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Ao ensejo da significativa d�ta assoeía
mo-nos às homenagens que serão prestadas
aos construtores ,de nossa grandesa, amanhã,
n� Iesta dedicada ao colono, no Pôsto Agro
Pecuário "Ministro João" Cleophas". I

;
,

"Correio do Povo" saúda as autoridades
\

clvís, militares e religiosas" p r e s t i g i an d o
com suas presenças, a trad

í

cí onal festa
J'aragua.en s e�,

.1 Antonio C�rlos
Konder Reis,
É esperado para ama

nhã, a presença do depu
tado federal Antonio Oar·
los Konder Reis, atual
candidato ao Senado da
República, nas eleições de
7 de ou.úbro, presngian-

I \1 .',

rtarinal S b d 8 d" J Ih d 1962 N'0. 2.19'1 I do, assim com a sua pre-Ano XLIII JARAGUA 'DO SUL (Santa Oatarína), á a o, 2 e' U o e -

sença, a festa tradicional6������������������=����������"="!!!!!!!!!!'"!����!!!!!!!!!!�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- do "Dia do Colono".

a,,\'a�t'm'..... cro ,m, u n "I- al- p'
I

l�f�}��i�;�k:i�liE.'"
por dU.B VBZBB foi eleito\ii. deputado federal, empres-
tando em todas as oportu
nidades o seu intusiasmo
e boa vontade para com

o povo que lhe elegeu.

no interior do nordeste
,

"

'''rtur Müller

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na :

Socle'cJ4e1e Gr,;lic4 Annlel4 Ltellt.

Muríllo Barreto de Azevedo homenageia a data consagrada ao. diáveis estudos vg afim
de não protelar inicio e

"Dia do Colono". -:--- Victor Bauer apresenta emenda ao projeto conclusão da-obra dentro
,

dos prazos previstos pt As v á r i a 8 entidades
que' cría o Conselho Municipal de Contribuintes. --- Eugênio Vitor Povo de ,3araguá ficará culturais e de assistência

A • ' eternamente reconhecido ateatam o seu interesseSchmöckel ape 1'8. ao Governador para que se de acréscimo de atendimento tão justa pelas causas nobres. de-

b
' ,

Ab R· It' I reinvidicação
de comuna senvolvendo os mais in-O ra a ponte so re o 10 ap o cu. ,

que contribui com apre- gentes esforços em ver
cíävel parcela de tributos 8 tendidos os anseios dasA Sessão da Câmara Presidente do, 'Plameg, erigir uma 'ponte com trução da ponte vg loca- para Erário Público Es- Coletividades que repre-do dia 23 do corrente fot em Ftóríanõpolls, com o earacterístícas urbanas lizada no centro urbano tadual pt. senta naOâmara Federal.abrilhantada com 'a pala- seguinte teôr : vg de vez que a planta dá séde municipal vg Sauôações Cordiais "Oorreio do POfO", aovra fluente do ver;.eador ,Oâmara Municipal vg a p r o v a d a refere-se a além do que vg afunila Presielente eI. Clmar. ensejo de soa estada en-Murin.o Barreto de ,t\ze- apreciando razões apre ponte do tipo padrão rueal mento da rua para 8 tre nós, vem de apresen- .

vedo, que em feliz' im- sentadas pelo vereador com apenas nove metros po n t e de doze metros JUS 'I' I F 10 A ç Ã O tar as suas boas :

vindas,proviso homenageou os Eugênio Vitor Sehmöckel sessenta largura vg con oitenta para oito metrns
e lhe assegura que podeeolonízadores de nossa com referência coustru tra rua urbana que conta vinte centímetros poderá Somente agora é que contar com o apoio deterra, fszendo ínserír na çäo ponte' sôbre rlo lta doze metros oitenta vg propiciar inúmeros ací- estão chegando ao co-
seus amigos.correlegionaata dos trabalhos, voto pocú através Plameg vg mais dois passeios de dentes de toda naturesa nheclniento do público, rtos e simpatizantes no .de louvor e regosijo 'pela conforme assinatura têr- dois metros cincoenta pt vg comprometendo pelo as dimensões com que sufrágio de seu nome papassage-m do "Dia do mo empreitada oonstru Oâmara Municipal per- pri cípío de que se trata vai ser cönatruída a ponte ra o alto cargo de senaOolono", com comunica- tora Marna Ltda. e vg míte lembrar Vossêncla ponte 'que irá integrar. sõbre o río Itapocú, em dor por Santa Catarina,ção generalizada à Asso, tendo em vísta manífes- que passeios de setenta ° sistema viário da va- plêno coração da cidade. cuja vitória representa ,8cíação Rural que repre- .tações classes conserva- centímetros e balaustra- riante da BR-59 entre As caraeterístlcas da continuidade, no cenário8�n.t8 c e r'c a -de 3,000 deras e associaçõés d;- das sessenta centímetros Blumeneu e Joínville pt ponte são do tipo padrão federal, de eatarlnensesassociados. versas vg vem de apelar do original, da, planta Câmara Municipal enca- rural, em desacôrdo com cultos à serviço da terra

O
•

V· Vossência seja permitido o!erecem sério rISCO de recerià urgentes e ína- (Cont. na última página) barriga-verde.ve�eador lC�or iu e o r po r a r ao projeto VIda aos pedrestes vg ,

,Ba�er" flél ao seu prm- acréscimo de óbra para caso se concretize sons ------------��------
) ����as d:o�:e8b�ej�sf::.1

'
"

•

'

u

� Lauro C. de L,oyo, la 'e ,D Orra,men,to p.ara 1963·apresentou projeto ísen- L t Y
tando do Im p

õ

s t o de el ores '

Segundo já noticiamos plesmente'_ a nos enviar serviço dessa natureza,.. Transmissão Inter-Vívos, 1 d t i- '.

blllári Em virtude do rtgoroso racionamento que
anteriormente, encontra- uma re 8çao as en 1I�' preferimos publicär, en-as operaçoes Imo 1 1 rIas
se o deputado federal deIs contemplada's Nao.

em que intervenham ope- está senqo posto em prática pela empresa for-
Lauro Oarneiro de Loyola ca,bendo a n6s realizarrár.ios ur.banos e funcio- necedora de luz e força, as edições normais d9

á
'

úbl·
"..

"O o r r e i o do P o vo·, poderão sofrer atrazos, &mpenhado nnma verda,n rIOS pICOS mumcI-
deira bai;alha para conPais, . tendo ,apresentado, quando não for do caso' suspensão, de umll ou

hseguir no emar�iD adoajnda, emen<;la ao projeto outra edição semanal.
federal, as verbas indis-que, cria o Conselho de Queremos adiantar aos estimados leitores pensáveis para a zona-Oontribuintes, que torna ,qúe o caso escapá completamente ao' nosso aI,
que tão 'condignamE_mteaquêle, órgão 'mais coo- cance, pelo que pedimos 'antecipadamente as l'epresenta na Oâmm'asentâneo com a, sua fun- eSCl�sas pela rirculação irregular deste semanâ- Federal, em Brasília.:

ção'de cónselheiro entre rio, enquanto perdurar o racionamento de um L9uro Oarneiro ße'o fisêo e os contribuintes, eJlergía. Ã I Não descuidanäo da Loyola; que o norte cata-A DIREQ O
<

normal inclusão das, ver' , .

c,

Finalmente, ", t,en,do e� , ,bas ordinárias para os I dnense recunduzirá ,à
vista, ,os preparativos da

� It vários setores do norte Oâmara Federal a seteemprêsa qmf vai CODS- e �onsu as catarinense, encontrou ,truir a nova ponte sôbre ,

,
.

. ainda tempo para ampliar de outubro.
o rio Uapocú, e os récla- OPERÁRIO, Nesta: - O ,Dia 25, de Julho -,

os recursos pela inclmão'
-

,

'mus que parteIp das mais Dia do, Colono :.,..: é feriado Municipal. Estadual de
.

ver,bas , extraordiná- Subvenções Extraordinárias - Orçamento de 1963variadas camadas sociais ou Federal? , rias, que se destinem à
• .

"
.' , ,�,que se fizeram ouvir, ' RESPOSTA: - Não é. Pela Oonstituição Fe- construção de obras, me- MIOlsteno da Educaçao � Cultura

porque, se. julgam, com deral o Estado de Sant� Oatarina não tem compe- Ihoramentos. adaptações, Ginásio São' Luiz. Jaraguá do Sul 300000,00direito � u�a ponte com tência para dispôr SÔ?f,ß feriados que �br!guem ao acquisiçõ�s de im6v�is, Ginásio Divina Providê,ncia, idem 200,000,0.0caracterí8tJC&S urbanas� �nc�rra,mento da�. a�lv,d,ades 'do �omerc�o ou ,da instalaQ�es.. e equipa- Associação Jaraguaense de Amparocomo acont9ce, em ,outros l,ndustrla,. -O MUDlClPIO sé pode legIslar sobre dIas m�ntos .. " .'
N cessitados Idem' ,

,centros, e n�o com uma de guarda (Feri,�dos �eligiosos ou �ias saptificadt?s) A
_ l��oci� ão de AssistÔn�,'ponte do tIpO pa�r�o e. o Estado (Umao Federal) s6 le'glsla sob�e ferl�- Homem, �vesso a _qual ia, Bae

ç
endirural, o vereado� Eugemo dos civis. Seüdo o Dia, do Colono uma comemora. quer publtCIdade, nao fez c

.

p
Vitor Schmöckel. levou ção regional não foi incluída entre os feriados civis alar;de ,desses destaq,ues, Ministério da Saúdeo delicado assunto ao das, Leis Federais n. '6�2 e 1.2.66" de sorLe que, o ?em 'slqu.e-r com';lDlcou ,

".,

'

.
'

,Legislativo Jaraguaense fechaménto das Re,partições Públicas e dos estabe- as respecllyas ell,tldades HospItal Jaragl!Ja da Oomun!dade
, que dêle tomotl çonheci- 'lecimentos bancários foram por conta do "ponto o fruto' de, s�u, lDge!lte EVlin� Lut}!. de J�raguã !dem.mento e, entendendo justo fac�ltativo". A legislação, municipal fa.z menção' à trabalho. LImitou-se Slm-, Hospl�al_Sao .Jose

_

Idem
aquela Casa do Povo as tradição do 'mia do Oolono", cuja comemoração, ' ," ASS?C1!Ç80 de Proteçao e

,ponderações das oll;!.sses contudo, fícará automáticamente tra,nsferida para, o "Corteio do Povo"
Asslstel1C1a à Matern dade idem

conservadoras, a Mêsa dontingo seguinte, si o dia 25 'não recair· num Ministério' da Agricultura 'expediu 08 telegramas doming'o., ' \
um, jornal a

ao sr. Oelso Ramos, Go- Assim sendo, quem não' trabalhou no dia 25. serviço, do pOVQvernador do Estado e perde o dia e o domingo.

tão, os destaques das

verbas extraordinárias,

para que sejam do conhe

cimento da coletividade,
que confiaram· na ação

, sempre' esclarecida de um ,

homem da tempera de

200,ooe.oo

idem '100,000.00

300·000,00
'

.

200.000.00

, 100,000,00

AssociHQão Rural, ordináda
Associáção Rural, Ex�rllordlnári.a

,

200,000,00
400,000,00

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Diagnóstico Precoée do Canc,r nas senhoras
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'... -1$1- 11 - 'EDI�AL ris CONVOCAÇÃO
.ii ; .: �

.

,Ii ,.',. As·em,hléta Geral Ordínâria
. I

Emprêsa jornalistica Il, , _"I I';" ,.(, ,4 r' ..:,"Correio do Po "Ltda � ..----- -------.-.--
- ..---.-.--..-.---- - .H'!! P Io mesenn f .

Ó
.

vo .
.. ---- ----.-- --

\ .

� -- -.-.-.--::::::.-=... 'e o presen e Icam. CODVI(1'aõoFl 0,8 srs, S CIOS
r �:r��:r-:.'� • Registro Civil' ,.;

I" I ..
a sra. Hildegard -destá �oeiedade,. PWI!}) a Assemb:é!1i Geral Ordinári,a.Eugénio Vitor Sch":'õckel ,.;;,',,' '" ,(o

'

J' Aniversários, Bue�gar '�áe'der� .esRosa .:8 'r�ahzar;se ,d,Nl ':}� à,e-. -.Ag98�0 do co�renfe,. �s. 9,"�{I �'. ,t ',AnJ�a ,Müllttr Grubba, Oficial " .,.., . do sr. Gunter Raeder re- horas, em sua sede éoeial à .R.a Preso EpitãcíoASSINATURA: do,�et�istro Civil db 'Fazern'anoshoje: 'sideiltéemCorupáj" "Pessôa, para!,d�liõera-rerii sO'bre-á seguinte'Rnuà1 .... 'Cr$ 350.Q.0 r(l. Distrito da Comarca Ja. I" .

" Elcidia, filha do sr: .:
,.' 9RDE� DO' �I1\: ,_,_ fSemestral . '�; : CrS)SO;'Óll raguá ad �H$ul,' Estado' de O sr. Lothár' Sonne Erwiho Lemke residente ,a) � Ele1C;a(> da Nova Diretoríá';! .Äv.ulso r. ': � •

o

,Cr� 'I�.OO '

..'. San'ta Catarina,' Brasil. rt: .ehohl, nesta. cidade ;
'

b) P -

ds
'

C_ lO •
em Rio da Luz' ,- . resraçao '" ontas ;

" , BNDER.EÇO: , '" I,
faz sab�r q.ue co�parece- - o. sr Ha�rY Adal ' ,

I' Ä ild 'f'lh d
·c) -;- Assuntos de ínteressa social.

1
r- tór b d b to G bb I' � d' ",_ VO rr o, I o o .. -' • '

,Caixa Postal, 19 .am DO car I? .exl in O os ,er ru a, � crua EI,
A'" "r I' _

Nota: Nao havendo, nümsru It'ga� de sõcíos em ali eníd M I D d 210 Iocumentos exigidos pela lei - a sre-Lucía esncaa fir. , ugusto: orne Im, re . '. .'
,- f .

IIV a a. eo ,oro, . , ,

dI" S' .... 'sldente em Itaoocuslnho; prrmerra convocaçao ar-se ä a m.esma mela horaJ!lragua' do Sul - S. Catarina, .ifim de se habilitarem par o sr. gOáClO teínma II'
.

' após com qualquer número de SÓCIOS, .

�,., casar-se: -r- eher, résid'énte em Jâ,'a- ,.; -'a sra:.' Idelca;"esposa' _

. .1
• "

��&.,....:.'�,' , guä 84; do sr.: Norberto' Bowe.!':
.

".1

I Ass� BRUNO BES,�KE·Presldente·,Cure 'seus males' e poupe
•

seu'
Edltal n",5.330 de 18,7-62

.

- a' srta, Antonilda, residente" �elÍ1 Ga'r'ibaldi. :::,,'-'-".-:"::'�-:":'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!'!j!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!.......!!!!!!!!!�bom dinheiro comprando, n� Herlberto Schwarz e filha do sr. Venancio Ni� ,
' . ,q f ,1

FARMí\GIA NOVA
'

Laurite Arndl "

co.luz.zi� nl cidade., ,
Dia 31.:"

"

"r'
.

"r" d n" c'·
, .8 ROBEBrO 'II. HOBST .sr;Bte. brestlelro, solteito, , Fa'2em anos' a/nranhã: .U • eroao O.:" • Jpnngman,n" ., " _, Ilavrador, natural deste Â sra. Wanda. esposa• que dlspoe de mator sorumen. dí

. ;:, ...

to na praça .e oferece seus' arti-, !strllo, uO,mlcJ)lado e re- O SI'. G u i I ih e r m e dO.,sr. Manoel 'F, da Costa,
gos ß preços vantajosos sídente em RIO da Luz, Raduenz ; residente em Irapoouai-Rua Mal. Deodoro 3 • Jaragu;, nesle, distrito, .fjl de.Ollo ._ a sra. Silvia Horst; nho; '. �

����� Schwat\� e; de Ana Schu
__ Olinda, filha do, s'r. - D,aroldi, filho do sr,

" ,', macher Schwilrz. Pedro Zapella, em Porto Hilário Bona. residente
. .. Ela. brasileira. soJreira, Alegre', 'f>m Estrada J a r a g 11 á"COI",reiO. ,do,Pov"o'" I

,doméslica, nalural d�,sle Esquerdo,'- o jovem Hlçário,' fi-um jornal a· dislrilo, domiciliada e re- lho do sr. Wllher Bai tel,
.
'

d
sideole em Rio da Luz, residen'ta na. Rua BenJ·a·.serVIço o POVQ I neste distl'ilo, filha de mio- Constant.,1 Germano Arndl e de Clara
Arndl.

Leopoldo Seidel· NÃO DEIXE DE ASSISTIIl.

" .-:
- •

. �
.� I

.

_ ,CORUPA'· �, amanhã OS FESTEJOS do
"�=-�� JDIA DO COLONO'.

,.

Con8titui satisfação pa
ra este semanário, a no
ticia do nascimento no

Hospital São Jósé, pelas
9,30 horas do dia 23 do
corrente, de um robusto
menino, fi]ho do provecto
fUocionál'io do Banco do
Brasil S.A .• sr. Cid Areias

'I'
.' O·r' :F' •

Antonl'o PI'C'cI'one
e de sua digna consorte,

'.'
..

. ranCISCP. D. Alice Areias.
,,'. ��D I·C'" O feliz casal já escoo
.. ' irur,�ia Gera] d� adultos e crIanças ,CÜ� Iheu o n'ome que irão

filca Gerf;ll - Partos _ Operações _ dar !tO garoto, devendo
, MO]�8tias de Senhorl1s e Homeos. lhe ser outorgado na pi�

'. ,çspecialisaa em doenças de crianças
batismal o simpático no
me de Jell!!son Nazareno

A.te,!lde, no' H,GSPITAL DOS FERROVIARIOS
. I Areias.(Clára Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

I·
«Corr�io do Povo· as

JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. socia-se a alegria que vai
coRUPA. _f SANT..à."CAyARIL1SA. no lar da familia Areias,

cumprimentando a todos
" , . pejo gráto evento.;����__�_�� �f

t, p.ara que cht:gue ao COf

Ilhecimento de todos, manat:' I
,

'F, t'l lO" t
'. ,passar o presente'edital qu,. U 're,as e ,,,amen alS 'bi' d

' ,.. ,-, '

,
'

'
'�era pu lca O pda Imprena

Larãnjeirsi!I, Pecegueiros, sa e em cartório onde ser

.Kakisdros, Macieiras, .Ia- atixado dUlantt: I � dias. \
boticabeiras; etc. Roseiras, liguem. souber de algum 1m

I)a�,lil:l�,. CamélJas, Ooni- pedimento acuse�o para fi

:f�r8s, P.almeiras� etc., etc. tins legab. -

PEÇAM CATALOGO
AUREA Mg���r GRUBBA

lLUST�ApO·

CIRURGIA tio ESTÓMAGO
_

VIAS BILIARE$, U{TE_STINOS.
,OIRURGIA DE SENHORAS.

Dia 30:

- Arminio, filho do sr.
Alfonso Marquardt, em
Joinville.

ConsuÍtório - Rua Preso Epitácio Pessoâ
Das 9·12 e das 15-18 horas. - ,Fone, 384 .

-"-- .......--....----.c:-=-.--- - ----.-"..-------:;:o..1ir--:--·------ - ---- -

-------�

II Dl. IEIIlCIHI KÃlITfMI!NN 11fi MEDICO CIBURGIAO li
q �li Formado pel;;Ls Faculdades de Medicina das Univer� -ji
ii fiii sidade.s de Colónia (Alemanha) e POrto A�egre iiIl !!ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS

_

f! !!

II CLINICA QCRAL
-

ii
:Ramos, II li

H . Longa prátiea em Hospitals Bnrop�D8 II
ii COllsultório � residência: '_ !!
:1

II'I Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 4,Oã tI li

II CONSULTAS: ilii
. I!ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 .horas .. iiII ..

li

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 I/i horas fi
ii Atende chamados tamb�m. Ci oite li
'L . ,·__.ll

APoJtAhaeA,-�UeA"DsOc�TUL 1-;;'-1 i,i;;;·!I:'!=D��R--.!·::J�,�R�N�::=S=-O::.E�bL�-T-===-E;R�"'.!llIRua Presidente Epitácio Pessôa Ne. 704 _;:''LI.. V

(anti�a_ residência de Emanuel' Ehlers) I� I ClkURGIfio DENTISTfi I
C1ífiIGQ--'gelal méâicg :-'dnlrgla de ádultos e 'crianças MEIi>IKAMENTE UND. PARfÜMERIEN ii'"
- Partof Diatoermia Oudas' curtas e Ultra-curtas Moderníssimo "A/ROTOR"
lnduiotermia -

�

Bisturi�détrico _ f\ectro-cauterizaçâo Das Symbol der Rechtschi'lfhmheit, des .

Reduz o tempo de. t r a b a I h o
.

"
'" Ráios Inirá-vermelhos e alu.is.

Vertrauens und der Dienstbarkeil, die Sie 1
, , .

ri

r'
.. '.�..�,.'.;W.M M.."' M"".:�"" "' ,.,.."' ."

am besten zu den geringste. Preisen bedienl.
I
I OL�:;::nla �!:;:::Ad�C��:;:�E

.J. Vitorio. . 1.:.azzaris It Dr.ReinOldO--;� I Go"'UItÓrio:R::�::UIiO v.rga�. ,:� .•(� .

; .:
. ��, I II ' II' " ( III'

,

(Anexo ao Dep,?sito da Antarctica J - Ili VENPE I,).IVE.RSOS L.OTES ii:. J
ADVOGA.DO. 4 ii q:w&J!!!S!.

'_�. ,.N EST.A_ CIDAD.f,.E, E MAIA �l '�scritório ao lado da Prefeitura .J_. -VE'NDE-'S E.
I

i'� �l Casa ge ·���:ira �",1.t�rr.eno cl t250,ms2;�·-�11'� .,
"

.

JARAGUA ,DO SUL
.'

'

'I'�,' 1 Propr.iedade na. ci<t.ade com,2 casas e 1 i� �-«���� UMA..�PROP:ij.IEDADE COM 1.200 MORGOS',o .. morgo;de terra, I
... :'0.. .. ..' ",. .,' I'

.
.

.. ' CO�TENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:
.

i j FCasa' de M�teI:i.al com 1 mórgo' de térra; �l' 11- t· I � · J'. - w- · _··t S A
.

ti l-{Jasa'd Mat�,r�a:} com 1/2 Ín?rgo,po'n:to"'�f1fle a u�glca 030 -.Ies. •.• '2! �o���c.,�l :::r;�zt),e��aP��a�;:::tteis; �
. para comércIO, .H _ .: .•

," .

• ,

292 morgos de t"rra próprio para bana-na, �l. Edit ai ('� ,CcDaéação ' 36 mil metros de v.alas para arl\ozeira;

i.:
4 tI. distante' da cidade, '.sendo mais. �� .

r" ,;'. : " .1 es�racl,a �ö terreno com 2,500 metrQs;
o �a metade ma t a ,-irgeni; I • :1 -

.
.

.....onvlddm se os ��nhores aClOntstas. �a.ra �e 250 pés d'e ,árvores' frutiteras en_xertadas;j. l:JCása de Madeira, 'estabe'lecida,· 'à '<Rua' =l reJ.jDlrem em .A:ssemble!-a, Geral, ��lraordl!1.a�la a� 3 casas de, moradia;, .'

�.
: .Nova em Guaramirim" '

=� ,15 qoras d�., dl� ,31 de Ju�ho proxlmo, n_a �sede, _a '

\:: 1
'

.'
•

. , r. : Ru� Expedlclonarlo AntoniO Carlos ferrelraJ n. 10", ., �tP!lsto todo cercadot (inclusive, animais),;

�f'�
... Casa, de" _!vIaterial, em ó!lmo. estado de ': afim . de dei i b e'r a r' sob r e a se g u i n te 12 mil pés de aiplm; ,

.

I o co�servaçao, ,estapelecida à Rua- Emilio �: ORDEM DO DIA: '1 ba't'e,(,leÍl'a ·[jo. 3 c@ID.,motor;
�

I: Stem, nesta cidade;
,

. =' 'i " ,I \ ,-

ti 1. Cast\. de .Mat��ial, ,ç.om'3 morgos de�lterrad �I' '.'1 �) '--:- Apreci�ç�C?, e d�liberação 't da, sUQ�tiluição 2 carroças.
'

Y'

g_ estabelecjd� à Rua Rud91fo Huferiu�s.81'er; � .do Duelor-Secretarto,
;.' Ferranieotas,' [' nchos. �tlita �at� virgem

f:
1 Casa de Materfal éom 2 morgos de -térra

'

: JarâgrIc:l do, Sul, 13 de julho' de 1962. ''J •

II' etc" �boaHzada' eifI' f-l te ao}) fed�rHl'':: melhores,,'
l.:, eS,tabelecida à Ruá Rio, Branco ' ,�.:=1 -,. - ..

,'
, ,inforiI18çÕflS [lIas Lojas DOUAT,-Melalurglca ,)oao Wlest,8. Ar II' V't Z'·<'''' � . ,. j, 'JARA·GUA DO SUL' .

f'

' .. > ,

com 1 or une'rmaDU .,

.,,:.,.· ..··,,:,,�e··.. ·.··:.·a�c.·�·-:.·�.:,:,.:;.:;;::;:�·*··.··. .:.:··.··*··...·.;! ..• ..··.·�ä João Wiest - Dir. 'Presidente' ,====:::=:====='==========�

O sr. Dr. Waldemiro
Mazureehen, nl cidade;
- a sra. Florita, E'SPÓ

sa do sr. Jose M. Junkes,
nesta cidade;
- ° sr. Harolclo Xlihpr

ner, em Jaragua 84:
- o sr. Ricardo Kreutz�

feldt.

ff==::::::=;:::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::===::::::":::::::::�=�
II Dr.. �uldo fBrnando Fiwner �II I!
II (::irurgiao Dentista liI II

ii ComUilica a seus clientes que se' acha - IIii estabelecido em suas n'ovas instalat>ões k
I:.il

Y

II, ,
à ,Av. Getúlio Vargas, 170 --'.

li (ao lado da Sapa�ria Freiberger) Hn .

"

·,,-::::.-::::===::::::===_c==::-.::::::::=:::==.:::f)

A sra. Elda. esposa do
sr. Antonio M. Corrêa,
residente em Barra do
Rio Cerro;

Jelsson Nazareno Areias

IHn 2:

A sra. Marion Meister.
Marcatto, esposa do sr,

Loreno MarcaUo, nesta
cidade. l

Dia 3:

O sr. Hermilio
nesta cidprlfl j
- Firlelis, filho do sr.

Paulino Schiochet;
- José Hermelo

Marchi;
- o jovem Almito,. fi

lho do sr. Albrech Gumz,
residente em Rio da Luz.
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Pal'a maiores informações procurem o Agrô
nomo da ACARESO_ Avenida Getulio Vargas, 668
Jarag'uá do SuL

-

'.

Economia Doméstica em Extensão' Rural

i:; E:ditaf de'" (D·itaçáo' \" n'
_.

I "B' v

:-

",
"

o Doutor Ayres Göma Ferreira de Mello, [ulz ] 'oque Ci' ase,de Direito de Comarca ,d�'·: Ieragué �o Sul, Estado . �,�:' "." ,
'

,

' ..�-de ôanra Catarina, na forma da lei, etc. RUI DE ALMA,DA
'

Amigo agricultor:·�� • ,\, .. •
'

I •
"
,"

I ..",'., FAZ SA,BEQ q. todos que 1
o presente edital,

DI" · i -

d
-

I g d'e'com o Ipraíl� doe 3Q dias, .vírem ou dêle conhecimento ,I
Saiu .. ,af��al,;o novo ministério, Isto é. to gabi- e�ID ecçao.... e ,sem�n �s ,

e
, etqpre o

.rívçrem, passedo.a requerimento de COMéRCIO" DE nete q,u� s�lrg� destlnado a 'paS5.ar ._

ii hlstórla, pmf! ,,, ,novas, variedades de árroz:
.

A4J9MOVEIS, «R�O DO �U�» ',S,A., pelo lJ1'tsmo vez r�ah�é!da a transcendental rmssao de que se acha .

,

cita a JOSÉ PA �!l:lVA, b..r�li!i,leirq, casado, comer: investido pelo clamor popular: a de tornar efetlvés l.. Há ,muito o p'migo J:le've ter.uotado o apare ...

clente, residente nésre cidade; atualmente em lugar dS anuncredtestmes reformas de bese,
.

.cimento .de pragas e doen�,hs, em sua arrozeira, de
incerto e não sebldo, para no" prazo legal de vrnre '.

utq/ modo Jba�tant.e rápídp-.Podemos apontar/doise quatro .(24) horas, que se contará após 'o ',tlecursó .

Há de t�do no selecionado, da', noss,� �cúpula fatorés como sendó' os principais causadores disto:do prazo acima. referido,' pagar á importância. de �olí!lca.. Marxlst.as, ao lado �e gr�lOdes capltaes da uso "de sementes ,g?ept_es e o emprego da yaríeda-'�Cr$ 7QO.OOO,OO (setecentos mil cruzetros),« ou: não' o lO,dustna. ,E�pírll��, I?r�g�es�ls�as Junt�me.nte com al: de comum. ,
"

'

.

,

"

,fazendo, nomear bens ii penhora, sob pena de'Jhe lOS representantes da finança íntemeclonal.
• As sementes; em geral são portador�s de micróbios,serem penhorados tentos bens -quantos cheguem e Hei mesmo o Sr. Afonso ,Arinos. Sim senhores que virão no futuro, provocar uma infecção geralJl,as�em p�ra.,� pegamento ?O prlnctpal, acrescido �e o "mi'nis'tro do Ex'erior do ex Presidente lânio Qua� nas arrozeíras. Por isto devemos fazer a desinfecção�;���s,' hono��rlo� _a.d�pcatí�los � custas p!.oces�uals: dros �,re,conduzido trtunfelmenre' 'ao ltameretí, pera das sementes, usando venenos aproprtadosIgermí·,flcando. outrosstrn; CItado pare contestar, querendo, continuar a polítíce de "ipdependêncta' do sr. ôen cidas,) como, Neantína, Imunosan, etc.ilno decên.io le�a!, � ação

_ execut,iva que lhe foi pro. Thiago Dentas, assim �omo· o Sr. San Thiago Dan- .'
'. ',. /',,'IPosta, c�la pençêo e do.'�or seg.4t�te: ',- PETJÇÁO: tas continuara a política neutreltsre do mesmo sr. ,

O ?utro fator que multo concorre para o baí-
:.'
- Exmo., .ônr Dr. ,lUlZ de . Diteíro de Comarca de Arinos. Podem os brasileiros ficar tranqüilos. Positi- xo rendlmento do arroz, é o uso das sementes ,de�iJaraguá do Sul. .Comércío de -Automovets «Rio do vamenre, não há "gorilas" em nosso país. Os chefes I variedades comuns, sem que as mesmas, sofram:fSul» S.A., estabelecida ii Avenida 7 de Setembro 51, mtlttereaeceuern tudo: um presidente que denunciam qualquer trabalho de melhoramento, Quando se

:

;.�na ,cidade .de- �io do Sul., por =.advogado ebeíxo cOOJO absolutamente inconveniente ii segurençe na- psa variedades novas, obtem-se maior sucess�,· assinado, IOSCFlfO na O.A,B., ôeção de Santa Cata cional, um errernêdo de parlamentarismo sob o pre- porqué'estas sementes foram melhoradas por técDl' .:,rina, sob n. 93(2, �om escritório no endereço cons, t('xto de congelação do presidente a volla' do pl'e- cos especializados. 1;:'3te melhoramento, em 'geral,:.\rant: do" timbre sup�a, onde recebe avisos e notifi, sidepcialismo já preparaàa aberta'r';ente, e por fim a ,baseia,se n'o' cruzll.mento de. va�iedades .que !lpre-· caçoes; credora que e do sr. JOSÉ DA SILVA, bl'a· recondução à chancelaria do ministro que recebera sentam caracter1stlCas,deseJávels, como. reRlstên-';sileiro, casadq, comerciante, residente nesta c·idade, em seus braços o famoso Che Gueyara. '

. cia a doenças, adaptação a certas condições dß'�da' importância . de Set ec e n tos m i I cruzeiros
. clima, porte e tamanho da planta, etc.; (Cr$ 700:000,00), prõveniente das Duplicatas anéxas Tudo como dantes no. quartel de Abr�ntes, . ..'" •"de números t 3.689 A e 13689·6, devidame.nte aceilas,

. .

AlIando-se est8s qualIdades �ôas em um soE nos outros quartéis?.. Naturalmente. espe· d 1d d obt uma variedade nova devencidas, 'protestadas e não pagas, conforme faz fé
ra-se c:í também, graças ao espírito cívico, democrii-

In �v uo� po emas er ,

o's tItulos que se exil>ê '(doc. ns. 2 e 3); e, como não lico e legalisfa das nossas Fôrças Armadas, que o
aIto rendimento.

lhe lenha sido possivel receber amigilvelmente êJ re· atual minisrério realize a sua gran�e missão. Se fizermos um cálculo comparando 08 gas,tos_ferida 'j(nportância, 'vem, propor a presente aç�o exe-
com preparo do solo, tratos culturais, colheita etc,cutiva cafubiária, pàra 'cobrança de seu crédito. ISTO Reforma agrária, reforma urbana, reforma tribu' com os gastos em bôa semente, fungi9ida etc. ve�

· POSTO: Pede e .requerer a Suplicante ii V. Exa., tária, reforma bancária, reforma universitária, reforma remos que êstes ultimos são insignificantes em re·com fundamenro' no' iJ'rt 298, n. XIV, do C.P.C., a 'da emprêsa privada, sem falar na reforma do regime, lação a despesa total e de um ,modo ger_al provocitação .,.do dev.edor. para. que pague, DO prazo de iSIO é, do sislema de govêrno, pela volta ii tradição cam grande impacto na renda. Portanto vamos usar'vinIe e" quatro '(24) horas" o valor 'integral de sua brasileira do presidencialismo, implantada em 1889 novas varjedades e desinfetar as. 8ement�s,..dívida �çrescida de juros de, mora; custas e honorá· pelos militares que já tinham o espírilo legalista hoje
· rios, êstes pa' base. de vinle por cenlo' (20%), ou domini;lnte nos Estados MaiQres e nos quartéis. É
'apresente bens'iI penhora,'sob pena de, não o fazendo, verdade que Deodoro e os seus comandados derru-
-independente de novo mandado, ser efetivada a pe- baram a ordem legal do Império, enquanto o povonhora. de bens que lhe pertençam,. existente nesta assistia "bestificado" aquela tratisformação, Mas não

· ,Comarca, digp, nesta ou em outras Comarcas. Se nos esqueçamos de que logo voJrou a im'perai o'��equer ainda seja expedida precatória requisitória ao espírito. cívico e ? r�speito ii I,eí. entre os mili-tare� Refeição equilibrada é a alimentação que.juizo de Direito da Comarca de São Francisco do Sul, badernelróS que flzelam d republica. A �ro�a �sta contém tõdas as substâncias de que o nOSRO orga-.neste ES(tido, no· sentido de ser ali procedida a pe- e_!l1 q_ue .c_hamara!p.,...l'ara� confecJ<}nar o f1gurlOo d?, nismo' neeessit1rpafa -gozar b6t1 saúde-: -As lIenIrbras';ihora dos" bens pertencentes aó executado e cons- n�vl) regIme o CIVIl R.ul �arboSl!, o .a.�ó�t�lo: do dl- já Babem. que diàriamente devemos incluir em nos'Tentes dás, Certidões anexas, pára solução da dívida relto, o .sacerdote da Jusllça, o campuiO IOtlmorato 8as refeições, carne ou ovos, leite, verduras e frutas.!� acessorios, ficando o
.

devedor desde logo citado da legalidade. _'.' .: para todos os têrmos dd ação até final, .pena de Nao querem�s dlzêr que em cada refeição deve
· Í'�velià. lOutrossim, requer seja a mesmél cilação ex-

Tal foi - não nos E'squeçamos dos grandes haver êstes aliméntos. Podemos 'tomar leite no ca-
fensiva ii mulher do executado, para os fins de direilo, Precursores - a primeiro reforma de base. Agora, fé da manhã, usar frutas para o almoço e incluir

: Caso a citaçãp não. possa ser efetivada de imediato com o minislério resultante do conúbio plutocrata as v.erduras nO jantar. Assim, sem'muito trabalho,
na pessoa do devedór se pede seja esta procedida comunisra e da compreensão das Fôrças Armadas, vamos balanceando as nossas refeições, diárias.
�por edital na forma da lei. Pede finalmente, como

virão outras, mais profundas, mais decisivas reformas, Podemos também Jazer para o almoço ·ou jantarmedida:.de economia processual, seja procedida na
as que ó povo verdadeiramente ólm�ja; isto é, as uma receita do chamado "Prato completo", . quecomarca deprecada, .desde logo, a competente âva-
reformas naquela base. ("Agênci� Plaoallo"), é uma refeição equilibrada em proteínas, hidratosJ.iáção dos bens que 'vierem a ser penhorados. Pro de carbono, vitaminas e sais minerais. .

.

'testa, desde já, por todos os meios de prova, inclit-
1F==::::l.:===:..;;::::=-,"",=:::':"'==::'-==::::=-;:o.===:::::-� Há muitas receita� -de' prato. c9,mplato. ,Ano-

.

ive depoimento pessoal do devedor,. períCias teste- Ir 11
munhas. Para efeitos fiscais dá�5e ii presente o valor H .a It ,. • e •• ·

'. e II g i." li taremos uma:,
-

,de Cr$:.,70.000,OO: ·E�pressões em que" p" E.· Deferi· II I! 1 /2 quilo de carne de galinha ou, ga�o pªra _s�P.�mentQ .. D� Blumellau para JiJraguá do Sul" 24 de ii JARAGUÁ DO SUL <'" -II 1/2 colher de gordu,a (pode ser azeIte" manteig,maio de 1962: (a) Nelcio R. Fausto. (coladas estam- li li ou banQ.8).. .

,.
.

.pilhas estaduais' no/valor de Cr$ 22,00, devidamente 1! '- Medicamentos e Perfumarias 1111 xuxú, 2 batatas-doce" 2 cenour�s 3 ba-tatmhal:1,Jnutilisadas). ANEXO: Instrumenlo procuratório. Duas 11 Simbolo d.e Honestidade !i 1 pedaço de abóbora,. .

, _

'.

Duplicatas ,devidaOJent� prpi2stàdas; Duas, Certidões 11 ,Oonfiança e Pres\ezà li 3 tomates, 1 {4 de um repolho:
.

:..... - ..'pe, Registrp. �� Imóv,eis; e U� ,�o�hecimento fi�cal 11 A Que melbojr lhe atende � Maneira de, fazer t: .,,(Taxa Judl.clarla), DESPACHO.. CIte-se, por edItai, .1 .

e pelos menores preços ii 1 -:- Cozinhar a carne com água e sal"até amo-lecefli ser publicado na, forma '(ja Le., o' Executado, tudo 1L "

_l um pouco.
.

.

'-

.
'conforme requiCi�,o. Prazo - 30 di�s. Em, 4-7-62. �'===:::.-==:::::::::=::::::::::::::::!:::=====-::=:::9 2 - Ir júntando primeiramente as verduras mai�

. '/(a) Ayres Ga� f'erreira de Mello. _

Juiz de DireitoP• duras, a cenoura, 8 batata-doce, as batatinhas,
,

Em Virtude do que foi expedido o preseDle �dllal, o xuxú e li abóbora. • i.

que será afixado Ino lugar de costume e publicado V END' E _ S E 3 - Quando esiiverem qllase moles, colocar o re·
.

: na for.ß1é:J (ja lei. Dado e passado nesta cidade de polho e os ,tomates.
-

Jaraguá elo Sul, aos cincó dias do mês d� julho do . '.", ..
-

• _,
.

- .'
'

A' ,.
. Nesta refel'l'ão a senhora terá tôdas as substâ.n �ano de mil novecentos e sessenta e dois. Eu, Amadeu Completa linha de Máqumas e. cessonos Y

Mahfud, escrivão, Q' süpscrevi. (a)' Ayres Gama Fer- pa.ra Fabricaç' ão" de ;Chinelos e Tamancos. ciss de que necessita diàriaments o� seu, orgaDl��
mo o de Beu mari'do e filhinhos. '

<-.... -

"reira de ,Mello. JHiz �e O·rello'!. A presente cópia
Trat�r na Firma IndftstrJa dé Calçados·Gosch'

" '

�o�fer,e_.c0l!l, o origiri�I;, d�u fé.
l . Irmãos S/A. _ Rua tJo'rge Czerniewicz n. 1237 A�A\BE§� i"'.: Jaragl:la do Sul, 5./ (je Julho de 1962, I' I '

Fone 214.' " Cxa. Postal n. 1 J . JAR�GUA DO SUL- S c. 'I' \SERVIÇO DE EXTENSÃO RURALq' Escrivão, �MADEU MAHFUo.
BSCRrr6Rlo LOCAL DB JARAGUÁ Dq_ SUL,

.. '

rr::::::-'::::::==:::�:::=��5:::=::::::::;5::;:�::::::;:=::::::=:::;::="':!==:�'::::::::::� � ,

. �_)L,�Gufao·· Gasc�o � g!!s:���. r��·�"�iM���l!
. 'ç_'" ..,

ji não deixe 'de �DBcre�1 \ .11:1 .

no .' lllllr.lluu({D lJ))atIrrCll.3 MC .&leVe\\ll� I
II .

.Cirurgião,-'Dentista I: ver s-e na, SOCIedade 11 " J!� o�_· - -, -

, .
'

.�! I
ii de Oultur á A�tisticá. � ; III .

'II ' II
''ii CLíNIOA·- - PRÔTE'Sg', - CIRURGIA!! Ela neceSSIt.a do I::. :' -BV8.Ga.. 'ii "ii

d t d III
R

lA'. M�r.ct"�{���:O:"i�I::M��:!'.OU' DO S:L It ,r::ri:�!?��� �:��: li Oom escritório nésta' ci�:de :à Ú Màrechal Deodoro 111e::===:::==:::::!:::: Repre�ent.ante do 'Exér�1to I" clã FOÍl�eca ti_o � 122', para melh'or servir 'seus. c 1 i e n t es;
.

FOTO.PIAZERA' . janla à. SUDENE I m�nÍêm �strwto hÍtercâmbio judiciário com os J!:scrit6rios' •.
. n.JO (.!-IPI) -.0 MI'nistr� lia.. de. Advogaci.a DR., ... H.ERC_ILIO ,AL.EXAND�E DA IJUZ, I

..

DBFRONTB Á. PRBFBITURÁ .,_ JARAOUÁ nu SUL lK III

l-
o'

•
da Guerra deSignou Jose I" com séde em JoinvIlle e Sao FranCISCO 'do Sul;\ estl\' emfoto�rafla� em O�rak - fotocopias de Document.(1s -' Sinval Monteiro Lindem- ,a . _ .,;{' " ,

"

"

,.. '.
"

'

�dmes ,e ,Maltenal foto '-: Aparelhos e �cess6r1oS
:' ber.g, comandanle do Pri- I' Co�dlçoe�, de, tambem, aceItar causa:s pa�a, .aquelas Co-.

,

A pedido. ateDd� a ,4omi_c�Uo e tambem' ,melro Grupamenlo ,de

I::: mar.cas, sem maiores onus para seus, con.stltumtes.. I
' em lot.:aUdapea .vizinhas '�, " 'E�genha�ia, .repre�entante II '

.

. .' .������������' do exérelto, Junlo a Sudene. �l l�I��I��!�l�!�����I���S
\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\Yiila, Social em'

, Hospit�1 Jaraguá ameaçado Câmar�n.nuaç���!�ipa.
t, ,

d P I"
' . .uma ponte urbana, mór

.. e. ara Ização das Obras �:r�to Oc:;::n��D�: :!:t:
,: .

"
'

.

, largura de 9,6 ms., com

o Não é de hoje que se vem' m e nl les te n'do a 8,2 ms. para.tl·ânsit,? útil

Cornumdade Evangélica sobre a premente necessidade � 0,70 m�. de �asf;elO em

de lhe ser!m. concedidos cecursos que lhes possibilite cada �m dos là�OS, com

.

a conclusäo das obras a que' um grupo de pessôas b a I aus t r e de apenas
bem Intencronedes se lançou, ne meruórle campanha ?,60_

ma

de dar à Jaraguá do Sul, mets um modelar estebete- Tao logo se conheceu

cimento hospilalar, "

_

da planta, 'o Rotary Olub
,

A snueção, agora, é basrenre delicada, apelando de Jaraguá,. �ur seus

paré quantos. possa, para sobrevivêncla da obra que ele.me.nto� mais represen
se ergue à Rua Jorge Czerniewicz. tatívos fizeram, OUVIr as

.

, O -vereador Eugênlo Vítor ôchrnõckel, ecolhen suas �e.flerva8, que se

do o .àpêlo da Comunidade, apresentou' requerimento transmítíram às classes

ebeixo, aprovado pela Unanimidade dê seus pares: conservado.ras ..
"\

"
'

,

"

.
' A ponte trá Integrar aSenhor �resldenle.

< chamada va r i a n t e da
Eugênio Vuor ôchmöckel, vereador infra esst- ,BR-59, do sistema rodo

SJado, com bese no an. 9ã, § 2°,,'letra "a" do Regi- viário Iederal., que não
mento Interno da Casa, vem de requerer à Mêsa a irá ver .corn bonsolhos
expedição de ofício ao sr. Prefeilo MunicipaJ, no a construção de uma
sentido de . que a Municipalidade pague ao Hospital ponte, em desacôrdo com
Evangélico. à Escola leregué e' ao lerd.m de Infância as normas de, estradas
"Pesrelozzl", da Comunidade Evangélica Lutherana federais.
de Jarflguá do Sul, as subvenções previstas nos or- O acréscímo da obra
çeméntos e em restos a pagar dos anos de 1960, Importará, 'certamente,
,1961 e 196,2, léI saber:' I

.

em maior díspendío de
HOSPITAL EVANGÉLICO numerário. Tratandc-se, Sala das Sessões, 25

'Ano de H61r 'e. 10000000 como se trata de obra de [ulho de 1962.crllP "
a ser levantada por InterAno. de 1962, cr$ 100000,00 cr$ 200.000,00 médio Plameg, poderáESCOLA PARTI'CULAR JARAGUÃ' resolver-se O' ,problema

Ano'de 1960 'cr$ 12000,00 _

Ano de 1961 cr$ 36.000,00
Ano de'1962 ,cr$ 60000,00 cr$108.000,00 D I- rei-tosJARDIM DE iNFÂNCIA' "PESTALOZZI" .

Ano de 1960 cr$ 6 000,00 O Govêrno Federal vem notadamente com o es1a·Ano de 1961 cr$ �6 000,00
A d 96 de suprir difinitivamente belecido pelas Convençõesno e 1. 2 rr$ ·30 UOO,OO cr$ 52,000,00 lacunas da legislação do Internacionais sôbre o Di- Alcançou plêno êxito, o almôço de confrater�TOTAL ',' . . . . . . cr$ 360.000,00 ()ireilo de Autor, regula- reifo de Autor, ratificadas nizaçãO', dos antigos Alunos Maristas, no Ginásio(trezentos e sessenta mil cruzeiros) mentandó e revogando no Brasil. São Luiz, domingo último. Fizeram·se presentes

JUSTIFI.ti. dispositivos de leis ,jnte 6) - Os responsáveis diversas persQnalidades e antigos alunO's dêste
-

.

c;AV O
riores, através do Decreto Dor execução de obra m'u- estabelecimentO' que ora residem em oqtras plagas,A Comunidade Eva'o'gélica Lutherana de Jaraguá nr. 1.023, de 17 de maio sical não autorizadd pöga- entre uns e outros posso destacar O' sr. Dauro

do Sul vem prestando relevantes serviços à coletlvi- de 1962, p,ublicado no Diá- rão mulla de Cr$ 1.000,00 Stazack, ex-presidente da União Estudantil São
qade que integra, nos campos da ass!stência e da rio Oficiai da Unlão, nr. 9:i a Cr$ 6000,00 cada vez' Francisquense, estudante do Ginásio, lá pelos anos
instrução. de 17 de maio último. .6) - Por qualquer re� de 1952 e tambem outros cujos nomes ora desco-
"

Tais atiVidades, beneméritas sO'b todos os ponlos O novo Decreto, em presentação de peça Tea-I nheço..Como podem ver a idéia do irmão Luís,de ,vista, estão' sériamente ameaçadas de paralização, seus 39 arligos, conlem; Irai não programada a devagarzinho está l!Iurtindo efeito e sem dúvida é
por ·Ihe faltar os reçursos indispensáveis para concluir entre outras, as segUinies multa será de Cr$ 500000 esta uma grande iniciativa, pois todos nós sabemos
obras de tão grande alcance socra!. äeterminações: d Cr$ 20,000,00 cada v�z; quão interessante � p,odermos t�ocar idéias ou
,

O Jardilil)de Infância conta com quasi 'uma cen- 1) _ Toda e qualquer 7) - As audições de dis. me�mo convers�r sobre, al?go que Já aconteceu·há
tena de pequenas criaturas, de todos os níveis sociais, entidade recreativa, espor- cos e aparelhos sonores ,mUlto te�po, nao .acham. Portant� tod.o aquelemuitas delas que não possuem os recun�os necessá- tiva e mesmo as de cará- (rádio'receptores, eletrolas, que é aollgo alUDO M8nSI� mesmo que na� sela de Ja
rios para custear a fase pré-escolar, o que obriga a ter beneficiente, estão 5U- etc,) em estôbelecimenlos raguá do Sul, mas sim de .outras clda�es, .pode9,omunidade a' realizdr sacri'Ucios para possibilitar jeitas ao pagamento dos de diversões pÚblicas ou pertencer a êste grupo e ,�ss�m ca�a ve� malS fa-
,frequéntar o jardim, o que também acontece na escola direitos autorais; ellJ quaisquer outros des ze� com que esta agremlaçao Crie malS vulto .eque mantém (uma 'das mais

I

velhas no MunicípiO), 2) '_ A legislação em tinados a frequência cole sela dentro de. um _curtu espaço de tempo malS
sem. contar os inauditos esforços da Comunidade e vigor no Distrilo Federal, tiva (hotéis, reslaurantes, um cen.tro de, dlVersao e. mesmo um .�uga� ond��e todos os Jaraguaenses bem intencionados, que relativa à proteção, e fis danc�ngs, cabarés, cafés, possamos horas agrad�vel�, Ien�o ou dlstramdo o

'cooperap1 lia medida do possível para tornar reali7' calização dos direitos de concerto, etc,) cO'm ou sem nosso pensamento com cOIsa� sas.
dade a aberturé;l, ao público, de mais um estabeleci- aulor torna se eXlencivq entrada remunerada, de-

_ X _
.

mento hospitalar. As concorridas festas atêstam o a todos os ESlados e pendem da aprovação dqsentusiasmo do povo nos movimentos dessa Comu- Territórios brasilêirot" respectivos' p r o g r amas, E, assim devaga'rzinho termino, por hora, paranidade.
"

.

'd -

I Ó
• .

I 'd d.' 3) - A aprovação de que everao. vir acomp� vo tar na pr Xlm8 com malS a g
-

as nOVI a es.
I

'

'Os frecursos, contLido� não são' suficientes, o
Programas festivos de nha_dos da prova d� �UIque tem obrigada aos responsáveis recorrer às auto-
qualquer natureza depen taçao com os dlrelfos

riddde& federais, estaduais e, �já agora, pot diversas dem da autoridade policial de autor.
vez�s ao Município, onde tem a receber quasi meio
milhão de cruzeirós _, cujos p'againentos estão sendo dos Estados e Terrilórios,
protelados sist('màticamenle, sob a alegação de que

e da prova de quitação

S· ,
,

'

"

"
' ,

I?as arrecadações não s� fazem na fórma prevista,
CO'lll os direitos aUlorais;

e 'r"a _., p o'o"s' s'�l, .. ,. e' .r.quándo está sabido por Iodos (Jue, para 'o ano de 4) - . O S�� vi ço Jd,e;
,

,
�y1962, h�verá exces�q de .arrecadação, '

,

C�n��Ha doe D I V e � s o es. '

,.�
A situação da 'Comunidade é dramátioa e, por Pu�lt.c�s e as a1!.t�r�dades "_

\.

"

"

_

. A � ,

,'s'so .morece ser socorrl'da p ,( d 'bi'
. pohclals prestarao as 80- Jnforrnaçoes do pa-, de Goya de automo dIstanCIa. Logo, dele

"
,,,, "e o po er p,u I co que .

d d d d'
, ,.'.. '. . ' . A

está em condições de rriinorar a fase- de dificuldades cle a e,s e /Irellos auto· rana. prOVInCIa de ve], aV!stou um ß'ran- salram. os talS. s�re�,
que atravessa alualmente.

,
:\

,ralS o que e,stas requere- .Oorflentes, na Argen- ,de ob}.eto lummoso que fIzeram . smalS
Os responsáveis pelas obras do ,Hospital, fiados ,r�mf' e�d sdua detesa, dde tina, d,ão conta do se- a alguns metros de parä que parasse:na premessa da Pr "te'r 't' í

con orml a e com os e . _

.

,

grandes dívi'das !'tÍ� ���ér�i� or�z��ad�s�ri��ntr�cra�� mais diSP9!5itivos' legais, gUlnt�: .
.' �pavora.do O ,facul-

que preçisatn sei' �agas sem delonga, sob pena d� De um disco v03- Falsos Ffscais do tatlvoreaglU aceleran-
Ih�s 's�r corttldo. o crédito que até agora vinham

I .' dor que. aterrisou '. '

'd C"
dQ a marcha, de seu.

g'ozando, ��spen,dendo, "ó� outro lado, a re.messa ,Morreu o p'lntor numa. rodovia, de I,mposto, e, onsumO'\ca�ro, enquanto sua
. dos �:ate!laIS qu.e. necessl!am urgentemente pdr� .' ','Pàraná nä cidad'e de Curitiba, (Transp.) _ esposa e�a tömadaconclul� ta? mertt�rla �mpretlada. ", - GUlgnard G d CI""O AD" d' 'd

.

f por forte crIse nervosa.Nao e demaIS lembrar, 'aos nobre� pares que, oya,
.

esc�� ....m ,se�es OIS In lVI uo� , ?ram ,

"

para um orçamento d-e quasi vinte e cinco' milhões de dOIS ,metros, de presos no mUnIClplO de O motorIsta de.um
de cruzeiros _'. m�!o mjl�ão, ce:rtamente, rfão fará B. Hori�onte (Transp,) altura avermelha.dos, Santa Mariana. Intitu- ,caminhãO, qu�.. t�m·falfa p�ra uma, finalIdade lao nobre.

_

., Morreu nesta capinaI 'de olhos muitos gran- lando"se fiscais do 'Im, hém circulava pelaI �JS, Senhores, V�readores, as razoes deste
O pintor Guignard ex. d�s e dA forma antro� posto de Consumo vi, mesma' eetrada e querequerimento, que. acredIta venha a ser aprovado , '. "

, .'.. .

'
� .. . .

p�da ç:âmara e, ditará, certamente, o sr. P,reteito, o poente da arte �rasllel' polde. Isto fOI decla- sItaram, mumeros coo' nao .fOI IdentIfICado,
I caminho que o levará ao pagamento dessas sLibven ra. Seu corpo.fOl velado rado pelo sr. Gazua, merciantes, arrecadando confH'mou esta d�cla
ções da_qyal depe,nd,:m, .seguram,ente, a metade da no _ Paláci0l Tiradent�s, residenteÍlesta regiãO vulfosa importância I�ação, afirçnando quepopulaçao dest� MUDlcípto. '

de onde sél!iu, o féretro que quando se dirigià mediaJ;lte expedição de QS estranhos habitari-
Sala da·s Se sões, 23 de julho de 1962 para o cemitério de em companhia desua falsas .águias de patente tes do "disco" eram

Euuênio Vilor �chmöckel - vereador Ouro Preto. esp�sa para a cidade de Registro. . 'em número de três".
_,.

do tUslo adlcional, median
tl:l .descarregemeuto da
parte. da Prefeitura Mu
níclpal e, mesmo ö ex- Dentre umas e outras, vou contar algo que
cesso ou a totalidade da por lá teve lugar: Sarraf, você estava filicissimo,
ponte na verba do cor-: não é? Também pudera, acompanhado como es
rente exercícío o e em tavas não ela para menos não achas? O Adolfo
execução' pelo D.N,E R., voltou Mas, voltou bem, não acham? O Stuca,
verba extra essa incluída pareceu-me um pouco triste, porque seria O Ro
por emenda apresentada bertlnho não parava um só instante, dançou bar
pelo deputado Carneíro baramente e aliás I,á pelas tantas não largou uma, "

de, Loyola, no montaute um só momento, será que tudo isto é amôr ou ' ...

de 50 milhões 'de cru- E, assim vamos terminar, como êste pequeno re
zeíros. ri' lato dos acontecímentos que tiveram lugar nêste
Quer-me parecer' que aniversário,

o Estado já previu acrés-
cimo ou decréscimo de '

O Oentro Excursionista Jaraguá, no intuito deobra, segundo se infere . . .

atí 'd d
.

f á l'da note ínipressa.no jornal q�ererl rennerar as suas a IV� a es, ar rea lz�r
"A Notícia"; em edição ,dIas 6 à 9 �e setemb�o próximo, uma excursao

de 20/7162 e mediante' a m0!lB,tra à CIdade de VIla Velha, estado do .Paraná,
qual "o Plameg pagará malOre� �etalhes sôbre esta excursão darei, numa

à empreiteira o prêço das proximas semanas.

global de Cr' . . . . - X -

14867,810,00, valôr . que
poderá variar para maís
ou. menos, quando houver
acréscimo ou decréscimo
de obra".

Comemorem domingo último, mals uma data
de sua ,feliz existência a senhoríta Betty Buhr,
Suas amlgas e amigos (que não são) poucas' não
podendo deixar passar desapercebída tão magna
data, Iestejarem na domingo na re�dência da mes
ma. E, pelo que soube � festinha durou até mais
011 menos duas horas da manhã, portanto estêve
ótima, aliás com tôdas. as festinhas realizadas
p�la Betty, são sempre espetaculares.

'

JARA�U" DO SUL

-X-

Eugênio Vitor Scbmäckel
vereador

Já está assentada a data para o baile do
Grêmio das Orquídeas, a sendo que êste encontro
social será abrilhantado pela tamosa Orquestra
Tobias Troisi. Agora, quantas candídatas novas,
O'U sejam debutantes; nada, posso adiantar por en

quanto, mas, talves na próxima dizer quantas e
tarnbém quem são.

.

-x-

Pelo que poude saber a vinda da Orquestra,
Tirbur, deve acontecer algo de novo, ou seja,
uma coisa que nunca aconteceu por estas plagas,
Portanto vamos esperar e fazer votos para que
se concrtltize êste pormenor.

-X-

NAGORO
\ '
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