foi expedido o 'presente - J O I N V I L L E - Alfredo� Adélia R., Martins, casada com Agenor Mar-

edital de citação, pelo qual chama e cita à Ricardo tíns ; Arlur; Luiz Ruhr Filho; Evaldo; Cecilia R. -

Barnaek,. para comparecer' nêste Juízo, .sala das Bienaski, casada com Tadeu Bienaski e Edite Ruhr;
audiências, Edifíeio do Forum, sito à Av. Mal. --- .B' - - Ci__"____ todos ausenles, residindo em lugar incerto e não
Deodoro, nesta cidade, n.o dia 27 de Novembro p, O I ZERA sabido, pelo presenle edital, chama e cita aos me�-vindouro, àq 10 horas, a fim de assis�r a Budiên- F TO P A cionados htrdeiros, pBra, no prazo de trinta (30) dias,
cia de (Jonciliação de que trata a Lei nO. 963, de DEFRONTE Á PREFBITURA - JARAOUÁ DO SUL conlados da publicação dêste no "Diário da Justiça",
10/12/49, tudo de conformidade com a petição e se fazerem representar ou comparecerem 'nêste Juizo,
despacho acima transcritos, ficando' desde J'á citado Fotografias em Oeral - Fotocopias de Documentos -

para falarem aos têrmos do dito arrolamento, sob asFilmes e Material Foto - Aparelhoi e Acessórios
por todos os têrmos da ação e para contestá-la, penas da Lei. E para que chegue a not(cia ao conhe-
dentro do prazo de 10 dias, contados da data de- " A pedido, atende a domicilio e tambem cimento de todos, passou·se o presente edital, que
signada para a audiência de conciliação, sôb pena

,

em lo-::alldade. YiziDhas será afixado às portas do Forum, no lugàr de cos-
de ravelía. E, para que chegue ao conhecimento �iti!B_ .. - ..�_ .. - - - - ... Uil..iBfiIB\!) turne, oublicado no jornal local "Correio do Povo"
do Réu ou de quem interessar post:fa, mandou pas-

"

e no "Diário da Justiça".
.

aar o presente edital, que' será afixado no lugar -

.

Dado' e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul,
de costume e publicado no ,«Diário da JustiQa»' e �' aos vinte e ,um dias do mês de outubro do ano de
no jornal local «Correio do POVO&. mil novecentos e cincoenta e nove. Eu, Amadeu

Dado ß passado nesta cidade de Jaraguá do
,,�_', IM�GROS-

__:',,,

Mahfud, Escrivão, o subscreví. (a) Ayres Gama Fér-
Sul, aos treze dias do mês de julho do ano demil, ,

... reira de Mello - juiz d� Direito.
novecentos e cincoenta e nove. Eu, Amadeu Mahlod, �;, " 'ii A presente cópia, confere com o original; dou fé..

�!1r�V�,Oju�zS��S�;r�\·tJ.a) Ayrßs Gama Ferreira de !} FRA.COS >'I jaragúá do Sul, 21 de outubro de 1959.

A presente cópia, conferß com o original; dou fé. '

1(, ! O Escrivão - AMADEU MAHFUD

JarR,uâ do Sul, 13 de julho de 1959. \VÄNAO'IOL !�
O Escrivão - AMADEU MAHFUD

CONTêM
-

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niíicação geral do orga-
nismo com o

AVISO
,Acha-se à disposição dos senhores acionistas

os documentos a que se refere o art. 99, do decreto
lei n. 2:627, de 26 de setembro de 1940.

'Ivó, .Mãe, filha',
. Todás .: devem 'usar:
a (lI•.lo;sED4T1NA{!;�:

Hapocuzinho, Jaraguá do Sul, 13 de outubro
de 1959. Sang1UltnOIJOÃo LÚCIO DA COSTA • diretor-comercial

ROLANDO FISCHER - diretor-técnico �-----------------

-

.':::: ::::::::::::- ::::::::::::.:::::r:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::==::::::=::::::::'\\

[r Representações Vitória II
II DB "
" v
II
•••••• li SII••

I! Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315
li JARAGUÁ DO SUL Saqta Catarina
II
ii
I Drl Lorival 'H. Saade

teilt seinen Freunden und Klienten mit, dass
er sein Konsultorium im Hospital Santo Anto
nio, in Blumenau, eingerichtet hat. Sprechs
tunden von 8 bis 11 und von 14 bis 17 Uhr.

participa aös seus amigos e clientes
haver instalado seu consultório no

Hospital Santo Antonio, em Blumenau,
onde atenderá das 8 às 11 e das 14 às

,

17 horas.

t indioado
DOI OUOl de
flaqueza, paU·
iIeJ, magreza 8

faatio.
Em SUa fór'

mula eDlrllUa
Vanadat;u de

86dio. 'Uoitilia. álicerofoefatol,
PepelDa, DOll dfll Cola, etc. de

agio proDta e efiõál DOI C&80S

de fraquesa e neurasteniaiJ. Ván.
�iÖl 6 indicado para homene, mia
,Iherea e orianças. seodo .UD fór
mula IiceDciada pela a.lide 'pu.
bIica.

-

Aub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu
ii

- Jeeps - Peruas - Automóveis:DKW IITratores de esteira e Pneu. li
�_...._----------_ •••_-------_ _----..)) �iiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"""';:.........- ......_ ....__....__ ......_ .........----_........._ _---_...... - ..
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Innú�tria T�xtil tlJarita" �, �,
Relatório da Diretoria'

Senhores acionistas:
Atendendo o que determina a Lei e em obe

díênça aos nossos estatutos. é com prazer que
cumprnnos o grato de'fer de apresentar a vossa
apreciação o balanço geral, encerrado em 31 de
agôsto do corrente ano, conta de lucros e perdas
e o parecer do conselho ficaI.

.

.

.

Pelos documentos em aprêço, os senhores aoí
onístas bem poderão ficarem inteirados do anda
mento e da situação de nossa sociedade.

Entretanto esta diretoria permanece à inteira
disposição des senhores acionistas para qualquer
esclarecimento que julgarem neeessãrlo com refe
rênoia ao balanço õra encerrado ou sôbre a marcha
e atividades desta sociedade.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 12 de oütubro
de 1959.

�

JOÃo LUCIO íu COSTA • diretor comercial
ROLANDO PISCHBR - diretor-técnico

BALANÇO GERAL. ENOERRADO EM 31 DE
AGOSTO DE 1959

ATIVO
.

Imobilizado
Imóveis e benfeitorias

Estável
MóveiS e utensílios
Máquinas, motores e

Instalações
Disponivel

Caixa e bancos
RealisArel 8 Cnrlo e LonlO Prazo

Produtos 2.985.560,00
Letras a Receber 1.831.524,10
Depósitos � 250,00
Selos. 1.803,00
Empréstimo Lei�1.474/51 10.198.10

Compensio
Ações Caucionadas pela diretoria

1.078.063,70

1.770.161.00 1.854.981,40
-

8.271.40

4.829.335,20

40..000.00

7.810.651.70

PASSIVO
Ião elililel

Oapital
.� Reservas
Fundo de Reserva Legal
Fundo Devedores Duvidosos
Fundo Desenvolvimento
Fundo Depreciação
Elilirel a Curlo e Longo Prazo

Oontas Correntes e bancos
Lucros à disposição da
assembléia

Compensação
Caução da Diretoria

2.500.000,00

30.875,0.0
117.266,80
100.475,00
123 ..500.10 372.116,90

4.454.736,10

443.798,70 4.898.534,80

40.000.00
7.810.651,70

Hapocuzinho,
.

Jaraguá do Sul, 31 de agôsto
de 1959.

.

JOÃo LUCIO DA COSTA .' dire10r.comerciail
e guarda-livros, reg. sob c. 32.084 e na

C.R.O. sob n. 479
ROLANDO PISCHBR - diretor técnico

DEMONSTRAQÃO DA OONTA DE "LUOROS E,
PERDAS", REli'ERENTE AO BALANÇO GERAL,

. ENOERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 1959.

(;BÉDITO
Produtos (lucro bruto veríüoado)

DÉBITO
3.132 250,30

Seguros
Publicações
Concêrtos
Salários Ordenados e

Honorários
Frétes e Carretos
Fôrça e Luz
Ad-valorem
Oonservacão e Limpesa
Matedal de escritório
Impôstós
Comissões
Despesas de Viagens
Despesas Gerais
Juros e Descontos
Selos
Despezas de Oobrança _

Aposentadoria
Lucros à Disposição da
Assembléia

56.645,10 /'

'4.630,00
14.639,00

1.182.297.50
75.033,80
14.447,00
216.518,50
10.280,00
43328,00
53.178,20

332.652,20 .

10.985,00
31.969,40

186.283,70
278.467,80
69.250,40·
198.670,90

352.973.80

3.132250,20 3132.250,30

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 31 de agôsto
de 1959.

JOÃo LUCIO DA COSTA - diretor·comercial
e guarda·livros,· reg. sob n. 32.084 e na

C.R.O. sob n. 479
ROLANDO PISCHBR • diretor-técnico

PAREOER DO CONSELHO FISOAL

OS abaixo assinados, - membros do Oonselho
Fiscal, da Indústria Textil "J A R I TA" S. A., no

Apotheke "Sebulz"
JABAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
.

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

arn besten zu den geringaten Prelsen bedient.

Vá conhecer de perto o· novlssilDo

CLIMAI
VIT@RIA 1960
���

o orgulho da indústria nacional

Schönheit durch durch die wunderbare
Fe u c h t i 9 k e It? Wirkung der Nivea-Creme

mosglíoh. Nivea - Oreme
Wie eine Blume, die bindet Fett und Feuch

welkt, wenn sie nicht im- tigkeít in einer optimalen
mer von neuen getränkt Mischung und vermag
wird, so vermag auch somit der Haut das zu-
unsere Haut sich nur ihre rueckzugeben, was sie
Frische zu bewahren, braucht, um glatt und
solange sie einen hohen knospenfrisch zu' sein:
Grad an innerer Feuch· hautnährende Wirkstoffe

I tigkeít
aufweist. Denn und verschönende Feuch

sehen Sie: lu der Ju- tigkeit.
gend ist unsere Haut Der Versuch' wird sie
p r � II mit Feu�.htigkeit überzeugen:
g�fullt. So �nthah s. B. Dur s t í g trinkt Ihre
die Haut emes Babys Haut die milchweisse
noch bís zu 75% Wasser. Nivea-Creme und wird
Mit den J a h r e n sinkt glatt und sammetweich.
je�och. dieser Feuehtlg- "Morgens und 8 ben d s

keitsspíegel der Haut, Nívea-Orsme' heisst das
denn sie verm�g a�s -:i- sichere Rezept für [u
gener Kraft die s�an�lg gendlich schöne Haut.

. verdunstende Feuohtig- In allen Erdteilen dient
keU nicht völlig zu er- Nivea·Oreme seit drei
gänzen. Sie beginnt zu Generationen Millionen
dursten-zum Nach teil von Frauen und erhält
ihrer Schönheit. ihnen die Schönheit ihrer
Wir müssen deshalb Haut.

unsererHaut zu "trinken" Nivea - C r e m e ist jetzt
geben. Obwohl die Haut nicht nur in Tuben, son
normalerweise von aus- dern auch in der bekann
sen her nicht getramkt ten Original dose uebe-
werden kann, wurde dies rall erhaeltlíoh.

policolorido

• O maior congelador existent;, onde cabe um leitão

ou um peru, Inteiros (32.200 cm3) I

• Ampla gaveta plástica ("Qulck Freezar'') para o

rápido congelamento de carnes e peixes,

• Possante e silencioso compressor P.91, econômico e

- dá alto rendimento, fabricado sob I i c e'n ç a da

Tecumseh Products Co. (U. S. A)

•••••• II
-

Die meisten Hellmlttel kom- Vende-semen und gehen. Bei e1n1gen
verhaelt sich dies aber anders,
sie ueberdauern alle wechsel
vollen Zeiten und erfreuen
sich .von Jahr zu Jahr eines
immer groesser werdenden
Abnehmerkreises und dies
sind die wertvollsten Medika·
mente. Zu ihnen zaehlt "EU
FIN", das altbewaehrte Mittel
zur Behandlung des Asthma
Bronchiale besonders zur

Prophylaxe des drohenden
Anfalls!
Rechtzeitig (I) - also schon

bei den ersten Anzeichen des
Anfalls - eine Tab I e t t e
EUFIN 1 Als Vorbeugung ge
gen Anfaelle waehrend der
Nacht und in den fruehen
Morgenstunden nehme man

abends vor dem Schlafenge
hen 1-2 Tabletten.

o mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica!

Um terreno de 44
morgos de rerra eltu
ado em Barra do Rio
Cerro, havendo casa

. nova, estufa de ta

baco, diversos ren

chos tudo em perfeito
estado.LOTHIR SONNENHOHL

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 84/88
Tratar com o sr.

Faustino ôtínghen,
residente em Estrada
Vila Nova.

JARAGuA DO SUL

Jaraguá do Sul aos
15, de outubro de 1959.Dr. Fraaeíse« ADtomo Pícdeae

M:::eDICO

Cirurgia Geral de adultos e eríançae CU-.
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialis.a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

I(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 16 as 18 hs.
COB.UpA" - 8AN�ACA�AR..INA

..JiC':"••' ••u••'( •••••••••'. i•••••••••��:••u 4. ,.e .4••4 '. 1.••y• .:� ' y. :�.
r Clfnlea de 011108 - Ou.vldos : lartz e Garganta

.

fi DO .It.••••11••• 111
.

l: MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

g A melhor aparelhada em Santa Catarina

fi Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

{: - JOINVILE-
� . �
:i-•••• -:.••, ••..,. � , •••••" ,.

••
" ••••..••.. •.. ·.·�:·.. ·.··.·,,:·.. ••• ..·'tf

Dr. Wàldemiro Mazureehen
CASA DE 8A.UDE

-Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

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

- Ráios Intra-vermelhos e azuis,

-

,

NA FALT A oe
I

"�'JJ.. .',i;li, '-, APPeTITE >of..

exercíoío de suas funções, deolaram na forma da
lei, que: tendo examinado. minunciosamente, todos
os livros que se relacionam com o balanço geral
encerrado em 31 de a,östo, bem como a demons

tração da conta de "Lucros e Perdas" e o inven
tário, tendo em tudo constatado a maior ordem e

perfeição. exprimindo os mesmos' a verdadeira
situação da Sociedade, são de parecer que devem
os mesmos serem aprovados pela Assembléia Geral,
que para êsse fim será convocada; recomenda ainda
a aprovação de todos os atos praticados pela dire
toria durante o ano social dE! 30 de agôsto da 1958
a 31 de agôsto do corrente ano.

Itapoouainho, Jaraguã do Sul, 10 de outubro
de 1959.

Magresa
Cançaço
PalUde2
Fraqueza

Ê iadi.peaaay.a
o liIO do _"1<';'

.-' \<.. '...,

IODOLIIO
DE ORH

(Ass.) Werner Jahn
Lodgero Tepassé
Walter Sacht

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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bêtras !lurídiaas
Impôsto . de Vendas e Consignações'

Por Dr. ffrqui'1le(}es Dantas

ANO XL

I
Ilt
I - JoinvUle -

�lSIGl!elE:'

o Impôsto de Industrías e Profissões t�m
sofrido marchas e contramarchas através a JUliS-

b d M II prudência dos Tribunais, inclusive o Supremo
E Q U I L I B R I O Deputado AItit We er e ,� .

o Tribunal que é a última palavra .em todas as oon-
o trovérsias jurídicas. J

,

O Recebemos noticias da simpatia, visto que, obras E sendo assim, manifestou se aquela altaO RCAM E NTA R I Capital do Estado, se- de vulto. serão ataca��s côrte sI a constitucionalidade dês�e impôsto,�ua�do,
• gúndo as quais serã_o �o prÓXlJ�lO a}l0' possíbí- calculado de acôrdo com o movimento econômicoem Santa Catarina construídas em 1960 dí- lítando lígações perma- da emprêsa e bem assim, sôbre sua não íneídên-'.

versas pontes entre os nentes entre os dOIS pro. eía sõbre a parcela correspondente ao impôsto deO Governador Heriberto Hülse remeteu à As- Municípios de Jaraguá gressístas municípios, consumo sustentando, alguns a íneonatltucíonalí-sembléla Legislafiva do Estado, dentro do prazo do Sul e Guaramirim. assim. como poderá a dade da 'norma primeira, até com [uríeprudêncíeregulamentar, a proposta ol'�amentária �o estad'o de Municipalida�e :c��t�r do próprio Suprêmo, e outros a ilegalidade daSanta Catarina pera o prõxírno exercício de 1960. Informa também o de- com os meros unoreis inclusão da parcela referente ao impôsto de oon-A receitá, que é esnmede em três bilhões, nove putado Altir Weber de para junto com os pró- sumo, tendo para isso o beneplácito também, domilhões � quatrocentos e vinte mil cruzeíros, pare Mello da grande possíbí- prloe recursos dar inicio Suprêmo.despesa de igual importância, é mais elevada do lidade que existe de vir da substituíçäo da velha Quanto ao primeiro caso, passaram, porém,que a do corrente exercício de 1969. a ser concedido um au- ponte que tão grandes I as refregas; quanto ao segundo, volta a baila aA despesa, que soma o total da receita, sem xilio para a construção serviços vem prestando alegada constitucionalidade ou melhor, legalidade,apresentar "déficit", enquanto tel não vem .econte- da nova ponte "Abdon

I
ao transporte urbano, da cobrança do Impôsto de vendas e consignaçõescendo á maioria dos Bstados da Federação. Brasí- Batista". A noticia foi intermunicipal e ínteres- incluindo-se no total da venda a parcela referenteleíra, está assim distribuida:. recebida com a melhor tadual.

ao impôsto de consumo.Poder Legíslerívo Cr$ . 57527.498,00 '

"

.

E ísto acontece, em virtude de ter sído revo-Tribunal de Contas 16.020.800,9.0 "
'.

:Governo do ESf,ado 16.11 6.36(Y,00 t. Exposição Agro-Pecuária e Industrial gado pela Lei n". 3.520, de 30 de dez�mbro de 1958,
Departamentoe Autônomos 461.007.194�OO ,.

,

'

.

que altera a legislaç�o do im�ô8to de .consum�Secretaria de Agricultura 164566.260,00 Rio Negro e Mafra, em to Hülse e L,eo.nel Bríz- e dá outras provídêneles, o artígo 99 da Oonsoll-
Bd C I 624984170001 1 O P d t d dação das Leis do Impôsto de Oonsumo (decretoSecretaria de uceção e u tura " . , comemoração aos, 130 zo a. resr en e

.

a
n". 26.149,' de 5-1 49), que era o esteio em que seSecretaria da fazenda 700.297.016,00 anos de Colonização República, Dr, J�scehno F ISecretaria- do Intertor e Justiça 74.129.310,00 Alemã farão realizar de Kubitschek e o vrce-pre- firmAra o próprio Suprêmo Tribunal eders, nas

Secretaria da Saúde e Assisf. Social 201.662.920,00 8 de 'Novembro a 8 de sídente, Dr. João Goulart suas decisões favoráveis aos contribuintes.
Secretaria da-Segurança Pública 200.894.494,00 Dezembro do cerreute- e demais altas autorída-

.

Com a revogação do mencionado artigo 99,Seoretar!a do -r:ra�alho , .

4.624.600,00, ano, graudes festividades �e� da federaç�o pres- voltam os Tribunais do País a admitirem .a co-Secretaria de Vlaçao e Obras Publicas 540.758.000,00 alusivas ao grande seon- tlglarão os festeJOs. branca do ímpêsto de vendas e consígnações,Poder Judiciário 61.502.209,00 teeimento. computando no valor da mercadoria a parcelaTOTAL Cr$ 0.009.420.000,00 Na abertura da la. Dada a extenção do relativa ao iDipôsto de consumo.
Exposição se farão pre- programa, franqueamos

E neste sentido, emjulgamento realizado no�!ÍII!'!!!!!"!!!!!!!!!"'!!!!!!!!'!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!'!!!!!'!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'''!!!!!!!'''!!!!!!!'''!!!!!!!!!!!!'"ii sentes os governadores o mesmo aos Interesse-
d d f ãMoysés Lupíon, Heríber- dos em nossa redação. dla 2 de setembro p. passa o, no agravo e pe IÇ o

no. 31.215, assim se manifestou o Tribunal de
---------------------

Alçada da Oapítal de São Paulo, em acórdão(f=====::'-:::::=--"-'::'-:::=::::::--===::::==:::::::::� unânime de sua Terceira Câmara Oivil, nestes

It Dr.. Orlando Bernardino II têrmos: "IMPOSTO SOBRE VENDAS E CONSIGoI.
Ci i-o Dentista

_

ii NAÇÖES - Parcela relativa ao impôsto de con-.i.!:.! - rare. li -.

'111i sumo _ Oômputo no valor da mercadoria para
ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta

II cálculo do tributo estadual - R ev o g a ç ã o do

l'li - P r 6 t e Sé - CI_Ínica - C í r u r g ia':- .,iil art. 99 do decreto federal ns, 26.149, pela lei
no. 3.520, de 1958 - Segurança denegada.II H o r ã r i o: na ciddadef t�dO)s os dias (menos II Oerto contribuinte, nesta Capital, não se éon-ii segun a - eira -

,. ii formando com a €'xigência do Fisco Bstadual que!b..-===========-=�====iiiiõiiiii'l II Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas i! lhe cobrava o impôsto söbre vendas e consígna-
m�lIEII!!!liIIiI!Ii!iEi!i!;'t �: = ,1:.:1 . I!! Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Bletrônica) JI ções, computando se no valor da merc.adoria a

(Sezões, Malárias,
�:::::=====:::===:::;::=:::===::::::=========:::::::::=::'� ��::!�:�:t�����a���,ôs��I:!h�O��U�e�e����treo:F"'br175 Impaludismo I SI' I'" primeira instância. Inconformado, agr!lvo.u �e.pe.� � Maleitas, Tremedeira Jaralllá do u eXile so uçao tição, o impetrante, cujo re�u!so, dIst!IbUldp à

- CURAM�SE RAPIDAMENTE COM - (ConUnuaçio da la. pigina) egrégia Terceira Câmara OIvIl do TrIbunal de
-

Alçada, não mereceu provimento, conforme deci�"Capsulas Antisesonicas I Podéria citar. ou!rfJs,!uma. opi_nião aos meus são tomada por votação unânime dos integrantes
_. _ M I·nancora" mas sei que mencIona-Ias concldadaos. da turma julgadora. Decidiu esta que "com a

apenas não vem. resolver I -�- ,. vigencia da lei no. 3.520, de 30 óe dezembro (Iea situação. Ao 5r. Joao Luclo. da 1958 ficou ao desamparo o entendimento que·Quero dgradecer a;o Costa agradecemos a mandava excluir a parcela -relativa ao impôsto de
prestigioso órgão da im- gentileza com que atendeu

consumo do cálculo do i'mpôsto de vendas e con.
pre'_a catarinense a opor- a, nossa reportagem, e

signações. Tendo sido expressamente revogado oSta. Catarina - tunidade que me deu para estamos certos de
.. gu.e art. 99 do decreto federal na. 26.149, que era o

!i!!Eii!l'·"Gßi__.'il:II.ml•• expor por esta eiJquête desta maneira crntrlbul. esteio da solução favorável aos. contribuintes, o
mos para dlvu gar os conteúdo de tal artigo não foi na integra trans

�=:::==-=====:::=:::===�=:::=�=:::�=====�==�==�::::::=� �ob�mas de Jarnguá.do p�n�doparao�rt.2� donovomp�m��Tom�ff ...
.

, o

II Sul na palavra do con-
ram parte no julgamento os juizes AzevedoII IRat�ll®araffnal· 1l)ClDltarna .

.

li fr��r��� �i�a���s� i�:t�:: Franceschini, retator, Góis Nobre e Cruz Neto".

11
�

II vistado de hoje. Diante do exposto e em face da nova lei,I

C b D'A
'

I
.

II« JO R N A L OB JOIN- pois, �eixou o impôsto, de �onsumo, pago peloI, D p • 'O •ny u a s qu ,

D o II VILLB» prossegue nestas industrIal, �e ser uma espéCIe de adeantamento
ii t;IRUBGIA.O DENTISTA.' II SUdS entrevistas, cujas e que se 1D�orporava ae pre90 .do produto sóII II publicações serão' (lnun. depois de.r;eahzada a v�nda ao prImen? comprador.li Consult6rlo: Rua Marechal Florhmo, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) II ciadas sempre com ante- E aSSIm, sem dúv�da, voltará o FISCO Estadua!li .JARAGuA co SUL (Telef. 220) n cedên,cia, também pela à sua pretensão aQterlor, amparado pela nova leI
'1

_.t;. Rádid «Colon».
. .

do ImpOsto de _Consumo.�=========:::::===--:--=--======:::==============:f;I

ARTIGO DA SEMANA
da CASA REAL

Artigos elétricos,em geral: Formas -

Fogareiros "LAYR" de 1 até 3 bocas -

Fervedores elétricos de aluminio e Porce
lana. Ferros elétricos de todos os tipos.

Aproveite e compre esta. semana na
CASA REAL na Rua CeI. Emilio Jordan -

Jaraguá do Sul.

Em Todas as Boas Farmácias'

um p'roduto dos Laboratórios MINANCORA

PA R A F 'E R IDA 5,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇO ES,
C O C E I R' A 5,
FRIEIRAS,
ES P I N HA 5, ETC r

. CDITHA CISPA,
OUfDI DOS ca

IUOS E DEMAIS

aflCçOES DO r

COURO CABElUlfO.
TONICO CAPILAR

POR EXCELENCI�

I O ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

��ßÄ���RC;t'11
EspECIÄLIDlQE

. ,

Lavando Com Sabão (Marca Registrada)

Virgem Especialidade
da CKAo WIEllEt KND[J§1[lRlAL Jonll1lvilAe

•

I
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