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COn tra
.Ano XL JARAGUÂ DO 'SUL (Santa Catarina), Sábado, 30 de ABRIL de 1960 N°. 2082

bOTTCÂMARA MUNICIPAL
,

O PSD contra os colonos

objeto, em
<

cada taso, de lei
espeDiai". O que preten
diam, os vereadores do
PSD. éra Isentar, PARA
SEMPRE, de 'rODOS os

impostos e taxas, todas
8S pessôas; ou firmas,
que viessem no futuro,
a construir prédios "de
linhas arquitetônicas mo- _

dernas' expressão
textual do projéto de leí
- que se destinassem à
Hotels, Cinemas etc. etc.
Estando em desacôrdo
com a Lei 79 que deter
mina seja cada caso de
isenção de impostos, ob
jéto de estudos, e de lei
especial, não se justifi
cava o, projêto em téla.

A Câmara Municipal já
tem por diversas vezes

dado isenção de impos
tos a estabelecimentos
Comerciais ou Industríaís
- que não tenham simi
lar no Municipio - mas

sempre tem estudado
cada caso de per si, e,

(Continua na 4a. página)

PÓRTO ALÊGRE
Espera-se que sele lança
do, depois de amanhã, o
manifesto des peesedísras
que apoiam a candidatura
do sr. lânlo Quadros á
Presidência da República.
Dos 14 deputados dêsse
partido na Assembléia
Legislativa, 10 ou talvez
11 subscreverão o rnení
Iesro favorável ao

"

ex-go
vernador paulista.

Rejeitados os Projetos de Lei que isentavam de pagamento do Imposto de Licença
os carros de lavoura e o que igualmente isentava de pagamento de todos os

impostos e taxas todos os prédios que fossem construidos no futuro e que se

destinassem à cinemas, hoteis e ginásios de esporte -. O PSD vota contra os
colonos e a favor dos capitalistas. - Auxilios aprovados Homenagem à
memória de Arthur Müller '-, Lembrado o dia 10. de maio Outras notas

teve, e" à quem tanto favorecidas que, tem na- imposto sôbre as carro

deve o nosso Municipio. quele veiculo, o seu meio ças, já que elas não são
Mas, na Ordem do Dia, de transporte. indispensáveis aos Colo-

é que o PSD, pela sua Fazia, o vereador Víc- nos, pois conhece, muitos
bancada, deu as suas tor Bauer, a justificação Colonos que não possuem
costumeiras "mancadas". do seu justo importante carros de Lavoura.
Discutia-se o projéto projéto, quando pediu Respondendo aos infe-

de Lei, de autoria do um aparte o vereador lizes apartes, como de-
Na hora do expedíente, vereador Victor Bauer, Henrique Beeder do PSD, claração de voto, o ve

o vereador Eugenio V.
que isentava de paga- dizendo, textualmente, reador Victor Bauer, fezSchmöckel, usando da mento do Imposto de ser contra a provação lembrar aos vereadores

palavra, criticou severa- Licença, os carros de de tal projéto, pois êste Erich Batista e Henrique�ente os t�rmos de otí- lavoura com tração de viriar beneficiar sómente Boeder, do PSD, que os

C,I08 encamInhad?8 pelo um ou mais animais, os Colonos que moravam mesmos foram eleitos,(J.h�fe do Executivo Mu- justa aspiração dos nos- em terrenos plainos, e com votação obtida em
nícipal, em que se ne�a- sos Colonos, que tem na de situação econômica e Garíbaldí, Rio Cerro e
va .0. Senhor Prefeito

sua carroça, instrumento financeira bõa, que po- Rio da Luz, localidades
,

Munlcípal, em remeter à ,tão Indíspensävel, quanto diam pagar o imposto, e aquelas habitadas quasi
C�sa, d?cumentos com-

o aradado, a enchada ou que poderiam dar-ae ao que exclusivamente porploba.tórl?S de

pagamen-, a foice. Visava o verea-Iluxo de possuir carros Co}lmos, e que êle, Victos feItos.lrreg�larme�t�, dor Victor Bauer, isentar de lavoura, e, prejUdiCar,' tor "Bauer, com grande
que haviam SIdo solící- daquele imposto, os car- os Oolonos, que morando votação obtida na Cidade,tados,

.
para. exame do

rOB de lavoura, isto é, em morros e pírambeí- queria amparar os Colo
p!e�árlO, e que, por una: aqueles que fossem em- ras, só possuem Zorras, nos, nos seus legitimosnímídade d� voto� _fOI pregados pelos nossos para o transporte de suas interesses e aspirações.
aprovada d�ta selícita- Oolonos, tão sómente colheitas. Da mesma fór· Disse ainda o autor do
çao, Alega, simpiesme�te para o transporte de ma, também em aparte, Projéto, não saber quanÖ �b�fe d� Executivo

suas colheitas, dentro de o vereador Erich Batista, tos Udenistas, Pessedís
Munícípal, nao contarem

sua propridade, ou tra- Presidente do Diretório tas, ou' Perrepístas, ti
a que 1 es. docu�entos zendo para a cidade o Municipal do PSD, disse nham carros de lavoura,qualquer l!regular�dad�, produto de sua lavoura, ser centra tal projéto, pois o projéto viria am
e que a Câmara �ao tí- portanto um instrumento por se tratar de dema- parar à todos indistinta-
nh� provas das irregu- de trabalho. E' de notar- gógico, trresponsävel, mente.
larldad�s alegadas, pelo se, que' o 'Govêrno do politiqueiro e de corte- Pos t o em votação o

Mque �e�xa�a de atend.er Estado de Santa Catarina sía com o chapéu alheio, projéto, foi o mesmo Uro Sa .solIcItaçap do L�glS" ha bem pouco tempo, e quê, aqueles Colonos REJEITADO, pois a barr-
Iatívo. Lembrou, �mda, isentou, do pagamento que podem adquirir um cada do PSD, votou con-
o vereador Sochmock�l, de impostos, as bíeícle- carro de lavoura, arrea- tra os colonos, J'á que

Cada vez maís proxima se manifestou á nossa

a data de 1. de MaIO t
.

d
. ..

derí I L· O âní d
a data em que muros e critica, lembrando-o se-

dia universal do TRA� as, VIn o assim, ao en- me, �. anrmais, po erram pe 8. �l rg DIca o.s calçadas devem es t a r manalmente do "baixo"
BALHO d· d t

contro das classes me�os períeítsmente, pagar o MUnIcípIOS e pelo Regi- construidos em t r e z e que cometeu. Em lugar:, lzen o en re mento Interno é neees-. A _ •

outras da significação
.

á
. -

d
ruas Jaraguaenses. Oon- .dêle (Prefeíto), mandes-

da data e do papel' pre- !lH I
'

b
S �10 a apr�/�aç:o e, tado pelo calendário, te· ta-se o PSD (Partido).

"

ponderante exercido pelo aDÇOU 055a pe o menos os ve-
mos 18 dias para a sua Será que não temos mais

t b Ih
.

d d readores, (8 ver�adOreS)" conclusão a partir do Prefeito e que a Prefei-ra a 0, na SOCIe 8 e, para ser concedIda qual- '
.

no lar e no progresso . _. que pode, ou melhor dI tura está sendo gover-
da Nação, onde Capital d f t

quer Isenç�o de Impostos. zendo, deve o Prefeito nada pelo partido politi-
e Trabalho, unidos fazem DODCl O ur O .

Em s�gUlda ent�ou em aplicar penalidades aos co? Vamos aguardar. A
li riquesa do pais.

. dls.cussao, o proJéto de faltosos, caso não revo- revogação é o único áto
LeI, de autorIa dos ve- gue ou anule um edital, que tranquilizará a po-

Em seguida, usou da O sr. Juscelino Kubit· apresentou dados estalfs- readores da banc.ada �o assinad"o em 18.11.59 e pulação proprietária da
palavra o vereador �u� schek inaugurou a bossa ticos �fjciais, mostrando PSD, que, dava.lsençao publicado no Boletim cidade. 'rudo o mais é
rilIo Barreto de Azevedo, nova do furto, abrindo mil como eles desmentem a de TODOS os Impost_?s Oficial de 16.1259, adi- leito com segundas in
dizendo inicialmente, es- portas dos cofres da Nação p�opa�and�. do I'desenvol- e �8xas, à. tod� pessoa ção 1I0• 70, página 6. O tenções.
tranhar a colocação de aos que roubam em nome vJm�ntJsmo . Êsses dados físIc'a ou JuridICa, que sr. Prefeito até agora não
,uma fotografia,' ha pou- do "desenvolvimenrismo". - disse o deputudo Oscar viesse a construir em

_ _." �----------------_--_

cos dias, na Bibliotéca A afirn:ação é do depu- Correia, citando número, Jaraguá, edifícios, desti-
.

Municipal, do candidato tado Ernani Sátiro, em dis, inclusive da
. última. men- n�dos. à Hoteis, Cinemas, P"D gau'cho val· coma PresidAlleia da Repú- curso, ontem á noite, no sagem p r es J den c I a I ao GInáSIOS de Esporte etc. .)

bliea, pelo PSD, o Ma- comicio udenista da Praça Congresso -- demonstram Como relator da matéria
,.. • . _

.

rechal Lott. Disse ainda Nossa Senhora da Paz. que o s�. Jusceli.no Kubits- n� Comiss�o de Legisla-)ilDIO C'0m [OßOOßCilOo Lider da Bane"ada da A UPN fêz um "ócampa- chek fOI o preSidente que çao e JustIça, o verea- .II:' I:
UDN, não ser a Prefei- mento c i v i c o" naquela mais emiriu, que mais ele- dor Murillo 'Barreto de
tura Municipal, do PSD.. Praça de Ipanema, a partir vou o custo da vida, que Azevedo, fez a sustenta- O PSD gaúcho resolveu Pestana, entre outros -

da UDN, do PTB, PRP, das 15 horas e que termi- mais aumentou a divida ção or-81 do parecer, que não mais realizar uma estão convencidos que a

PSP ou PDC, mas sim nou com um comicio, á interna flutuante, que ma'is com fundamento na Lei convenção re·gional para não realização da conven-
" do povo de Jaraguá, que noite.

.

tomou dólares empresta- nO. 79 - Código Tribu- indicdr o sr. Jânio Qua- ção não prejudicará em

pertence, á todos os par- O sr. Ernllni Sátiro, um .dos no exterior etc. tário do Municipio -, dros como candidato da nada a candidalura do ex

tidos politicos, não sendo dos oràdores, analisou as O· deputado Meneses éra contrário à aprova- seção a presidênci,,: não governador paulista: ca

pois, certo, direito e de- "realizações" do atual Go- I Côrtes, secretário geral da ção do Projéto, basean- querem provocar é1gora da um apoiará'o seu can

centeaquelapropaganda vêrno por Ministérios, UDN carioca, encerrou o do-se no Art. 20. do Có- uma cisão no" partido - didato, o importante é
"oficial" do candidafo do mostrando que essas "rea- comicio, no qual falaram digo Tributá.rio "Art. 20. a maioria vai com Jânio, continuar o partido unido
PSD, no recinto da Pre- lizações" em geral não ainda os srs. Venâncio As isenções que benefi- a cúpula fica com Lott para enfrentar o sr. Leonpl
feitura Municipal. Lem- "assam de mentira - o que Igrejas e Raul Brunini. ciarem estabeleoimentos - para preservá, lo unido Brizzola na sucessão es·

brou, ainda, que dia 27, não impede de servirem de Os presentes ao comi- comerCIaIS, industriais para a sucessão estadual, tadual.
completar-se-ia o 3°. ani- pretexlo para o furto mais cio assinaram um memo- ou profissionais, de en- daqui a dois anos. Os pessedistas gaúchos
versário de" falecimento, deslavado dos dinheiros rial pedindo que o depu- sino, de ex-pansão cultu- Os pessedistas gaúchos vetam a can�idatura. do
de Arthur Müller, um públicos. tado Carlos Lacerda ocu- ral, de 'assistência públi- que ,apóiam o sr.

JâniOI
marechal Henrique Lott,

dos mais il�lres homens O sr. Oscar Correia, pe "o pôsto que lhe cabe ea, de oaridade, despor- Quadros - TarlSo Dutra, e, principalmente, li do sr.

públicos q� Jaraguá já deputado da UDN mineira na campanha de Jânio". tivos e, filantrópicos, serio Perachi Barcelos, Clóvis João Goulart.

Reuniu-se, na última
segunda-feira, mais uma

vez, a Câmara. Municipal,
para mais uma sessão
ordinária, sob a presi
dência do vereador Vi
tório Lazzarís.

O deputado Tarso Dutra,
que acabe de percorrer
todo o Estedo, voltou sa
tisfeito com a densidade
das manifestações dos
diretórios municipais ã

favor do sr. Iânio Quadros.
Assegura-se que 85% do
PSD Iicarêo na oposição
á candidatura oficial do
marechal Lott.

Conversa
em viagem
o avião que levou o sr.

Iânlo Quadro, a Cuba,
enfrentou, duranIe a via
gem até Forralese, dois
violentos temporais. O de
putado Paulo de Tarso
procurou tranqüilizar a to
dos, informando: "Tudo
está bem, o moror está
roncando diferente, por
cause da mistura da gaso
lina que de pobre passou
a rica". Iânío retrucou:
"Então garante que só há
gasolina p obre neste
avião".

e Passeios

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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EmprêaaJornalística __-------- ........._..----

II' • IDdlil a �:& ..a II Im'·"Correio do Povo" Ltda. - a srta. Lucília, filha
_

., v IV' V ft 1JlJI1 V
__

/

- 1960 • Aniversários do sr. José Bmmendoer-
I

,

/

IDiretor: .

ter, nesta cidade; .

Eugênio Vitor 5chmöckel
FAZEM ANOS HOJE: .

- a srta. Angélica, Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro -_Cobrança: -

.
Illha do sr. AugustoBruno Henn

_ O
_

sr. Joã_o Betísta Múrara;

I
da Fonseca n''. 122, para melhor servir' seus c li e n t es; ii

Impressão: RudoU, nesta.CIdade;. - a srs. Evanír, espõ- mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Éscritórios III
Soe. Gráfica Avenida Ltda.

- a menina Magrit, aa do sr. Henrique Níeo-

I·'·Impressor: ,filha do sr. Helmuth Iuzzí: de Advogaoía DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,
Odilon Motta Beye r, residente em - 'o jovem N e l s o n iii

.

,

d J"U S
-

F
.

d q_ 1 tã
.

Composição: União da Vitória; f i 1 h o do snr. Ricard� ß!
-

cOIDd.s:_
e

edm tOmVbI, e
e a?t rancisco o od; eIs

a

Cem
-

- a menina EUi Maria Kreutzfeld residente em m. con içoes e, am em, ac,ei ar causas para aque as o·
fldemar (jrlmm f d Ed

' -

Schmidt, ilha o sr. . Jaraguãsínho, iii marcas, sem maiores anus, para seus constituintes. _

IAntonIo Molheiras
gar Schmidt, industrial -'

IIIem Rilie�ãoMoTha; DIA3:
���ß����!�ll�!�!�!�!�I��!���l�!��.

- a srta. Elizabethe '- O sr. Erico Bruhns:
Catarina Schmidt, I,ro� - o sr. Martinho 'Ren-

I Iessora em Jaraguàsinho, gel, residente em' Rio Registro
filha. do snr. Wendelim Cerro'
Schmídt ; -

- � 'sra.' Ma t h i 1 d e
Anrea Müller Grubba, Oficial

- O sr. Henrique Ní- Horst, espôsa do sr. Ger- do Registro- Civil do

coluzzi. mano Horst, DI cidade; I('. Distrito da Comarca [a-
� raguá do Sul, Estado de

-.
- .0 jovem José Otá- Santa Catarina, Brasil.

VIO, hl.ho do sr, August.o faz saber que comparece-TomelIm, em Itapocusí- .ram no cartório exibindo os
nho. documentos exigidos pela lei
DIA J 4: : afim de se habilitarem par�

,

o;

ASSINAJiU2A :
Anual • . • • Cr$ 190,00
Semestral . • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela -em vigõr

Civil Edital N. 4.818, de 22/4/60, Edital N. 4.823, de 23/4/60
Alan Sasse e

Eltrlda Eíchstaedt
Felisberto Capraro e

Verginia Planezar

EI.e" brasileiro, solteiro,
operáriO, domicilietdo e

Edital N, 4.825, d� 25/4/60
re,sid.e�te neste dist�ito, em I ,Arnoldo Toewe e
Rlbelrao Molha, filho de ,Adelia Kannenberg

Ele, brasileiro, solteiro, João Stephani e' de The-
. " .

operário, domiciliado e reza Tecilla Stephani. Ele, braslle!r?,. solteiro,
residen.e nesta cidade, fi- Ela brasileira solteira lavrador, domiCIliado e re

lho de ,Hercilio Farias e domé�Jica domiciliada � sidente neste distrito, em

de Maria Agostinho. residente �este distrito, em Garibaldi, filho de Artur

Ela, brasileira, solteira, Ribeirão Molha, filha de Toewe e de Agnes Gess·
- A sra. Hulda, espôsa doméstica, domiciliada e José Pellis e de Anna ner Toewe.

do sr. Alfredo Meier; residente nesta cidade, fi. Pellis. Ela, brasileira, solteira,
•

-

G
.

Ih d "" p domést.ica, domiciliada e�a!i8t!J8I@iil1!IiiII!1iIf!lli!li!lflll_@i8� - o sr. eronimo a e ,.'ranc.isc.o ,arias
Ed't IN 4821 d 2'1./4/60

.

IT'
. I a e u residente nesle distrito, em

I
FOTO PIAZERA rentIgi �r. Nelson Stino

e de Mana Ribeiro.

I Artu� Tall�ann e Garibaldi" filha de Alberto
Ed' I N 4817 d °0/4/60 I M Kannenberg e de HedwigDEPRONTB Á PREPEITURA -, JARAGUÁ DO SUL ghen, funcionário do Ita .. ,e &. nes urara

Fischer.IAPI; PdS h 'dt Ele, brasileiro, solteiro,
o Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

_ a srta. Isolde Wa-
e ro c mi e

tratorisfa, domiciliado ellll Filmes e Material Foto Aparelhos � Acessórios

I ckerhage, fI'lha do snr.
Apolonia Petri Edital N. 4.826, de 25/4/60!§! resid'ente neste distrito, em

� A pedido. atende a domiclUo e tambem Adolfo Wackerhage ; Ele, brasileiro, solteiro, Itapocusinho, filho de Ar- Andréas Reiser e

� em lot:alidades Yizinhas
-

- O sr. Ervino. Lier- lavrador, domiciliado e naldo Tallmann e de Ana Elvira Eichinger
�lI!lI6@i!!lb1!lllill�Sä !li!!" illI!I ai! iii!! _ EiZ!II!!I!l@l!!ll!!ll!1löl!J8SB� mann, residente em Join· residente neste disfrito, em Tallmann.

.
- ville; Ilha da figueira, filho de Ela, brasil�ira, solteira,

�
_ --, _--...........•__ _ ---

" a- menl'na MarI'II'a Anto'nl'o Schml'dt e de Ma dome'stl'ca, doml'cl'll'ada eff'
-.-- - -- -.--- -.- - --.----

"li
- .

,i· 1Jl\10) lE'([» TI'rIBI W A TrY'íl::l\W A' �Y�Y II Haffermann, filha- do sr. ria Zimmermann Schmidt. residente neste distrito, em
II J.UI�o �Jl\LI �.ffi lU 1['lVJl.8\J.'U,� II N.orberto Haffermann, n/' El�, �rasileira� .s.olteira, Itapocusinho, filha de Eu-
II '.

,

jj cIdade; domestica, domiCIliada e genio Murara e de Lucia
H MÉDICO CIRUßGJA.O II - a sra. An g e li n a residente neste distrito, em Lombardi Murara.
li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer. li Klein Staehelin, espõ-sa Ilha da Figueira, filha de
ii li do S1'-. -Alfredo Alberto Romão Petri e de Maria
ii

.

sidades dê Colóniã (Alemanha) e Pôrto Alegl--.! li Staehelin, nesta cidade. Berns Petrj�
II CIRURGIA - SENHORAS ---, PARTOS' - CAIA,NÇAS E ii
ii CLINICA· QERAL ii ---------...;.------ii !!
ii ' Longa prática em Hospitais Europeus fiii. '

ri
li Consultório. e residência:
!I
:: Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405
ii-
�I CONSULTAS:
II

. ii Pela manhã: das 8 1/2 ,ás 11 horas ,

·11
ii Pela tarde: das 14 1Í2 ás 17 1/2 horas
II -

-

li
II .Atende chamados tambem à Noite Il
P ji�:::==�==:::==::::--=:::===::::::===========::::::::::::�

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

.

Preços modicos
Harmonios: 12 modelos,

,

especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgios: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos Gratis

- A sra. Rut, espôsa
do sr. Caetano Ribeiro;
- a srta. Cristina, filha

do sr. Albino Zanghelini;
- a sra. Alda Soares.

DIA 5:

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrlro, em
Garibaldi, filho de Miguel
Leier e de Selma Ratke
Leier.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica,' domiciliada e

residente em Corupé, filha
de Antonio Wintrich e de
Cecilia Wintrich.

Ele, brasileiro, solteiro,
eletricista, domiciliado e

residente neste distrito, em
Ilha da Figueira, filho de
Arnoldo Sasse e de Anna
Sasse.
Ela,

\

brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi
lha de Alwin Etchstaedt

Edital N. 4.815, de 20/4/60 e de Frida Eichstaedr.
Cópia de Edital de Pro-

clamas de Casamento, re- Edital N. 4.819, de 23/4/60
ceblda do Oficial do Re- Aliosto Gonçalves e I Edital N 4824 de 25/4/60gistro Civil de Corupá. Lourdes Lopes

.,

E b 'I' I' Mario Bressan e
Alfredo Leier e le, rasi erro, 80 retro, CI' D th

-

.
' .

d
.

'1' d ena ema e
loenna Wintrich operano, ormci ia o e

.

residente em lolnville, filho Ele, brasileiro, solteiro,
de .ßento Gonçalves e de lavrador, domiciliado e
Maria Gonçalves. residente nesre distrito em

Ela, brasileira, solteira, Nereu Ramos, filho' de
doméstica, domiciliada e Bortolo Bressen e de Ma
residente nesta cldade, fi· ria Trentiní ßressan,
lha de José Firmino Lopes Ela, brasileira, solteira,
e de Tecla Lopes. doméstica, domiciliada e

:

residente neste distriro, em
Edital N. 4_820, de 23/4/60 Nereu Ramos, filha' de

Vergilio Demathé e de
Gilda Uber Demathé.

casar-se :

Ele, brasileiro, solteiro,
ferreiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Jrapocusinho, filho .de Pe
dro Cepraro e de Rosa
Cepraro.

'

Ela, brasíleíre, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
lrepocustnho, filha 'de Afi
lio Pianezer e de Ana
Plenezer,

ENDERBÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

'_

. Fazem anos amanhã:

- 0_ snr. Giardini L.
Lenzí ;

- o sr. Bertoldo Bau
mann, residente em Três
Ríos do Norte;
- o sr, Hilário Afonso

Gneipel, filho do sr, Oscar
Gneípel ;

.

- a srta.WilmaBlanck,
'filha do sr. Arno Blanck.

AGÊNCIAS:
em todos, os Distritos e loca
lidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
dp Estado de Santa Catarina,

"CORREIO DO POVO" não,
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

.

Orgio de maior penetração
DO interior do nordéste

eataríaease.
DIA 2:
..:_ O sr. Arildo Stulzer;

- O sr. HeiÍlz Mar
quardt, alto industrial nl
cidade;
- o sr. José Mene

gotto;
- a menina Miriam

Hafemann, filha do sr.

Henrique Hafemann;
- a srta, .Ilse Trapp,

filha do sr. Guilherme
Trapp;
- o garotinho Wilmar

Victor, filho do sr. Victor
Viergutz, nesta cidade;
- a srta. Maria Calisto

do Rosário;
- a srta. Augnstina

Nilza Silvestre da Silva,
em Itapocusinho;
- fi jovem Ursulina,

filha do sr. Ricardo
Kreutzfeld, residente em
Jaraguàsinho.
DIA 6:

Edital N. 4.816, de 20/4/60
Alfredo Farias e

Clotilde Farias

Alberto ôtephent e

Elisabeth Pell is

19r9ãos e Harmonios UBOHN"

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS • ex. Postal, 39 '" Sio Benlo do Sul

Estado de Santa Catarina

.)

Edital N. 4.822, de 23/4/60
Nilo Pianezer e

Erofides Capraro -

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

E para que chegue ao co·

residente neste distrito, em nhecimento de todos, mandei
Itapocusinho, filho- de Ati. passar o presente edital que
Iio Napoleão Pianezer e

será publicado pela impren
de Maria Pialiezer. sa e em cartório onde será

Ela, brasi�ejra, solteira,
afixado durante I S dias. Si

doméstioa, domiciliada e al�em s(')ub�r de algum im

residente neste distrilo; em �eàiment.o acuse-o para os

Itapocusinho, .

filha de Pe•.
hns legaiS.

,

dro Capraro e de Rosa I AUREA MÜLLER GRUBBA
Campestrini Capraro.· ,Olicial'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliéldo e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de João
Reiser e de Luiza Reiser.
Ela, brasileira, solteira"

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito, em
Garibaldi, filha de Antonio
Eichinger e de Ema Ei·
chinger.

VENDE-SE
Um terreno com casa e instalação de

água encanada, havendo pastos, ranchos,
tl!1do em perfeito estado, com· quase 3 mor

gos de terra.
• Informações na Fábrica 'de LEOPOLDO

P. DA SILVA, �ua Eliza Stein, 667 - Fone,
310 - JARAGUÁ DO 'SUL.

.

J

7a. Exposição Agro..Peauária da·Assoaiação Rural
I

• ,

COLONO! MÇ>stre a puianç� de tua. g�eba, expondo os teus produtos na 7a. Exposição' de
1960, no Pôsto Agro-Pecuário "João Cleophas'·'.

,
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DE LT,Ee 5/1\.
Investimentos, Crédito e· Financiamento

.

,

Relatório da Diretoria de DELTEe aos seus acionistas
o exercício social encerrado em 31 de outubro passàram a figurar em lugar de destaque entre as

de 1959 constituiu para a Deltec, como também pera mais negociadas nas Bolsas do Rio de Janeiro e de
o mercado de títulos nacionais, um marco decisivo, São Paulo, ultrapassando vários títulos tradicionais
pois que pela primeira vez o rnontanre de ações co- do mercado. O volume de ações da Willys transa
locadas por uma Cornpenhla de Investimentos supe- cionado em 1959 aumentou consideràvelmente em

rou largamente a cifra' de Cr$ 1 bilhão, em doze relação a 1958 e não cabe dúvida de que, graças à
meses alcançando quase Cr$ J bilhão e meio. Esta sua disseminação popular e à sua qualidade, o tftulo
cifra expressive çoloce nossa Companhia- numa eles- tornar-se-a dentro em breve 'um dos primeiros do
se que permite comparã-la, em volume de negócios mercado' brasileiro.
realiados, com emprêsas de vulto no mercado Ilnan- O aumento da procura de títulos nas Bolsas do
cetro . internacional. Esta realização tão significativa Rio e em São Paulo foi notório durante o ano de
pode ser atribulda a diversas causas:' 1959, e a valorização 'de diversos papais o reflexo
1) - Ao desenvolvimento natural do mercado brasí- imediato do renovado Inrerêsse público. Assim é que

leiro de capitais, no qual se nora cada vez mals vários, títulos apresentaram tndlces da valorização
a tendência à participação do público em em- superiores a 100% DO decorrer dêsse ano. Ante o

preendimenros de relevante ínterêsse para a eco- agravamento da pressão inflacionária é natural que
nomia nacional, em detrimento das apllceções o possuir de capitais procurasse aplicá-lo em bens
não produtivas ou slmplesmente especulativas. capazes de oferecer-lhe uma proteção eficiente centra

2) - A penetração na consciência pública do fato a desvalorização da moeda; ao mesmo. tempo que
de que o País, a par de momentos difíceis, uma participação de surro índusfrial o que ora se

atravessa rambém uma fase de profunda trens- observa.
formação econômica e desenvolvimento Indus- Em fins de 1958 foi promulgada uma nova lei
trial, cujos efeitos benéficos se farão- sentir de ímpôsto sôbre a renda que veio permitir a tôdas
dentro de poucos anos. as emprêsas de reevelíerem seus ativos, de acôrdo

'3) - Ao entusiasmo e à cooperação de todos os com certas normas, de modo a poder compensar a

nossos colaboradores, aos quais nos é grato desvalorização de cruzeíros, nestes últimos anos. As
prestar aqui uma justa hornenegern. ernprêsas ficaram livres de fazer suas reavaliações
Por tudo isso, é-nos possível enunciar que o medíante o pagamento de um impôsto de 10% sôbre

montante de títulos colocados diretamente pela nossa o velor da parte reavaliada. O espírito e propósito
Companhia já superou largamente a casa dos cinco desta lei foi excelente, mas a mesma não atingiu a

bilhões de cruzelros, o que se por um lado evidencia finalidade desejada devído a dois fatores. O primei
os nossos esforços, manifesta por outro a crescente ro foi que o impôsto de 10% se revelou demasiada-

, receptividade pública pelo nosso ramo de negócios. mente elevado para ser pago pelas emprêsas. Em
E' ainda mais sintomátivo dessa receptividade o fato

I
muitos casos as reavaliações equivaliam a duas ou

de que o valor dos tírulos colocados pela Deltec três vêzes ao capital declarado. Um ímpôsro desta
pessou de Cr$ 174 milhões durante o ano de 1956 natureza torne-sé num "confisco" e nenhuma 'emprê
pera, como foi dito, quase 1 bilhão e meio de cru- za possui suficiente capital de giro Que permite tais
zelros em 1959, o que nos autoriza a fazer os me- sangrias,
Ihores prognósticos para o futuro de nossa Compa- O segundo fator negativo é que a Iei não per.
nhia. Atualmente já podemos nos orgulhar pelos re- míte a depreciação sôbre as Quantias reevalíedes. A
sultados que vimos obtendo em todo o País, que vem impoestbilidade de depreciar diminui grandemente os

sendo trabalhado de Norte e Sul, e calculamos já I
bons eíeítos da reavaliação e é econõmícemente de

termos feito mais de 90.000 novos acionistas pera má pratica que as emprêsas não possem depreciar
emprêsas brasileiras. adequadàmente, pois do contrário estariam sôbre-

E' oportuno mencionar, neste ponto, quanto o estimando os seus lucros.
trabalho Que estamos realizando em pról da disse- Cremos que uma modificação da leí em vígor,
minação da propriedade industrial, entre dezenas de que fortemente reduzisse o lmpôsto sôbre a reava

milhares de pessoas, contribuiu também para a mó- Ilação o que permitisse a depreciação dos valores
vimentação das Bolsas Oficiais de Valores, que lnfe- reavaliados, seria ao mesmo tempo um estímulo
Iizmente ainda são tão pouco procuradas pelo gran- para o mercados de capitais em beneficio de todo o

de público. Assim é, por exemplo, que em 1958 as País, eliminando grandernente as piores distorções
eções da Willys-Overland .do Brasil S. A., que há causadas pela inflação dos últimos 10 anos. Além
apenas 3 anos não eram encontradas no mercado, do maís, somos de opinião que um impôsto de ren-

da razoável sôbre a reavaliação seria aceito pela
maioria das graudes emprêzas do País, o que viria
realmente a resultar em substanciais. arrecadações
para o Govêrno Federal, o que não ocorre no mo

mento devido à alta taxação atual.

Aplaudimos a ação tomada pelas autoridades
competentes visando a regulamentação das funções
da§ sociedades de investimentos, crédito e financia
mento. As regulernenteções baixadas em 1959 mar
caram um passo adiante no desenvolvimento do
mercado de capitais brasileiros. Somente com um
desenvolvimento ordenado e progressive do mercado
de investimentos, ficarão os inversores do País pe
quenos ou grendes.. encorajadas a investir suas eco
nomias como pequenos acionistas em muitas em

prêsas iudustrieis existentes no País. Esperamos que"
o Govêrno continue com suas atenções voltadas
para os problemas e O desenvolvimento do mercado
de capitais.'

Temos confiança em que, dentro de um clima
cada vez meís favorável, continuaremos a trabalhar
dentro dos padrões que sempre nos nortearam e

que a nossa Companhia contínuéra li brilhante evo

lução que vem desde a sua fundação, há 13 anos atrás.
MR. CLARENCE JOSEPH DAUPHINOT m.

Diretor Presidente
DR. GASTA0 EDUARDO DE BUENO VIDIGAL

Diretor Vice-Presidente
MR. DAVID BEATY III

Diretor Superintendente
SR. IRINEU BORNHAUSEN

Diretor Executivo
DR. PAULO NEVES DE SOUZA QUARTIN

Diretor Executivo
SR. LAURO CARDOSO DE ALMEIDA

Diretor
SR. ADOLFO DE OLIVEIRA fRANCO

Diretor
SR. OLAVO BGYDIO DE SOUZA ARANHA

Diretor
SR. FERNANDO M.· DE GÓES

Diretor
SR. HANS JOACHIM WOLFF

Diretor
SR. VICTOR DE AZEVEDO BASTIAN

Diretor
MR· HARRY WENTWORTH HOLLMEYER

Diretor
SR. RUY DE CASTRO MAGALHÄES

Diretor
(Cópia autentica da Ata Lavrada no Livro pröprío):
PAULO NEVES DE SOUZA QUARTIN - Diretor

BALANÇO
".IV.

�

G E R A. L - 31 DE OUTUBRO DE 1959

••• 8111 •

2.288.553,70
48.055.032,80
1.150.01)@,OO

2.113,30 51.�95.699,80

Não Exiglvel
Capital autorizado 66.000.000,00
Aumento de capital 34.000.000,00 100.000.000,00
RESBRVAS "

FUNDO DE AMORTIZAQÃO DO ATIVO FIXO
Automógeis 9 Veículos 1.217.033,00
Instalações 1.041.894:,70
Móveis e Utensílios 2.973.625,90
Flutuação do Mercado de Títulos
Reserva legal

Exiglve I a curto prazo
C/C. clientes 60.341.725,10
C/O. Diretores � 1.171.570,69

. O/C. empregados e corretores 8.332.875,00
etc. especiais 66798.555,20
Contas a pagar 776.461,50
Credores diversos 1.016.715.380,70-
Dividendos a pagar 11.865,00
Dividendos a pagar pio/ terceiros 612.851,50
Imposto de Renda a parar 3.335 84!l,00
Imposto de Renda a p/ c/ terceiros 170.543,40
Institutos de Aposentadoria 407.568,60

. Lucros e perdas - saldo à dispo ass. geral 33.524.609,40
Obrigações a pagar 32.161.666,70
ObrigaQões pl subscrições 86.262.300,00
Recebimentos em suspenso 1.719.15(\),00
Sêlos de conversão 9.272,00
TUulos de propriedade res. no exterior 252 944,10

Contas de compensação
.

Oaução da Diretoria
Títulos oauoionados
Terceiros pl depósito bancário finculado
Depositantes de títulos em oobrança
Responsabilidade p/ endossos
Oredores p/ valores depositados'

Disponivel
. Caixa em moeda corrente
Bancos c/ movimento
Bancos cl depõaitcs especiais
Bancos cl fundos

Realizavel a curto e

Adiantamentos diversos
Bancos c/ cobrança
Oheques em cobrança
Oobranças a efetuar
CIO clientes.
CIO enipregados 9 corretores
Contas a receber
Investimentos
Investimentos a muto prazo
Investementos reservados
Reclamações
Títulos e valores mobiliários
Vendas a liquidar

/'

Realizável a longo prazo
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO (LEI 1474)

longo prazo
763.131,10

68.876.839,00
987.070,00

40.927.275,00
9.979.4:82,90
23,927.973,10

85.800,00
1.037.615·044,30

30.074.292,20
7.911.955,00
434.630,00

42.027.633,70
81.011.930,20 1.344.623.056,50

1.069.825,00
'Imobilizado

Autom6veis e veÍculQs
Instalações
M6veis e utensílios

Contas de compensação
Ações caucionadas
Bancos � caução' .

Bancos cf terceiros vinculada
Títulos a receber de cl alheia
Títulos endossadas
Valores deposttados'

, 11.470.330,00
4.262.234,40
12.929.084,90 28.661.64:9,30

240.000,00
12.658.000,00

.

224.177,90
6 500.000,00
6.000.000,00

751.792.711,50 597.414889,40
2.023.265,120,00

(continua)

5.232.553,60
1.909.602,50
6.102.898,80 . 113.245.046,90

•

"\

1.312.605.183,70

240.000,00
12.658.000,00

224.177,90
6.500.000,00
6.0'00.000,00

571.792.711,50
2.023.265.120,00
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o PSD contra••• Exposição dei Proibição r=====-�=="==p
(C tin '" d 1 ägín

Proibo terminante-II Günther W. Gosch II
on uaç..o a 8. pa a) Pínturas mente a entrada de- pes- fi ii

não iria agóra dar ísen- moração de uma Festa sôas em meu terreno a li ii
-

I' d P fim de caçar, tI'rar plan- II ENGENHARIA CIVIL. ii
sao g�n-:>ra lza a. opular, da data magna y co GO , ..

Pôsto em votação, foi daquele Estabelecimento, Quando da festa de tações e causar outros n MUROS PRE - FABRICADOS II
v São Marcos, domingo ül- danos atuados em Itoupa- li II

o projéto REJEITADO, cujo produto reverterá I Ú II

por não ter o cuorum em beneficio da Caixa tcimo, nfa. Bafrra �do Rio va-Açu. n Informações:
IND STRIA DE CALÇADOS II

de 2[3, sendo que a bau- Escolar. erro 01 o ereci o ao Jaraguá do Sul, aos 26 U G O S C H I R MÃO S S[A. ii
cada da UDN, votou con- Nada maís havendo à visitante uma sala con- de abril de 1960. ii sr. Frederico Moeller !i
tra 8 isenção generalí- tratar, deu o Snr. Presí- tendo pinturas, obra de li i:

zada e a bancada do PSD dente encerrada a Ses- pessôas radicadas naque- OUo Eiert ii sr. Hermann Schütze ii
à ���r :a ��.��i:�ãó, o I ::���::�:rr�o ;�J�!�:�a � ei���f;�� �r::�çdoa:� Proibiçâo

�:::::::;:=::::::::::::::::::=::::::::-:::-..::::::.==::::::-:::::::::::=::::::=..J
PSD na Câmara vota Assim, leitores, traba- maís amplo sucesso, no- 4'.::=::::::::::::::::::o.:::::::::;=::::::=:=::::::::::::::=::::::===::�

centra 'os Colonos que lha a Câmara Municipal tadamente
os quadros Proibo terminantemen-

iI

O n rl F rl F' h
ii

�e� fc:::;sdO�e c�ap��:'�:� de Jaraguá! â�n::::� �:r:::i�at���: �e eSn��a:a �:V!�:s��:n:s� II ri uuiuO �rnanuo ISGII�r fi
tas que podem construir Mas o programa do Satler, que se destacaram tranhas em meus terre- :,.11 H -

prédios de linhas arqui- PSD na Rádio local, à pela sensíbílídade artís- nos situados em Grota II Cirurgião Dentista ii
tetônicas modernas. lalta de outras noticias, tica �os seus autores

'. Funda e Itoupava-Açú a!l Olíníca - Cirurgia - Prótese - Raios X !I
Ainda na Ordem do Dia, d�z ser a Câmara Muni- Correto do P�vo spresen- fim de caçar, pescar, li li

foram aprovados dois cípal, uma Cada de Es- ta aos expositores e �08 estragar plantações e I! Consultório: Rua Artur Müller, DO. 142. II

lét d L' f' peräculos, onde os ve-I promotores da magnílíca causar outros danos 1:11 ." - " , !!
prole os e er, que l-

readores "sugam" o di- festa os seus sinceros 'ii Próxtrno a Estação Rodovlarla. ,Ii.
xavam auxílíos, à Bertha u

Froelich - vitima de ���à�ozin��. Wt!�; S�a:B� cumprimentos. Germeno Gescho ��=:::=:::::::::=::::::=::::::=:::-::!'.:=:::=:::=:::::::::=:::=�;Ji
acidente quando da di-

quecem que têm 6 ve-
;:.::=::::::::::::::::::=:::::::::::-..:::::::=:::::::::::::::::::::.,:::::::::::::::.-::::===::::::.,\

i:�i��::iel::��Ef�!�i: �i:,d����:���':..��:�!� Do C. A. Baepend i li ]l}JL G llIlhll @ Gr as dtno li
Cr$ 3.000,00 mensais, e

a minoria. Os vereadores ii II

à Pedro Bassaní, velho do PSD, se limitam. â recebemos o segujnte .ofíclo: li Cl
• li

comparecer às Sessões, II _
rnrglão - DellUsta ;:

servidor Municipal, no
e lá, levantando-se ou P d Q. nhores ii CLI'NICA PR6TEcE CIRURGIA

ii
v a l o r de Cr$ 1.000,00 ficando sentados, vota-

reza os oe .

,1:1
- >CI

•

,:1,:1mensais, sendo que a Temos o prazer de levar ao conhecimento de
bancada do PSD, votou rem as matérias em pau- Vs. ôs., que em Assembléia Geral Ordinária de 1.1.' n

ta, sem as discutirem ou
Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGuÁ DO .SUL i.i,:centra a concessão dês-

debaterem, votaram s.em- 26/3/60 � reunião da Diretoria, do Clube Atlético li Defronte a Igreja Matriz ::

!�n��XiliO à Pedro Bas-
pre de acôrdo com as �ea5��e���b�0� qe��it�ir�gi�:���:a�:st�n��Vn� �������� \�:::::::::::::.-:::::::::=::::::::::::::::::::::::-�:::��:=:::::::::=::::.'!:::=::::::=.::::::::::::::::JJ

Foram ainda discutidos "ordens" vindas do Pre- do exercício de 1960[61, composta dos seguintes
•

'e votados, maís três pro
feito Municipal, mesmo associados: D W Id M[étos, que em face das centra suas opiniões, ou DiRETORIA - Presidente de Honra: Alfredo l. a emiro azureehen

informações do Executí- contra seus pareceres Krause, reeleito; Presidente: Haroldo Ristow, reeleito; �il.§A DE SAUDE
vo Municipal,' e pela dados anteriormente aos Vice-Presidente: Loreno Marcatfo, reeleito', Secretário

proJ'e'tos
A

E
-

M Rua Presidente Epitácio Pesôas N°, 704
inoportunidade dos mes-

.. EL S NAO TE , Geral: Werner Horst, reeleito; 1. Secretário: Dr, Mario
mos foram rejeitados e É, PERSONALIDADE I \50usa, reeleito; 2. Secretário: Rolli Bruch; Tesoureiro (antiga residência de Emanuel Ehlers)
arquivados. Geral: Wiegando Hasse, reeleito; t. TesQureiro: Egon Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Nada mais constando Sasse; 2. Tesoureiro: Manfred Wilhelm Albus; Diretor - Parto� "Diathermi<l Ondas curtas e Ultra-curtas

da Ordem do Dia, o Pre- P ·b·
- Sócial: Rolando Jahnke, reeleito; Orador: Dr. Murillo . Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçáo

sidente Vitório Lazzaris, rOl Iça0 Bélrreto de Azevedo, reeleito; Diretor-Esportivo: An- - Ráios Inira-vermelhos e azuis.

deixou livre a palavra, Nós abaixo assinados tonio Zimmermann, reeleito; Bibliotecário: João Bu-

para explicações pes- proibimos terminante* dai da Silva.
'

" _

soais, tendo usado da mente a entrada de pes- _DEPARTAMENTOS, - �tretore� d� Bola0: Dr. Francisco Antonio Piccion�
palavra o vereador Mu- soas em nossas proprie,- ,H�nrlque Ge!fer! Jr., Eu�emo j. �llva e LUIZ KIenen Jr.! :M:�.lD�CO
riIlo Barreto de Azevedo, dades situadas em Jara. D!retores TIro. Lourmor. SeIfert e Jens Metzger, Cirurgia Geral de adultos

\
e criançatol C11--

comunicando à Casa o guáziIiho,'a ,fim de ca�ar,
Diretor Volley & Basquett. Arnoldo Oflo Schulz. G P O

25°, Aniversário de Inau- estragar pl·anta�o-es,Y e
COMISSÃO PRÓ-C,ONSTRUÇÃO DO ESTÁ- nica eral - artos - , perações -

Y Moléstias de Senhoras e Homens.
guração do Grupo Esco-

causar outros danos. 010. NOVO: Haroldo Rlstow, �oreno M,arcatlo, _Dr, Especialis.a em doenças de crianças
lar "Abdon Batista" que Murillo Barreto de Azevedo, Juho Zacarias Ramos, Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
transcorrerá no próximo . Arnoldo Kreuse José Narloc,h, Aroldo Schulz e Heinz BIosfeld.

(Clara .Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
dia 29 de maio, ,e que, Hugo HlJlIsen CONSELHO FISCAL - Afonso Buhr, Heinz Ú É
existe uma Comissão de Oscer West/hel BIosfeld, José Narloch, Julio Zacarias Ramos e �!!��N.!Z�R 8����SC�:��](NA '

Festejos, para a come- Hugo West/hel. Waldemiro Schmitz.

'DEMONSTRAÇA.O
B ••• I ••

Despesas gerals 45.061.232,90
Despesas de vendas 102.225.135,20
Honorários da diretoria 1.880,000,00
Honorários profissionais 45.095.112,50
Impostos e licenças 1.398.671,50
Juros passivos 2.060.007,50
Ordenados e salários 27.085,064,20
Se gur o s 2.777.4ã2,80 227.582.656,60
Devedores incobráveis 509.488,90

Depreciação
.

Automóveis e veículos 1.147.033,00
Instalações , 426.223,40
Móveis e utensílios 1.292.908,50

DA CONTA "LUCROS E PERDA.S"

I e _ •. I) I ••

190.oH,20
1.27õ.518,00
15 796.012,30
135.089.516,40
8.079,003,60

101.820,272,70

2.716.369,80 264.964.704,00

Alugueis
Comissões

Dividendos

Honorários

Juros ativos

Lucros sObre investimentos

Rendas diversas
2,866.164,90 230.958.310,40

Reservas
Reserva legal 1.700.319,70
Reserva para flutuação de títulos 1.909.602,60
Saldo à disposição da Assembléia Geral

--.......,'

Reversão de reserva

Reserva para flutuação de títulos3.609.922,20
31.1 õ2.920,80

,

265.701.16õ,40

736.449,40

265,701.153.40

Rio de Janeiro, 3! de Outubro de 1959.
CLARENCE JOSEPH DAUPHINOT JR.
IRINBU BORNHAUSEN

OLAVO BGYDtO DB SOUZA ARANHA

ADOLPO DE OLIVEIRA PRANCO

VICTOR DB AZEVEDO BASTIAN

PBRNANDO M. DE GÓES
HARRY WBNTWORTH HOLL�BYER
WOLNEY JOSÉ DB PREITAS ROCHA

Contador c. R. C. D, P. 4828

HANS JOACHIM WOLPP

RUY DB CASTRO MAGALH1ES
GASTA0 EDUARDO DB BUBNO VIDIGAL

PAULO NEVBS DB SOUZA QUARTIN
DAVID BBATY III

LAURO CARDOSO DB ALMBIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Em cumprimento às disposições legais e estatutãrtas, n68 abaixo I toa da oontabilidade, referente ao exercicio social findo em 31 de

assinados, membros do Conselho Físoal da DELTEC S/A. - UiVES- outubro de 1959, tendo encontrado tudo em perfeita ordem e

TIMENTOS, CR�DITO E FINANCIAMENTO, declaramos que exa-' I rlgorosa exatidão.
minamos o balanço, a conta de "Lucros e Perdas" e demais elemen-

Rio de Janeiro, 20 tie [anaire de 1960.
BDGARD DB BAITO LYRA

PAANCISCO DB PAULA RODRIGUBS ALVBS DA COSTA CARVALHO

GILDBRT J. HUBBR JR.
HANS OTTO SCHULTZ

GILBERTO VALLB DB ARAUJO
JOSB PIRBS RB IS

JOSB WILLEMSBNS JR.
PAULO LACBRDA QUARTIN BARBOSA

(C6pia autentica do parecer lançado no livro prõprío)

NOT A '- Inspetor de Vendas neste território: Sr. EMANUEL PORTO MACHADO

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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rrei

Einstellung der,
Lebensmittellieferungen

Apotheke ,"Schulz"
'JARAGU� DO SUL
-

Rio _ Die Handelsver- Associação de Convales- MEDIKAMENTB UND PARFÜMERIEN
A SEM E NT E CERTIFICADA NA CULTURA

einigung berichtete bereist, cença Osmíno Pena, Hos-
-

, DA BA.TATINHA

dass die
I
Lebensmittel- .pltal de Jesus, Postos de Das Symbol der Rechtschaffenheit, des Amigo Lavrador :

haendler die Lebensmittel Puericultura nrs. 1, 2, 3 e Vertrauens und der Dienstbarkeit, díe Sie
an die Praefektur liefern, 4, Parques Proletarios nrso' I I am besten zu den geringaten Preisen bedient �á temos conversado por várias vezes, sôbre

die Lieferungen einstellen 1,2,3 e 4, Pronto ôocorr '
a batatinha. Em nosso município, nos meses de

werden, falls ihnen bis de Copacabana, Pavilhão, ===========;;,======;;;:;;;;:;;;=11 fevereiro 'e março, realizamos maís- de uma

,

zum 30. d. M. nicht mín- Hilário Gouveia, Serviço
• de_zena de DEMONSTRAÇÕES, sôbre adubação,

desreue 190 Mlllíonen, de Villas e Parques, Asilo
- , l mistura de adubos, plantio, puleerísações com

vindem 400 Millionen die S. Francisco, Maternidade

t Tedesanzeíge und' fungicidas, tratos culturais, etc. Em nossas reuniões -

die Präfektur ihnen schul- Fernando Magalhães, La-
com os lavradorea e nas inúmeras consultas par-

der, ausgezahlt werden, boratõrio de Produtos Te- D k
ticulares no Esorit6rio, temos falado com franqueza

Durch diese Lieferungs rapeurlcos, usw., Die Prä- an sagung sôbre um dos aspectos mais importantes de toda a eul-

elnstellung wuerden ôchu- íektur bezahlt, und sollte
tura da Batatinha: a SEMENTE CERTIFICACA.·

len, Krankenhaeuser, usw es wenigstens tun, rund 2, Allen Verwandten, Freunden und Bekann-
'I'emos insistido em dizer que não basta adubar

wie z, B." folgende ge- Millionen 'Cruzeiros pro .ten teilen wir dir traurige Nachricht mit, dass
convenientemente a torra; que não é suficiente a

schaedigt:
'

Tag für Lebensmittel, und es Gort dem Allmächtigen gefallen, unsern
pulverísação com o fungicida e o inseticida; que

Hospitals Souza Aguiar; man kann sich, also vor- lieben Vater, Schwiegervater, Grossvater, Ur-
os tratos culturais e outros cuidados aplicados

Miguel Couto, Carlos stellen welche Schwierig- grossvater, Bruder, Schwager und Onkel,
isoladamente, por si sõ, nada significam para 'que

Chagas, Rocha Faria, Ge- keilen die Lieferungsein- ,
a cultura tenha os resultados que se deseja. Voce

tulio Vargas, S. Francisco stellung bereifen wuerden ALBERT RAHN (Lehrer) poderá adotar algumas daquelas práticas ou todas

de Assis, Moncorvo Filho,
' elas; mas se esquecer da SEMENTE toda a sua

S. ôebesuäo, Colónia de geboren den 18ten. �ai 1876 in Deutschland plantação correrá o sério risco de perda total.

Curupattí, Pedro II, Gui- -" Neu Köslin - von díeser Welt abzurufen Quando falamos em semente, não queremos dizer

Iherme da Silveira, Pedro Haemorrhoiden im Alter von 83 lehren, 10 Monate und 15 Tage: apenas na seleção (escolha) mas sim na certificação

Ernesto, Miguel Pereira, Wir danken allen Lieben die dem Ver- da Batata-semente. Daí surge a natural pergunta:

Pedro de Almeida, Vila- Juckreiz Etz�me, Fissuren. storbenen das letzte Geleit, zur letzten Ruhe- Mas o que é BATATA-SEMENTE CERTIFICADA?

boim, Pronto "Socorro de sräne gaben und Sarg und Grab so reicht mit Respondemos: É aquela que tráz o CERTIFICADO

Cescadure, Torres Homem, Haedensa (Pomade) b6_-1 Blumen schmückten, sowie die lieben Nachbarn na própria caixa. Em outras palavras, é a que tráz

Santa Maria, Anchieta, ruhigt, schützt, heilt. So die uns so hilfreich in den schwersten Stunden um "O O M P R O V AN T E" de que o produto (a
Alberto Ferreira, Departa- tortíge Wirkung, beque- zur Seite standen. semente estli garantida quanto a variedade, o tipo
meato .de Tuberculosos, me Applikation. Formel

I Ganz ins besondere Danken wir auch e_ controlada no que se refére às doenças e pragas

Escola Raquel Haddock der Haedensa _ Geselle-
Herrn Pastor Carl Gehring für seine lieben tão comuns néssa cultura, principalmente a doença

Lobov Instltuto de Cardio- und lehreichen Worte im Hause und am Grabe, chamada "MUROHA BACTERIANA".

I
.

L b
.

d c;:. chaft, Berlin. Zugelassen den r b T
..

d II d dl h
ogia, a oretono e oau- re en ragern un a en enen re sie Para que a -Certificação das Lavouras que Produzem
de Publica, Hospital e Iso- bei den deutschen Kran- mit gute Taten und Worte' bemühten.

lamente Francisco Castro, kenkassen. Die Trauernden hinterbliebenen, sowie Sementes para Plantio?

Familie Walter Schuhmacher, 6 Kinder und
Schwiegerklnder mit Familie, 32 Enkelkinder

O uso de boa sementa é importante, muito

und 42 Urenkel. importante, para se conseguir a maior produção
que uma lavoura possa produzir. O adubo sozinho

Rio Cerro, den êten. April 1960. não poderá fazer muito se a sementa não fôr cer

tifica�a. Desde que a fertilidade do solo seja satis
fatöria, o uso da BOA SEMENTE garante bons
resultados.

'

Como é Feita a Certificação da Semente?

Eisenhower �reiwilli�e
fuer Aigerienzur

Ju�endfra�e KAIRO - Heute frueh O Ewigkelt du Freudenwort / das mich
oeffneten die Rekrutier- erquíckef fort und fort - o Anfang son-

WASHINGTON - .An- ungsbueros in Kairo die der Ende I I - O Ewígkelt, Freud ohne
laesslich eines Iugendkon- Tore, um Freiwílllze fuer L ld I h k

kl P
no ero, ic weiss von einer Traurizkeit I

gresses er eerte raesl- die FLN, anzuwerben. DI'e h h
t7 No Brasil a certificação da batata vem sendo feita atra-

d E' 1- d h
wenn ic mic zu dir wende. / Herr lesu

enr tsen rower, ie eu- Zentune "AI Ahram" for- íb I h
'9"és do projeto 10, que é uma organisação especI'a-'

,

J d I h
t7 gl mir so c en Sinn I beharrlich, bis

nge ugen sei víe me r derte die jungen Maenner ich komm dá hin.
lisada néssa cultura. Para que a sementa produzida

mit den politischen Zeit- auf, sich bei diesen ßue- pelos agricultores, possa ser certificada e corno tal

problernen vertraut, als ros zu melden, die in al- ••
vendida para plantio, existe um regulamento oficia)

wie in seiner eigenen lu- len Stadtteilen etngertchrer que deve ser observado.

gend. Zur Frag der 'stel- wurden. Ob der Aufruf 11í...;:l�--c=�--.._.(l-��-�
....

�-��
1 - Somente as sementes de alta qualidade

genden Iugendkrtrnlnallteer grossen Anklang fand, ist �

- - -

serão aprovadas para plantio.
sagte Praesident Eísenho- noch nicht bekant. Dr. Reinoldo )lupa:.a 2 - O agricultor terá que fazer uma inscrição
wer, die Loesung dieser , para os serviços de inspeção dos campos durante o

Frage sei sehr schwierig II' ADVOG&DO II } I
plantio, feitos por inspetores tre1�..o�.oe.

�nrudenhdaUenn�.e d\e'ronudrsearchBern- Die Mucilchener
I

l

l
3 - A inspeção do produto - " , leme "l

e 6> Pdode ou não ser feita de acôrdo co as ueca i !.icteb

ab. Man krenne -aber nicht hallen Durst Escrit6rio ao lado da Prefeitura as diferentes regiões.
die Jugendlichen in Bausch ., JARAGUÁ �

4 - os CAMPOS ou as �"E1\ ENTES neles

und Bogen verurleilen, MUENCHEN Bei '!.
DO SUL colhidas, podem ser REJEITAD, S. i' {) é, a ce .

weil eili rldativ geringer strahlendem· Fruehlings- � -

_

-

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

= ::� tificação poderá ser recusada se re que a culturR.

Prizentsalz auf die schiefe weter hatten die Mu.enche- não se encontre dentro dos requisitos es'a +i:leidos

Bahn geraet und mit die ner am Sonntag heftig den .4r. :� ·
..��.·..· '�.·..·..·..· � � :I!... por agencias de inspecção.

�,Gesetz ie Konflikt kommt, "Starkbierquellen" zuge-

-�: CI' d OIh
�:: 5 - Desde, que as CULTURAS, (planta9ões)

sprochen, die bei den sie- � {nICa e os - Ouvidos - Nariz e Garganta
•

satisfaçam as exigências dó Regulame ato, a� semen·

ben grosen Muenchener

t:�::'
DO .... I.B.i�•••11l :'

tes neles produzidas são então CE TU ICADAS,

Silo-Erbauung Brauerein am Samstag auf MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA podendo !:ler anunciadas e vendi "as cr m tais.

gamcht worden sind Zehn A melhor aparelhada em Santa Catarina, Em Santa Catarina, o PROJET 10 i .,rn o acõrdo

RIBEIRÃO PRETO - lausende stroemlen in die

t�:: Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" com a ACARESC para producão ( Bat -Sem nte

Dieses Jahr wird auf Ini- grosen Bierkeller und tran- 1 Certificada. Os Campos de prod ,,-o .m L ges. Gob

tiative des Landwirtschaft- ken nach vorsichtigen
- j O I N V I L B - :� a orientação de agrônoIpo espec: do [ Bata-

lichen SekretariaIs ein Silo Sehretzungen am Wochen- :::t��c..r....·.,�·,·."."""!·",,,,,,,,,,,,,,,-",�i1::: tinha, entre eIes um da ACA�""'SC: prod1l1li:em ii

mit einem' Fa8sungsver� ende über 90,000 Liter Bier. totalidade da SEMENTE CERT 11" OAD em San-

moegen von dreisig Ton- it:::::::::::::.·::::::':::::.:::::r:'':'_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::-'::::::::::::::::-.:,,\ ta Cálarina. Devido a impórtanci da somolltê -é

nen gebaut werden. Waeh-
LUSTIGE ECKE

li Representaço-es ,V.-to' r.·'a ii que apelamos aos senhores lavra ores: Plantsu{Bs.·
rend der strengsten Tro- II II tatinha - mas plantem SEMENTE2 '] RTlfi I Dk.
ckenzeif krennen damit 35 ii DE li Para maiores informações prol' '1'8' o ,Esodtório
bis 40 Milcbkuehe mit 8 "Hhe,rr Bu�ski Ihr Sohn ii !l Local da ACARESO -- Aveni a Getúli Vargas,
bis 10 Kilo pro Kopf ge- mac soweit ganz guIe !! .,. 111111 a IIIV" ii 668 - Jaraguá do Sul."

fueUert werden. Zum Bau Fortschritte nur im Rech- li li

des Silos gibt die Regie. nen haperls!" melnt der H Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315!! "
A.CA.R��(:·

rung einep Beitrag von Lehrer. ii JARAGUÁ DO SUL Santa, Catarina II. SERViÇO OB BXTENSA RU '\.

200.000 Cruzeiros, "Ach das hat er von !!
-

ii BSCRITÓRIO LOCAL DB JARAOUÁ. DO SUL

seiner Mutter" klärt Bums- !1 II
-----------

ki den Lehrer auf "die ist li II
"FISCHVERBRAUCH auf unberechenbar". II II

ii Il
RIO - Der Fiséhver- II ii

rauch bin der Karvoche Jaraguaense! ii
ii

in der Stadt São Paulo li II
wird auf rund 600 Tonnen Quem dá aos pobres, " II
geschaetzt. Die Konzes- empresta a DEUS. ij!'li "iiisionaere des Fischfangs I Seja tambem sócio
garantierten dem Lanet- da AJAN, e procure

II 'o b t d F NM Alf R II

wirtschaftssekr�tariat Fan-
II oU -agen es a . . .

- a omeu II
encaminhar á mesma, II' II

gergenbisse in Hoehe von t9do pedinte que en- li - Jeeps - Tratores de esteira e Pneu. III1.040 Tonnen, 80 dass contrar em busca de III I C o n sul t 6 r i o -;- Av. Mal. Deodoro, 1014.

noch Fisch uebrig bleiben caridade pública. II Finanoiados para 3 anos: Pronta Entregä i Das 9-12 e das 15-18 horas. ...:.. Fone, 384.

wird. '--_---' ....!. \\:.._••• ••• ...J) !!..;;..-=======iiiiiiõ===iiiiiiõ===iiiiiiõ.......!!.._ ...- ...--.---_._-_.__..._--- ......__._ _--_......- �

Diagndstico Precoce do Cancer nas senhoras

Dr. -Fernando'H., �pringmann
I

CIRURGIA DO ESTÖMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.

o-

CIRURGIA DE SENHôRAS.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



DELEGAOIA POLíCIA

CORREIO' 'DO POVO , -

De ordem do Sr. Delegado de Policia, comu
nico a todos proprietários de veículos a motor, que

JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 30 OB ABRIL OB 1960 NO. 2.082 esta delegacia deu inicio dia 26 de abril do cor-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''' rente ano, o emplacamento de veículos a motor,

dêste município, com duração até o dia 31 de
maio vindouro.

Os proprietários dos veículos acima citados,
deverão apresentar no ato do emplacamento os

seguintes documentos: Certificado de Propriedade,
Talão de Licença da Prefeitura, Comprovante do
Imposto Sindical-e Carteira Nacional de Habílltação.

Não serão emplacados os veículos que se

apresentarem:
a) Em mau estado dEh,cons�rvação, inclusive'

pintura;
b) com defeito em seus aparelhos elétricos;
c) com espelhos retrovisores imperfeitos, con

forme o Art. 34 do Regulamento da Taxa de Re
gistro de Veiculos.

Aqueles que não emplacarem os seus veio
culos dentro do prazo fixado, estão sujeito o pa
gamento da multa o que estipula o mesmo regu
lamento.

Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1960,

OSNI MÜLLER
Escrivão de Policia

AUXILIAR DE

(AV 159)
.\oNO XL

do referente ao emprêsti- Cuba foi influenciada pe·
mo obtido pelo Brasil". la reforma agrãria egíp-
2. Há liberdade d im- cia.

prensa em Cuba. Alguns 5. Um vasto programa
jornais criticam direta- de obras públicas está em

mente o govêrno. As Ii- execução, 'sobretudo no

mitações que há são pelo setor rodoviário e no das
fato de existir em Cuba habitações populares.
um processo revolucioná- 6. Não há crise em
rio ainda ein marcha. quaisquer das atividades
3. O sr. Ernesto Cha privadas ou governamen

Guevara não é comunista. tais, mas, ao contrário,
"Muito pelo contrario, um "Marcante progresso".
h I t b Procedente de Paris,omem reso u o, so re- 7. Na-o há desemprêgo F.. d d t rança, chegou a Roma
.11 o um emocra a com

em Cuba.
Y

tendências socíalisautea. (Italía) o sr, Senador

�le está desapropriado OB 8. Não gastou um cru- Irineu Bornhausen e sua

bens dos cidadãos norte- zeiro na viagem; tudo foi exma. espôsa, que foram "Jovem você J·a' se elísteu
pago por Fldel Castro reeebíôos em audíêneta I

americanos como faria ..,

com os dos soviéticos caso 9. A safra de açúcar de especial pel? Papa João

Ipara o Se rv iç o Mil i ta r?"
lá houvesse. Aliás, isto Cuba já está colocada. XXIII, ocasrao em que
f

.

'I díssa' receberam a benção do .: ... •OI o qua e e me isae". 10. Lucrou muito com a Santo Padre Nao se deixe Iludir pelo exemplo de cidadaos
4. A reforma agrária de Viagem. O futuro' Governador se� .patriotismo, de ci�i�mo adormecido, verdadelroe

de Santa Catarina deve- crJmlOo�os. d� .Iesa-pafrla� que. !,rocuram ,bur�,ar a

rá seguir para a Aleraa- magna insrttutçäo do Serviço Milíter. A obtenção da

nha onde tratará de in- grandeza do Brasil é obra de todos os Brasileiros e

tere'ssesUgados ao desen- não o�rigação ou prjvi�égios de alguns.•O B�er�i�o,
volvimento industrial do como ínregrente das Forças Armadas e lnstltuíção
seu Estado Nacional, destinada a defender a Pátria e a garantir

.

os poderes constitucionais, a lei e a ordem.
Aliste-se pare o Serviço Militar, incluindo-se no

rol dos construtores da Pátria, Bem Amada.

G u a r da- L i V r o s, rr==::::::=::::::::::::==::.-::::::::::::=::::::=--===::::::=:::=:�
idôneo com larga II Dr", Orlándo Bernardino !!
experiência. Somente li ii

para período da tarde. ii Cirurgião-Dentista !Iiii iiOfertas para "guar- ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta ,i
d I·" d II :i
a- ivros , na re a- :: - Pr 6 t e s e - Clínica - C i r u r g i a - ::

Participa, pois, do govêrno de teu País: Não
ção dêste jornal. :l ii

te eximas de teu dever de cidadão, alistando-te =---------..: II H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos II
eleitor. ii segunda - feira)

.

H
ii Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii

O voto é uma obrigação e um direito inviolavel "Correio do Povo" II Av. Mal. Deodoro,' 364 (defronte a Bletrônica) 11
�u:x�g��gime democrático te assegura e, mesmo, de

um jornal a i�:::::::::=::::::=:::::::::::::=::::::=::::::=::::::==:::::::::::=:::;::_-::::Jj
Se completaste 18 a.nos e nã,o .és, ainda, eleitor, S.....Vl·ÇO do povo ",1I!i!!!$ii • ..-' .-� ._-, �'-m

ellsta-re até o die 24 de Junho proximo, data em que..... I
!T!5Ui'TàlT' ilEei=r_�-=--==:_·a=>i

se encerra o prazo para te inscreverem (T.R.B.), F b (Sezões, M�lárias, IIIO QUE DISSE MAIS
....,__ . . _.__ . __ _. . __ . _ _�_.__ _

_I
� fl'!lS Impaludismo ii

Ntn:..'!�correr da entreviste q-.- -.-------.-------
- --.-------.------ ---.--.-.-- -- � � .., Maleitas, Tremedeira III

�:[�: Jà'Uli�' Quadros disse li fi) cal�ll�zraüa lThClIlltärt dJl ii - CURAM�SE RAPIDAMENTE COM .: m
1. Não hou"ve incidente II l.l\ � <tll.!I. "Capsulas Antisesonlcas I

entre êle e as 'autoridades :I !! III M' "

Icubanas. "ESlivemos uni-!! D p. Osny Cuba s D'Aqui n o ii 1ft rnancora
'

dos até a h":..ra do ernbar- ii
....IRU.R<I:'1.j-h _ Dl!DIliiiIo.TTltI!;;.\rm Al !! � Ern Todas as -Boas Farmácias tii

que. A eX�loração do in- ii ..., VI' &'U' JCjJ,.'W � ... .t1L , !! m !IS
cidente f� pelo fato de :.:-.1 Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harn8ck) H ,I,;. É um produto dos Laboratórios MINANOORA II
ter mm.cionado, numa ii li =- II

���:;�t�e������lt��:l��- �:::::::::=�::::::::::::::::::::::::���::::�.uÃ_:::�:::��_��=��:��_���-::::::=:::=:::::::==::::::J I��r�i:=J��!.__ .ll�:�='�=!�l�;==m
-;L /

Jânio promele. reforma
aqrária: CuBa' é foníe
o sr. Iânio Quadros disse em entrevista coletiva no Hotel Glória

que pretende desenvolver no país uma reforma agrária que resulte de
nossa realidade, "oonsiderando, naturalmente, os aspectos políticos e,

sociais do problema, valendo-nos da experiência que se pode recolher
em todo o mundo e da qual Cuba é uma fonte de ensinamento".

Afirmou o candidato po
pular a Presidência que
o primeiro ministro Fidel
'Castro está realizando
uma reforma agrária pela
sua melhor man e i r a ,

"principalmente t e n d o

em vísta a realidade cu

bana. Os pequenos agri
cultores estão recebendo
terras com títulos defini
tivo de propriedade" -

disee.,
Durante a entrevista,

que durou uma hora, o

.sr. Jânio Quadros defen
deu a posição politica do
govêrno cubano, que oon

siderou honesto e opero
so e sem qualquer ideal
comunista.

Ver Para Crer

Quotldíanamente a palavra "democracia" é cen'lltenas de vezes utilizada e todos entendem perfeita
mente seu significado pellneo filosófico: democracía
é o govêrno do povo:

Infere-se daí que a exlgêncla precípua a-fim-de
que' se possa concretizar o regime democrático é de
que todos os cidadãos legelmenre heblltredos exerçam
seu direito de escolher aqueles que constituirão os

Poderes Executivo e Legislatlvo, dirigindo, assim,
ou destinos da Nação.

Disse o ex-governador
paulista que acusar de
comunista "o g o v ê r D_O
revolucionário que está
revelando absoluta res-

,

peito pela propriedade e

pelas normas [urídíeas, é
revelar má fé e desconhe
cimento".
"Julgar Cuba a distância,
pelo noticiário, é um gra
vissimo êrro. Quem falar
de Cuba va antes lá; a

realidade ê outra"
acentuou.
Declarou que, no seu

entender, a revolução cu

bana e Fidel Castre me

recem a comprensão das
Américas e dos homens
Iivres.. Concluiu o seu

pensamento afirman d o
que ninguém poderá go
vernar o Brasil ou qual
quer parte do mundo des
conhecendo o que êle chá
mou de "fenômeno
c u b an o".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

A Democracia e o Voto

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
"

N F l A M A ç Õ ES,
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SER'VIÇO MILITA.R

"CBmDlofil du ßlislomento Militar em 1910"

Oferece-se I
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o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


