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POR UM'JARAGUA,,'MElHOR. ..... J
, \ "!ó

'U'DN �IPDC' e'dis'sidentes do PSD e' PRP marcham Iedoo lado 'em'
busco da morali�ação dos costumes, políticos de nesse terra - COJ.
missão' lnterpar�id'ária 'inspiradq: em, sãos "princípios, formula a criação
da verdadeira Un.i�o :Democrática Cristã � ApresentaçãO ao altivo
eleítorodo jaraguaense dos Candidatos que hee de merecer' a esma'gadora
votação na 'eleição de 7 de- outubro �'Uma chapa de ç,andidato� a vereaderes, conio não existiu até' agera.

mento e manutenção de um pugilo de homens,
nossas maís caras ínstí-. Imbuídos dos melhores
tuíções, chegou-se, afinal, propósitos de bem servir
à salutar conclusão de a causá pública.
levar ao povo desta terra Ai estão as identidades

de pontos de vista da,

������������������==�����������������������������IUDN�doPDC, �ema·
tamente corroborados
pelos homens maís re

presentativos que inte
gram o PSD e o PRP,
de cujas cúpulas se sen

tiram alijados e despres
tigiados, graças aos ínte
resses desmedidos de

-----------------__,----------------....,....--I uma pequena minoria.

I Fundação'. Diretor: Impresso na: F I)
. ormados na �e hor

.Artur Mu-lIer BUGENIO VITOR SCHMÖCKBL Soc/eJaJe GriJIk. 'Annlda Ltda. linha Cristã, reencontra-

I' .Ano �LII'I" _

ram-se no que poderia-
f I mos chamar de UniãoJARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 25 de Agõsto de 1962 N°. 2.194 Democrática Cristã, pe-

���������������������������������������������������� sapdo cada palavra pelo
,

"que ela contém de valôr

MUN IC IPflL L����soa����l��ra. ���u���e�!�� parla- �o�;;:;��:�:�;:�;�
,

candentes proferidas na mentar DIVisa0 Defesa
nomes dós candidatos àCâmara Municipal, pelos Vegetal in d i c o u enge- V

d
'

d d 1 d d bl A vereadores Murillo Bar- nheiro agrónomo Nelson Câmara de ereadores,
Acaraí ,consi era o e uti i a e pú ica u- reto de Azevedo, Victor

,,_

. a população não deixou
- de dar, desde logo, o seuxílio à Alberto Gnewuch - Isenção de impostos �:�!��:el�Q]�����m��t�� veredictum, consideran-

P·ara Eletromotores Jaraguá e Waldemar Fauth nrovidêncías dos Poderes do a chapa integrada por
, IV homens da UDN, do PDC

- Vitória' do Pro]eto de Lei que dá gratificação Públicos, até então sem
e das dissidências do PSD

.. solução, com respeito ao
e PRP, como sendo anatalina aos funcionários - Voto de censura ao surto epidêmico da broca

I melhor chapa que já se,

f lt R b t i d r" d G J á da banana.
apresentou ao eleitorado

'

pre eno - ea er ura o Iro e oerra em raragua, Em edição anterior no-
- Jaraguaense, pelos valô-

, •

• '-',
,

..- -- > tioiamos da maniíestaeão- . _-,

d
-- " y

re� moraís, que ca a um
'

No correr desta semana, gratificação natalina a08 e discussão imediata da do ilustre deputado fede-
representa no seio 'daduas .ímportantes reu- fun c i o n á eí o 8 .d a matéria, atitude que me ral Lauro Carneiro de coletividade.niões realizaram-se na Prefeitura. receu palavras elogiosas Loyola no plenário da

Câmara Municipal, obje- De fãto, na reunião do por parta do autor do Câmara Federal, em Bra
tivando ,0 adiantamento dia 20 do corrente, o vE!' projeto, vereador Schmö silia, apelando para o
das materias em pauta reador Julio Ramos, que ekel. Entre as razões que Ministro da Agricultura-
no legislativo. anteriormente pedira a determinaram a volta do Renato Costa Lima,

, ! retirada do citado projeto, referido projéto, conta va Hoje, para satisfaçãoNa. ordem do dI.8 foram voltou a t r a z em suas a alegação
/
do vereador desta . grande r e g i ã o,aprovadoa o� projetos d.e considerações, para re- Julio Ramos, de que cumpre-nos a grata inI�L que �on.s,dera d� utí-

querer a volta do projeto assim agia, por lha ter cumbência de levar aosIidade pública a Socíeda- sido iuformado em eon- noseos leitores. o teôr dode de Desportos Aearai,
versa informal com. o telegrama recebido peloo que concede auxilio ao Ferramentas Prefeito de que não pre- ilustre homem público,ex-funcionário da Prefei- cisava da aprovação de dando-nos ciência de suastura, sr. Alberto Gnewuóh S d

·

Ltd auas centas para receber' atividades, 8 saber:
e os qne isentam de im- a ort a. as cotas do impôste de "Jornalista Eugênio vr-postos municipais as fir- renda e de consumo. tor Schmöokel :mas E I e t r o m o � o r e s Inaugura-se em data Censurou-se a atitude Temos satisfação trans-Jaraguä Ltda. e fabrica de hoje mais um 6stabe, do edil Jaraguaeose que, crever seguinte telegrad�,' j6ias �e \Valdemar lecimento comercial em assim, mais uma vez, ma: n. 1.4:93, de 16/8/62.Fauth. Emöora este últi- Jaraguá do Sul. Trata-se -

6 d t'
.

A d d 1" t
-

,
"

.,
-

b
. nao

'

s espres Igla o I ,ten en o s o I Cl a Q a omo prOlet«;) o tIvesse da. firma Ferramentas 6rgão legislativo, como sentido enviar técnicoaprovação unânime, 'Sadori Ltda." sociedade pisa com os pés olegis dêste Ministério para e8-
mereceu reparos J?or por cotas, de.responsa- Iativo na SUB mais justa tudar 'pragas estão dizi-

. parte do'v,ereador Murillo bilidade, ,limitada, 'jute- missão ,de fiscalizadora mando bana.nais diversosI Barreto de �zevedo. lern: grada p e los, só c i o s dos neg6cios público's municíp�os catarinens8s.prando que ó' sr., Famh, Alberto,Richter, Oswaldo mDnicipais�ha, guestã!l de', dois ou Saade" Jorge, Ozernie- No expediente, ,o vereatrels anos lá haVia regue' wicz' e Erich Doubrawa, dor Eugênio Vitor Schmörido uma vez _a isenção. ,Organização similar ékel, obteve aprovaçãosendo-Ipe. ,ent;1O •. n�gado não--exjstia até então ,em UDaOlme
"

do telegramao beneficio 'pela bancada nossa ,cidade,' pela alta abaixo, que ",iza a reado PSD. Estranhata que especialização, do nôvo bertura do T i r o d e
tiyessem m�dado t�.o .�á- organismo, 'destinado ti G u àrra:;
plda:mente de oplDlao, revolucionar o mercado Senhô� -Presidente: J

," · > -

Outro vereador' lembrou de f�rramentas �ara O. vereador abaixo as- c;lragua recep,C;lonaque ouvira por conversas tornelro�. -' si,nad,oJ vem de requerer'que a is�nQão havia' sido A sua mauguraçao está

I'assegurada àquela fi,tma I marc�da para às 14 ho��s .à Mêsa, ouvir;lo o plená-
caravana' po III-capor um rirR clitegarizlIdoR �e hOle, à �ua Cél. Emlho rio, a expedição do tele-

,

.
,

funcionários da Prefeitu- ,Jourl1!ln, 72, com o com· grama abaixo ,as seguin.-
" '{ ,

I

I pareClmento do alto co tes autoridades: ;.,.., ,

N d' 00 d 'C I.
d L I d C h M II' O C' I',ra com o condenave '.'

-

, ..1.., "o Ia �<:;, o corrente!' \ arnelro e oyo a e os a un a e o, r. 'e soobieti\1o de carre\lr votos méfclO' da' praça! dos Exmo. Sr. 1Yl.1I�lstro da 0, ,Município\ �e Jaragua srs, ArJ;lo Enke 'e Pedro Ramos Branco, deputado,

a 'Bua candidatura. amIgos dos �rga.Dlzado- Guerra -;- Braslha-DF. do .Sul', 'teve oportunidade Colin. feçferal-Lauro Carneiro depara
I

res da nova .entIdade e Exmo. Gal. Cmt. d'a 5a. d� hospedar importante, " Loyola, vereador Murillo '

O' ,vereador " E,ug�pio de popul�r.eS', '. numa �e- Região 'Militar'- Curitiba caravano política, em' pe- � À ,Iqzictia comitiva foi Barreto de Azevedo, De!>.Vitor SchmöckeJ, fiêll ao monstraçao, IDeq�i,"oca _ 'Pr.'" , , ,

oferecido um jantar, a que Dr. Antonio Carlos Konder
Beu prinCIpio de;,se bater de que a novel sO�led�de ExtDo. Sr. Omt. da 16a. rlgnnação, 'pelo Estado, não faltaram -inúmeros ad- Reis e o sr. Osvaldo 'Heusi.
pelas, 'justas reül�i'díca· será be� rec�l)lda em 'OircunscriçãO' 'de Recru compostd d'os' srs. Àntonio miradores dos ilustres ho- .

ções populares. apresen" nossO",Jll�IC:>., .. I, (. .L 'tàmep'to .'_ Fiorüm6poÍis Carlos Konder Reis, can- 'mens públicos, tendo sido
"

A visita da caravana
tau, à, consideração I de "Correio' ,'do ,Povo'� � sO: ,.', 'dida!�, ao' Senado da Re- saudqdos pelo yereador, política ao nosso municí.gaus' pares,. em ·reunião aplaude '. 0\ surgimentd

'

Sr.' Dep'utado CarIiei'ro " sr. Eugênio y.. SchmöckeL pio teve enorme repercus-anterior,
'

aj' necessidade dessa, nGva' 'firmà; • que I de ''Lt)'yolá _;_' Câmara De- publiéa,' o sr, Dr�, Celso '
,

de voltar ao plenãrio Q v,irá ,faci:litar 108 meios pulados' -:Bra,silia-DF., Rain'os Branco,' suplente 'Falara� ainda no jantar s'ão nos basti'dores da
projeto de .lei que' concede de mecânic�.r .' ,.

, (dont. na última pdglna). Ide Sena�or. o dep, Lauro os srs. Dr..Mário Tavares p'O)ítica local.

'Repercutiu de maneira
maís favorável na opinião
pública, -a feliz iniciativa
de homens dotados de
'compreensão e de amôr

à terra Jaraguaense, pro-: cníse de autoridades que Após demorados enten
pondo uma c o I i g a ç ã o se vem demoústrando em dimentos, em que foram
Interpartídârta, com ·fina- 'medidos com justos pêsos,
lidade de beneficiar o todos os setores da ad- as responsabilidades de
nosso Município, ante a ministração pública. 'cada um, no desenvolvi-

no interior catarinense

A 'coligação dêsses
partidos, pela Comissão
Interpartidária, escolheu
os nomes, que já estão
devidamente registrados
no Juizo da 17a. Zona
Eleitoral e que, certa
mente; representarão os

verdadeiros valôres de
========== nossa estremecidá terra

Freire Oarvalhe Lopes,
Cordiais Saudaçõea.
Renato Costa Lima -

Ministro da Agricuhura"
- Oordíalmente Depu
tado .Oameíro Loyola."

Para Senador da República:
J

Antonio Carlos Konder Reis
Para Deputado Federal:

Lauro Carneiro de Loyola j
Para Deputado Estadual:

Mário Tavares da Cunha Mello
Para Vereadores:,

Alberto Moretti _. Retorcida
Eugênio Vitor S,chmöckel _ Cidade
Francisco Modrock � Rio da Luz
Hans Gerhard Mayer - Cidade
Henrique Wolf - Garibaldi
João Lúcio da Costa _ Itapocuzinho'
José Narloch .:_ Barra do Rio Cerro
Octacilio Pedro Ramos -- Cidade
Osvaldo Heusi - Cidade
Pedro Fagundes - Ilha da, Figueir�
Victor Bauer, - Rio Cerro

"

\
'I

"Correio do Povo"

uril jornal. ci
,-serviço do povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. Deflui no próximo dia 30c:::::::oc:::::::oc:::::::o.......c::::::=to::::::::;::.c:::::::a
m a is uma da ta nil taHc i a

M U, -D A Sl do distinto. cida�ão sr.
. . � Leopoldo Remer, mular. da

Frutíferas e O"na�ent;ís SOCo Gráfica Avenida Lrda.
� -Correio do Povo cum-

Laranjeiras, Pecegueiros,' primenta o distintO ani
.Kakiseiros, Macieiras, Ja-. versariante com votos de
botica:beiras, etc. Roseiras perenes felicid'ades;
Dahlias, Camélias, Ooni-
,feras, Palmeiras,. etc., etc.

.o�o�n.R�E�I�O�'�D�O��P�O�V�O�������!���,�t�'_�'�i_������II�"�i'��S�A�B&�A�P�0�,�p���A�25�-�8�.1�9�6�2�;�a�;s�sp���.$�p�aw�$Ä���'�_����������������21

�I ,. 1:no�!�����

I
W:, • .....! ci' sra.' Clementine r Dia 31;:" ", Escrit6rio ao 'lado da' Prefeitura j

( •:�ni�erSá�ios, I I Zapella Abefino, esposa ... I'
.

u.

�
'I " f "" '" , ) J Nova York .I...... Marily;I_..:......;.._-"--"'--__++: 'do sr.' José 'Nbelind; -�ri1, Ó ;jovem Tarcisi'O.' filho'
,,'

JARAG'QÁ, DO SUL J
'

Monroe deixou' uma for-. "., o

Itapocuzlnho; ',., ) do s,.r. Luiz S�tl�r,·residepte "

_ �_", ___..__,.n__��:n...���� tuna de maís .de um eTrensccrreu die 19 O" ,'", '

\.o ��___"""'�""C'___"""'�""""'-''''''''''''-�;
,

1 eqJ Berra 09 Rio Cerro; .
.

'" I '
• I meio' milhão de dolar68,.nerelíelo da sre, Catarina, \ - o sr, Gustavo' Alper-

espôsa do sr. Angélo"To- staedt, em lrapocuzlnho.": _ SiegnIar" filho do sr. foi o que se -revelou ao,

Erich Ehlert, nesta cidade; Dr. F.raacísce Antonio �;, �iccione. ser aberto o testaaíento..�rineJ1i, neS!é! í�i�ade.,.: -, I, Dià 27' �. ,,�J ',' ,I"
.

,
'_ o J'ov'e�'José B'aeu�le,' ' ... . A malograda atriz "desí-

-

Completou ontem' seu .'.. '1 ::M[� .lO :m: co , gnou como herdeiro seu,lO aniversário. o ,garotinho I' O sr, .. Alberto ôberdelenl; - a rnentne Yvone All
. ,cirurgia 'Geral', de adultos. e crianças .l- ,'Clf-' . velho amigo professorRupens v':oigt, Illho do, � a -sre, Leny: Marta ce, filha do casal Brunhilde nica .Geral _ Partos J...:. Operações - de' arte dramática Lee'cesef Elvira [Ç)�U9rypigt, Silva dos 'Reis, esposa! do

,e Eugênio V .. ôchmceckel, '
, Moléstias de Senhoras e' Homens.' Stransberg, sua irmã; suaem Esrreda !tapocú. sr. Verldlano dos Reis, nesta cidade; -"

.

Especlalis.a em doenças ae. ci'iá.nças
I

t:x.secr�tária e dois amí-,

residente em Corupp. . '. ;....,.. � sra. Hllde. Henschel ' )',,' "
.
", , -'

gos malS. O testamento
h lfazer anos ,hoi�: , " Brunner. Atende no HOSPITA:L DOS FERROVIARIOS foi apresentado a um juiz .

. ,O sr. 'ArthllJr Gumz, in- Dia "28; '. . ';' (Clara Hruschka), das' 9 a� !� h8� �OSPITAI:.I para sanção. Ma�ilyrfes·dustrlal.. em Rio 'Cer're'; :T ", '
•

•

� • � n;1 vr" .

� .1, JEf:?U's, DE NAZARÉ� das '�6 á.s �8J hs.�
-

ns ,-tip�loq que �o�os s�us�"'_ a sra. -.Josefina S.. Asa. Ernrna In lelch, Registro . C lVI i c o H. y]P A. '8�lS'lr-,A �A:nr�H.JI(�A obJetos pessoais Inclusíve-. ..

d' esposa do sr. 'Kudolfo .' .' '.' '''' tsüa 'l'oupa'" sejam entre-Plccolí,", esposa, o sr., Bleich, nesta ctdade.ve" r:' '. -:--, ( •• ! ,!; • . I ""'" S b
I,Albàno Píccolí, residente Anrea Müller Grubba, Oficial

.

.

. • " �
. õues a trans erg paraem Barra do nl'O C'e'rro ,.

'

.

,I, do' R e g i s t r o Civil' do' t;::::::�::::::=;'-:-':::::::::::::::;:::::::::::::::·r::::::::::::::::::::::::::::·:::::.::::f:::�::::::::::::�\ que este dístríbua entreK D�'a 29: 'I I' .

1- ,. f'l o' I' ., \ b' , II • ,7
I

.;_ loreno, filho do sr.
.,

rO. Distrito 'da Comarc{ Ja- ii

-�.,
tH

(�
.

u r
í

. ."0{ .

ü" f" n
11 seus aml�os, co egas eGustavo Alpersraedt, "em . Ci;lrJÓS GÜnthe.r, 'fjJhg (aguá do' Sul� Estado,-:-'dé 11 .r�' UI n ,Orri'a"n··. O' �J� �I'Qn"'br II pessoas que ela gostava.-Ifapocuzinho: s

:

\ ,'." do sr. Carlos Helrizle.: Santa Catanna, Brasil.
ii I U lJ II O li li " Los Angeles _ Fazem-.' •. ,.\..,

_ Heínz- Ziemer, Iun- Paz isaber. q.ue c��pa�ece. l'. Cirurgião. Dentista ii se hoje.ebertamente.con-Fazem -anos amanhii: cionérlo do Jornal 'de lo- ra� no cartórJ? ,ex1bmdo o� !! '
__

.. , li jeturas de que a prolon-
�
.)<

.

l'

inviJle, resido em JoinviJIe; d�cumeDtos eX1��dos pela le!;l ,�Comuni,ca a seus clientes que se acha I! gada «autopsia psquiátr.i.;
. O. sr ..Ern,..eslo Lessmann; ahm de se habilitarem para II ii...:.... Haroldo VolsJ;d; 'i .�etJlbelecido ."eJll suas novas instalações li ca» que realiza úm gru-
_ a sra. Olivia, esposa " casar-se:l ii à A G ú l' V 1""'0 I' d 't'

..

d'do sr. Bonifácio Petri; I o menino Adernar Q. ii v.
I
et 10 argas, ,_ :! po eperl osemsUlCI 108

_ asora. Ivete Vosge'r::..u Borges, nlho do sr.. Os" Eâit'al n. '5.345, de 17:8·62 'li' # (ao lado da Sapataria Freioerger) li sôbre a II!-0r�e de MarilynU

I Q. I d d' . '. 1\' ...
. .:: Monroe, md1cará, prova-Ho-mmerding, esposa I Çio �a do uo�ges, n CI a e. LUIz _Dommgo Nlckela!h e �:::::::::::==:::===:==:::::::::==::::::::;::::::::::::=::::::=::;:::::::::& velmente, que a atrizsr. Anselmo ·Hommel'ding,. Dia 30: Edl!e �Tol�rdo �.orbls

norte-americana 'se sui.�esidente enl' Joaçaba; I
o i Ele, .çrasileiro, solteiro,

n th k' "8 b
�

I " II cidou, Theodore·Curphey.Sr, LEOPOLDO REINER, operário, domiciliado' e �pO e e ' c U Z médico legista, recusou-residente neste distrito, em
se a admitir tal hipótese,Ribeirão Molha, filho de JARAGUA DO SUL .1 diz'é'ndo que aguarda osLuiz Nickelalh e de Emma
resultados dos trabalhosMenestrina Nickelalh, MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN em andamento. Indicou, aoEla, brasileira, solteira, I

�. �
• � mesmo tempo, .qUe os--pe-doméstica, domiciliada e Das Symbol der Rechtschaffenh�it, des ritos terão de interrogarresidente neste distrito, em VertrllUens und der Diensfbarkeit, die Sie- uma'

.

ou duas' pessoasIlibeirão Molha, filha de am be8t�n zu den g�.l:'in��n Preisen bedient. antes d,e concluir_seuArtur Morbis e de Maria relaló:rio,Tolardo Morbis.

o Departamento Esta- zando uma área de
dual de Estatística acaba 59.862 km 2, . dos qua i s
de receber do Seniço 10.129" o cup a dos com
Nacional de Rec8nsea- lavouras.

'

mento a Sinopse prelimi' .' .

nar do Cemo Agríçola, E� �950 eXlstl.am, 00

realizado em Sant8Cata- terrIt6rIO c.atarlnens.e
,

960 20.722 propriedades ruraIS
_rIDa, em 1 .

d' 10 h t
o Rio _ O senador Caia-com menos e E!C a· _

_..Através das tabelas
res' hoje o n'úmero Elle- .do de Castro, 'preSIdentenelas contidas, obsena",se vou:se" li' 48.965, prova da Co.miss�o Parla.ment9:rque nosso Estado con.a" evidente de que contin1Ja, I de InquérIto que I�VeStlag?ra, ,com 15�.984 pr'!- em ritmo acentuado, o ga as c.ausas da,crlse do

pnetárlOs ruraIS, totah- fracionamento das áreas abasteCImento na Gua.t;la·
rurais. bara, afirmou

'

.
-. à

.: , reportagem qq.B «o gover-As 158 984 proprleda· nador Carlos Lacerda ,é
des abi?orvia� (). trab.alhol quem está com a razão,
�.e 619,98� pessoas" �on" nois Dão se cpmpreende

. tando, dentre 'seu equIpa' que dois orgãos oficiaisEle, bra�ileiro, solteiro, Emprê�a Jornalística mento, com 1049 tratoresl (.C.OFAP e IRGA) briguem,

d' I d "Correio do Povo" Ltda.I operário, omid ia o e
" 1962 • e 31.259 arados. '

'enquanto o povo passare�idente nesta cidáde, f
'

, Diretor Há dez anos atrás, o
orne.t

CI'R'URGIA( DO' ESTÖM�GÖ _

' filho de José Torizani e Eugênio Vitor Schmöckel '

- _ A verdade - escla-_, ,. r'· de Ana Torizani. número de tratores erli é TVIAS BILIARES INTESTINO'S .

de 41 e o de arados na-o re.ceu - que o .�nsti�uto, .
. Ela, brasileira, soltei'ra, ASSINAT�RA: ..

ia além de 41.029. RlOgrandens_e do Arroz,e
,,1 tC(Ru'RGIÃ'DE SENHORAS. doméslica, domiciliada e f\nual .... Cr$ 350,00 a COFAP nao chegaram,

' e/,I � ,,:
"

- , ,
, residente nesta cidade, Semestral. . . Cr$ 180,00 ' ,

-

d', Di�gnó�tico PrecJ_ce do Càncer nas senhoras
filha de Rudolfo Eskelsen Avulso. . . . Cr$. 10,00

.

_0 r)'Qtner9 de bovinos� e nao pareceIl) ISp�stos•

\ .J�_�.
e de Maria Eskelsen.

-' apurados foJ de 1.195526 a chegar a um acor�o.Consult6rIo - Rua Pr.es. Epitácio Pe.ssoa •.
, ENDEREÇO:

1
oabe.ças, locali-zando·sj3· os Com isso, quem sofre é oDa8�9·,i,2:e d'a,s /1.5-.18. b.-,.Q�lits. I

-- 'Fone, 384. E para que chegue ao co- .Caixa Postal, 19 maiores r�hanhos.em La�, povo, que enfrenta' ,filas-' .

� -

h' d f\venlda. Mal. Deodoro, 2.10 ies (156.199 cabeças)e São' enorme� e não consegue�-==;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;i;;;;;;;;;=� -=-=-__-=-- ohecime to' de todós, man ei Jaragua tio Sul - S. Cata_rtl1a Jo.aqoim (73.955 cabe ...as). adquirir o alimento.
,

-,
, "

'. pass'ar Ôo presente editãl -que "I!,

- -.-----.- ----..;:.:-.:.::.:.!:...- . ..:....;.;;.•:;.;:..
:-._ ''''''fã :olicãâo

.

pela' Imprec', _ ,,(f::::::::::::::-:::-·--·l�--·-,..···.·::·-···,..-.:---:·_··--;,7-:-·--\1 se �� , ,.,..,d . .lE!IIIJ·!liiiEj!-t�==ii=r.=i:=!i=;!!!I!li�!!i!i!!!EI: ,. 1° ;i==1' 'i.�� \;11, ']I))l�� "lEIF((JImL,I�l(JflWiNN" �Ii! �alfiX�d�a�;b�!��i��'i.�DI' .;���e��l Wm-� JD)r ";'00''1l1lfnQ'i'i'@$'al Ir'f'e[�' o�e' A71cv'e'��', mm=II '

li a guem' sou er ue. a gum 1m- .

,'o
.

"

'

.'
':�H ':MÉDI,��. CIRURG.AO.' . li p'�àimeDt.9"'" acuse-o' para os..1. ,

o .

.

,1 ii FonÍlado péias Fác'uldades' 'qé..,IMedicihâ' dás . Univer2, li ,tms'liegalll.Ü· .,' '1 II
• Ibi_A�" ..A m':1"" sida�es �,'d� Cólô�ia'.'(ÁI�mdníui) e Pôrt� Àleg�� "II.,AUREA MOLt:'-:EIR GRUBBA

1:"1:
' g�•.V., fIJII � UI·
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CIRURGIA;-l! S'ENHO�,AS''::_: PARTOS .

� 'CRIANÇAS E II 'Ilil . t I

.1
.

Jll
.

,CL/N/CA, OERAL II o
o !II 1'.' Com escritório nésta cidade à\� AY. Marach�l 'Deodoro I:11 Longa 'pr�iea"em Hospitais EDr�p�o8 II _:,-,,-o • ..

�. :" I
.. d.a !r,pnse,ca n� ... 129., para, melhor, servJr seus c lie n te s; ,>II ' I

' ,

"d' .' II I SE, VOC.n. Jara-, iii '
. '., ,r: iii�II: . Cpnsu tono' e rest, encia:

.

, I{, guaen'se 'é, ?t1ÚSIOq, :'!II man·têID" estreito � intercâm�bio ju�diciário com ·os Escritórios o ,I'1,"1.' T�el. 244 "';j{ua�P;��.:Epit�cÍo :.Pess·ôa_. 405 II. não dei�erSde,�tndscrde< .iiI de" Advogacia D�. HE�qILJO ALE;Xf\.�DRE 'DA ,�LpZ; .1,I' ,f,. CONSULtAsi':' ',f '", ,li, "verose<na! oc�� � e UI.,: ". '" h ., "
'.,II

.

,
.,

\ ·�;II de Cultura A,�t��tlCa.. iii com &8,de 'em .Jo�nyille e São Francisco, do. Sul; está em .1II Pela manhã: das8112 is 11 horas I! Ela necesslla do !!I -

d'
-

d t I"b�'t I C �1iI,II" Pelatarde:r:da�i'14'i/2:ás,171/2horas II concurso.

de.,tod�,S", I
-çon �Qoe�" ,e, a.ur em"acelar causas para aqueas... 0· •!I �"

.

<' "- '-,
' -,: .' (II � para proletar ,a cul-

I '1:- , ,marcas, �,em mau\.res on\.1.ß ,par� .�eus cOI!Eltituintes. 'I
I Ü Atende chamados tambem à NOite "'! tur� de 'DOSSa,(terra'". \'. \ '. � I

.

'

'

,
, '
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I. Leopoldo Seidel
"

_; CORpPA' -

�c::;::i'"""""C::::><:::::O

- ,a sra. �Maria, esposa
'. 'I " (

.

do .sr. João Carlos Stein, Edital n. 5.546,. de 20 S-6i Existem 158.984 propriedades ENQUA�T9-0 povo·reSidente em Estrada Blu'l C Ó p i a de Edital de. I' r· • :J , "pASSA F'O M'Eme�au; , Proclamas de Casamentor rurais em Santa C�tarina)- o sr. alto Pawlow�kl, recebida do Oficial do Re-residente, em Gaspar; gistro Civil de R. Negrinho._ o sr. Angelo Scheuer,
,

residente em Itapocuzinho, Rubens M�noel da Silva
, e Maria Fanes

..

PEQAM CATALOGOI
.

: ILUSTRADO

Edital n. 6.347. de 21'8.621 "CURHflO ·00 POUO"
Antonio Torizani e

Ana Eskelsen (Fundação: firturmüller· 1919)

Governador da
Guanabara é quem
está com a razão

J

.(?",==-
..

---,-,=:;:-: . .:::::::=::::::::::::::::::===:::==::::::::;.�:::::;=::::::::�
�Ij .IDYir o ',I G 1l1l11 � @ Gr· at S C 11110 li'li .... ,J •

IIii _, Cirurgiã, - Dentista, II

'11 CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA IIii II

ii' Av. Marechal Deoduro,"587 - JA:RAGuÁ DO SUL II
n '. Defronte'a Igreja Matri,i' , II
\\:::=:::_�=:::::;�::::;:::==r�::::;:::..-==::::==:::�=====·:::=:di""

Ele, brasileiro, solleiro,
bancário, domicíliado e

residente neste distrito,
filho de Manoel Luiz da
Silva e de Adelê Kirsch
da Silva.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em Rio Negrinho,
filha de Ricardo Fanes e
de Cecília fanes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Edi,al de (::itaçi3,p _��TíCI��', 'MILItARES
° Doutor Ayres Gama Fe�reira de Mello, 'lulz Ievem da nlasse de 1,94' Aqe Ditel!O' da ·CoJpdrca. de Iaragué do Sul, ,Estado., .

\;; �
de Santa Catarinà,' Brasil, na forma da lei, etc. '

,
.'

" "
" ,.A "De acôrdo com dS dtretrtzes baixadas' pela Di-FAZ SÄBER a todos os que o presente edl'ial, reloria do ôervtco Mililar, lerá infcio neste dala, uma ,De tôdas as lavouras do Município de Jara-e.Qrp .o prézo de trinta (30) días, virem ou dêle co- Campanha de Publicidade, de âmbito nacional, sôbre gJlá .do Sul, 9,milho está .em 'primeiro lugar. Tan-nheclmento li,�erem, p,assadp a .r e que r i me nt o da ii convocação para o Serviço' Militar, com ooblertvo to 'em área cultivada, como em valor de colheita.,CASA ,BANCÁRIA GiBRMANO STEIN S. A., pelo de orientar Iodos os brasileiros nascidos im 1944 e Em 1961� foram plantados 13.000 morgos, omesmo cita a JQSÉ DA, SILVA, brasileiro, .cesado, em, enos anteriores, ainda em débito com 'o Serviço que deu uma produção de 4,200.000, kg. de milhocomerclenre, restdenre .neste cidade, atualmente em Militar.'

• '. ' -: debulhado. ','

':lugar tncerro e .não s�,bipo, para no prázo legal de Jovem'da)classe de'1944: Bresílelroulnda Dividindo a produção totí{l, p�la äreaplaúta-vinte e, .quatro (M,) hor�$, que' :se .contaré -epós 'o em débito: com o' Serviço Militarl .O. Certificado de da, chegamos' a um resultado muito baixo, isto é,.decurso do, prézo acima referido, pagar a importân- Reservista é imprescindível para a concrenzaçäo de cada morgo produziu sö 323- kg, de milho.'Acha- Ici,�, .de, Cr$ 3!,,0.OOO,06 (tr�zentos e cinquen,!í';I,.mil ,cr\l' rôdas as aspirações da vida ,pública e privada do mos que é um resultado 'muito baixo porque, nozejros), ou nao o fazendo" nomear b�ns,.a penhora, cidadão': \ .' . ..

:.. Estad» do, Paraná e Sãq Paulo, os agrícuítores,. ob pe�a de lhe, serem penhorados ta n, tos bens, . ôe: moras num dos Municípios' abaixo' clredos, colhem por morgo, 575 kg. em média. ."
,

·qua�to.s .béjste.m para o pagament<? do prlnctpel, apresenra-te nas datas e locais designados;' a fim de
" Notem bem êles colhem 252 kg á maís do, ) 6cr�,scI4,0. dos ,lurqs, custas �roce�suals e, honoranosj se'�e� insp��ion��o ,de sàüde e seleclönedo para. o
que nós, quase � dôbro.advocetíclos, flcand,o outrossim, ':_Itado par.a contestar, Serviço MIlitar.

"
. Sabemos que as terras lá, são maís gordasq�erendo, no de.ceßlo .Ie�a�� � .açao; execut2va que. Ih� 1) _ Massaralllduba: dias 20 e 21 de SE- do que aqui: Mas, -mesmo assim, com um poucol

fOI pr9��sta, ,cNJa, petl�9P IDlc.'al. e do teor segulnr,e. TEM'-BRO vindoútlo no Grupo Escolar de Guaramirlrn: de cuidado poderíamos' chegar perto dêles.
- «Exmo. Sr, Dr. JUIZ tte Direito da Comarca de " '

"
,

,

'
1

Jarqguá� do, Sul. '�"ç� A J BANCÁ�IA GERM.ltNO' 2). - GuaramiriJp: dias 22 ,e 23, de S�l'EM:. : .Várias, são as causas que' nos atrapalh�rp,\STEIN S. �., es�abelE;cidà na ci8àâe 'áe Iotnvílle,' BRO vindouro, no Grupo Escolar da me,�mf' cídede ; taís como: terras ,fraca.s, más, sementes, muítas;ne��e Esta9Q,F à 'Bua �pr.,_.João,.Çolin N� . .119, vem 3) - Jaragua' do Sulh ..dlas 25 é! 29 de �E- pragas que �tacam o mílho, �tc. r, '.J�trãv��. ,�e s�� �á'slanr�'rprbcu�ador (in�trume'?,to p�o' T MBRO, próximo, no Clu�e. Atlélico J�aependí; .' !'duitos -agríeultores aqui de Jaraguá, já nota-
____ l�uratOI'IO anexo) aâvogado adlanie assinado, .'lnSCrlto, 4) ., C o ru p a': dlas 30 de SETEMBRO e '1.0. ram_lsto el estao .pr?curando aumenta! ejU�S pro'-na O.A.B. seçao do Estado de Sanla '.cat�NPa"sobj de OUTUBRO do corrente ano no ,C. A. ,Baependf. duçoes. Este ano, fOi comprado por mUItos colonos,n, 9tô, com es;:ritório à Av. MaL' Deodoro 215, nesta'

. .

'

A " uns 200, sementes de milho hfl}rido. Outros, estãocid.ade, com.� as, dua�
,

NOTAS PROMISSÚRIAS, in-o' .

Se f?res arrimo de famíh�, de acord? �om a leI, pondo malS estrume em suas terras.clusas a primeira do ,valor de Cr$ '>0000000 prOVIdenCIas logo o teu requerImento 'e das enlrada,
...

.

_

,

d d 15000000 'd -25 '4 61 na JA M de lua cidade Se 'liveres alguma' dúvida Porém, tupo Isto val adIantar pouco se nao '2e9 � 6stegun d ,� '," �encl as e�: -A'ÇAOe com referência (lO Ser�iço Militar procures a Junla acàbarmos com as pragas que estragam nosso"u- ,respectIvamente, propor a presente , ". , \.II' •

í' �EM IN milhoEXECUTIVA DE, COBRANÇA nos têrmos do de Alistamento Militar do teu ,Ylumc plO,' u - .

.
I

298' ,

XIII d CPC' c;:, J' ,

d TERMEDIÁRIO que serfts atendido' imediatamente O que adianta pormos bastante estrume nos�rt. .
. IDCISl), O. . ., contra o ur. ose a"

I'
. d" 'arados de milho plantarmos milho híbrido se de .

-

. c;:,'1 'I f t..l. . Q I com so ICltu e e gratUItamente, " ,
-uI, va, pe .os a os quoc:' passa a expor., - �e a su-

L '
, ,pois quando o' milho estiver crescendo, as pragaspllcant� I d�z ser credor� do Sr. Jose da Silva, .da Jarêwua do Sul, 22 de setembro de 1962.

matam os pés? Nossa produção continuará pequena.Importanclil de· Cr$ 350.000,00 (Trezentos e CIO'
MANOEL CARVALHO LOPES. .

"

'

quenta Mil ',Cruzeira.s), conforme Nolas Pramissó_rias r

Cap. Dei 5a D,R .

Por �st� queremos, aVIsar os pla�tadores deinclusas, toda:s' vencidas, protestadas e não pagas. mIlho, �rlDClpalmente a9u�les que, estao procuran-'Que apesar 'de efetuado lodos os �sforçós para co- do aum�ntar. seus ,rendimentos, que combatam as
, brat amigávelrnente,. aquilo que lhe é de�ido, ó Réu pragas do milho. '

-

persiste' em nãd' querei' cumprir a sua obrigação Falamos das .lagartas que atacam os pés delíquida e cerra, Que pelo e)(pôsto, requer a V. Exa.,
m j I h o, ,quando êles são pequenos ,mais, ou,aLravés,�da presente Ação Executiva de Cobrança, se
menos, quando êles tem um mês e meio a dois,digne'mandar cirar, o' devedor JCi>seda Silva, para mêses de: idaqe. É uma lagarta que corta os pés'que' dentro das 24 horas seguirffes da citação, venh'a de milbo bem rente terra, (J1J. entra pOl; cima,'pagar a quantia pedida,' m�!s juros moratórios'de 12% ,P para dentro do pé, matando-o. QuandQ se toca,ao ano, Cosias ,processuais, honorários de advogado, elas se enroscam. Daí vem o nome de lagarta ros-'êst'es na bas� de 20% sôbre_ o valor pedido, ou_ vir ca, Esta lagarta é lisa, sem pêlos. Sua \}ôr é meio�conJe�lar no práJ:o I�gal, se �ssiD;l_L-O �esejar, nome-

I � parda: Cheglf até 4 ems . .d.e comprimento. D.ura�-ando enlã'o bens ci penhora, lanto quantos forem ne, te o dia, fica enterrada, Junto aos pés de ml-cessários, ,para garantir a dívida,' despesas e hono- lho, numa fundura até 10; cms. É' de �noite querárlos sob pena' de revelia e confess.o, ficando desde

D ela �az seu,s estragos, cortando os 'pés't de milho.já cit�do para t�dos os atos e têrmos, alé fina.1 sen-
Quando cortou um"pé, passa para outro e assimtenca e e�e�lIçao. P�ot�sta p,or todos os melOs _de por diànte. Cäda lagarta chega a cortar até 5 pésprovas a.dmltl�as �m DIreito. Da,se q vólor ,da Aç�o, de',milho pôr, 9õite, 'G.!llc,ulem 100 lagartas, q-qantospara efeitos flscals� de Cr$ ,�50.000,OO. Nestes Ter-,

, pés não cortam numa noite? . - �.mos P. Deferimento, (sôbre estampilhas estaduais no
valor de Cr$ 22,00, devidamente inutilizadas, o se- , , Existem vári-as maneiras' de ':;;e acabar comguinle): Jaraguá do Sul, 4 de' mAaio de 1962. pp, � C esta praga. A mais barata, istOI é, at que custa mIe-(a) Reinoldo Murara. - »' PETIÇ 0': «:_ Exmo. \.;;; nos, é catar,se na terra estas aga� as e inata- as.Sr. Dr. Juiz de Direito dai Comarca de Jaraguá do Só' que não é um serviço perféito, porque semre, Suk CA'SA< BANCÁRIA 'GERMANO STEIN S. A. escapam algumas,

,

vem' nos autos.:da AÇAO EXECUTIVA DE COBRAN· Outro meio é usar�s'e venenos. Os maisÇA, que se processa no Qartório, do Juizo de Direito oomuns são: DDT _ BHC a 2% _ (pó d,e pulga),desta Comarca, conrra ,o Sr. J0SE DA SILVA, lendo Aldrin 40%, Diedrin 50%, Fenatox 20%, etc.'em vislá o -mesmo não ter sido citado da referida
Usa-se êstes venenQs -sêcos, isto é, em pó,ação, por aéhar-se em' lugar incerto e n&o sabido. P A R A polvilhando',ße a terra ju,ntõ .a�s .pés de milb:o.requêrer ,a V, 'Exa., nos têrmos dos arts. 177 inciso I

QU:;llquer bomba que trabalhe com pó sêco serve.
e ' 118 inciso III do C.P.C., ,a citação por Edital, a DEPUTADO ESTADUAL .

d'ser puolicado' na imprensa lóéal e Órgão Oficial do J

"

Quem não tiver uma ou' não pu er comprar, po-
nha o veneno dentro- de um saco de pan-o e váEstado. Nestes Têrmos P. Deferimento, sôbre eslam·
batendo com uma vara que o, pó irá saindo.-pílhas 'estaduais np valor de Cr$ 22,00" devidamente '

-,,,,_ _inutilizadas" b 'seguinle): Jaraguá do Sul, 26 de julho Marl·o Tavares da' ,'Cunh:a Mell.n A ,quan,tidade que �e gt\sta por- morgo" jariade 1-962. 'pp. (a) Reinoldo Murara. » DESPACHO: - U com () processo que. usa para.espa-lhar o veneno,
,

Cite-'se, por edital, pelo prázo de trinta (30) dias, o ,::','::;;:::�::::'.'::::::::',',-::::::':::::::::','.';;;::::-:::::::::':::::::::'::::::.:::::::::::: Com uma bamba, gasta.se-mais ou menos 4 a 5Executado, editâl êsse a' ser publicado uma (1) vez quilos por; m?rgo. �s�n�o se u� sapo gasta-seno Diário da Justiça e, duas (2) vêzes,: ob jornal Cor-
� I

um pouço �als..
.

'

�. reio do Poy'o, local. Em 31/7/62. (a) Ayres Gama

B b-d 'M W' -Ih I S A I' OS preços deste venenO"varlam de Cr$ 40,00"Ferreira de Mello -:- Juiz Ide Direilo. -_ Em Virtude 'e I as 'ax' I' em! .
o quil<? até 10P,OO o quIlo. �assan'do:�e 1,lm destesdo 'que foi expedfdo o presente edital, qu� será pfixado, � ..' _

.

<,,' I venenos em todas' as car.re!ras de mIlhos, mata-seno local d.e costume, às po.rt.às,ào Fórum e publicado, Assembléia. Geral, Ordir:'�r�.a., " ! tôdas,a,s lagartas que eXIstirem. 'na forma da lei. D'ado e ''passado nesta ci'dáoe' de -

-

Jaragpá do Sul, Jos dois d,ias 'do mêá de agÔ:stp de
, Convocação

.

-

Portanto aqueles a�ricultores que,n'ão quise-mil 1'10veceÍltos'� � sessenta y�, ��<?is .
...:.. Eu Almé!deu ,Ficam convocados o� senh��;s ��i�nis'i�i"desta' r�ni ter prejuizos com esta p�aga, devem comba�,'Mahf':ld: Esc.riV�9, o ,su�screYI... �(a) AYf�s Oama so�iedade, a sê rel,lDirem em ássembl�i�" ger�l or'-' t�.la. E quanto antes .,melhor.; porque ,o·, estragoF�r�elra de ,Mello - JUI� �e l?Jrelto. ,

- A presente dinária, em sua séde social, à rua Benjamin Cons" aIn�a é ptlquen_o.. "
'

"
.,copIa, confer,e com. o QrIgInal, dou fe, 't' t' 59'4 t < 'd d d J uá do Sul no

Os veQenos IndiCados podem ser encontrf\dos
,

: '.. �n • ,Des a Cl a e ,E\ arag
,_ ,"', "'; na Associação �ural de, Jaraguá do Sul atraz\ daI� -jaragua do ,Sul, 2 de agosto de 1962. \ dia. 31 �de out�bro de 19�2, as 9, (n�ve>. hoça�,�ar," Prefeitura M:unicipal..:"_' •

d •

'

..'
,

/0 Escrivão, AMADEU MAHFUD. dellbsrarem sobr.-e1a,segumte PRI?E�L-DO:l�IA.,,, I:
'

_

••

J /,) j " �'" ,

, "',
.

,

f'o ') E d'
I -"

()
.

ã d ba' Faremos agora um bgeIr.o cálculo do custoI[
._......;,....�.===..:._.._..__ .__..-=rn�. III ,.',

- _xame, ISCUSSa-o e apr' vaç? o" � para um mOIlgo de milho Gastando-se 4 quilosllil'ii;;;;;;;;;;;;;=;-;:_;;;-;;=;=;;=�' , ;�::--:;-;'F"',i!!!I!li lanço gera�, con�a--àe l�cro� �e perdas,. p�rece�. -do' ai/"preço Id� ,Ôr$ 45,00": O:"qoU�' "(pr�ço
'

'dõ� pó <lb'�q O R J O R 1\1 .s () E LT E R '" cons�!�1) fHlc�1 e demaiS ,documento� referentes 8�' pulga) BUC, os senhôres Ú'ão �gastàr Cr$ 180,00li!' m eXerClClO SOCIal �n_cerr�do em 30 de.JUn�o de 1962,
'Pflr�,�cabar com ,a,� laga�.��ItI..�d� um •. '!l:�!go '�e

. (�I I CIRURGlflo DENTISTIi I
iii, 2°.) -; Elelçao dq, C?nseJ�o Flsc�1"'-, milho. Se nã..__o quiserem gl\st!lr est� imp�rtância,ti .,i •.•• " Modemíssimo.·�AlIlOTOR':, •• ;,H,,�j ...

'

III ."" '" �o.) L:' 1ssunt08 de _lJ},ter��sEl_'§9c!a1.:" --,-'",e-' ,com o veneno, perderãcf muito malS, pOlS' est!1sßI
, ,

,c
'1 ,"", Aviso' Ach _

•

a-disposição do� senhores' lagartas' ,c�egam, a, estllagar, glte' ,,40% de uma!li .� Reduz o tempo'de�trabalho ,,<_
- III .". t' "d'e'st BaO�cI'esde"'de "n'a"'se,.,j,e· s'oc�l'al ,ca' ru'a' plantação. Isto, ..qlle�, dizer, ,que,_o.s senhores irão(III

"

IR .aCloms as a a" u"
-Ih' 40°/ "".' -)\, 'd' �lh" lo -

b t. "le,ôqmenti!,0,c.On.�0J;t0 do G:LIEN:rE:;':,", ,,1'1" Belljàmih CclD'l�taht.'594, nestacidade;9S documen.-.co er, /.0 a m�n9s"e �l �!.sena�9�m. aere_mIm "

,
,

� ,

"

. tes a, que se� refere o àrt. 99�. ifõ.!..deéreto� (ei.:Q._° 2627, a� me.sIDas, S:al�ulem os preJUlZOS e vejam se nao,;111
' CJLíNIGA - CIRURGFA �. PRÓT'ESE .

'I de 26 de ;setembro de 'Í940, "i'efer.elltßs ao êiercicio le mais economJCo, g'as�a'rem uns CrS 2QO,00 por,I " .' ." J RAIOS -� , .,' , .,' '", ','
._ encer'rilaó em' 30 de ju�ho d.� 1962: •.... 'd.: ',-:, ,�' 'morgo" c?,mo ,v>-en���,.

, 'li-:'m "\co'?/ú'(iÓ�i�: Av.-G�·t[ÚIi? Vargas; :;98 ',,'m, 'r,,; Jar��:�� 'd�"��ril', �� 30,��·i�i.hOd�, 196;\;' .,) ",'" :',A,tY�BE�C ,�" ,�

'lili' (Anexo -a'o Depósilo da Antarcticar "

I' "",". :8Jsa,Yolanda Wilhelm'Drtessen, - Dir. Présidente " ,(\SERVIÇO qe EX.lEN';>�O RUR�L.LI!!' "

Nelson Leopoldo Driessen'__" 'Dit: 'Cómercial· ,-'lIIi-!llil!ãiii�!iEE!i!iiiii!l1: 'i=i!i!il!!!i!I!!EI=m,i b�iiiiIiii!!1II Eduar.do Frallç_iscQ: Wll,helm - Dir. Técnlço.;:.,---,-, :...:.:..�..:...,.���ÇRl.T_Ó.R!O�.LPCAL' OB, J,ARAOUÁ DO SUL_

Oo.RREIO PO POVO SAaADO, DIA 25-8·1962

Amigo agricultor:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Senado extinguiu o

"S,ervfço Social
, ,I" ,j,;'�: 'I:.

"

,
,

.Fôl votada' 1.10','," éft;Mo esperou e' ainda espera.
a lei que cria. o lf'S't.a:t�tp, Como passivo a' carga de

cl <;) 194' ido Trabj'llhaddr, Ruiäfri 'e tnsettefaçãorurel crescenteN • ,_o ,

precisamente' no texto está que a cúpula do SSR não!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!'!!!'!!!!'!!!'!,!!!!'!!!!!!!!!,�!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!\!!!!!!!�,!!!!'!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!,�'/;!!(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!:,!!!!!'" dlsposro qüe 'o Serviço 'soube ínvesnger pare nela

L'e,',g'aI "a" . Yen,da de Câm,-eÓ, arei' do,s'D.'eputa,dos ��i�i,a��,u::�, r�;:re��'�:�� intgvi�;�e��:�::�nt�ara
- cerä o Instituto de Assis- 'história, como órgão fun-,

,

'
, Destaques pelos deputados da zona norte, rêncía Agrária. É deste damentador do Instituto deCa,rne de �a �7:a lo .sujeítos a' aprovação do Senado:, '

modo que o nôvo serviço Assistêncta, Rural e ao
.

V 'y '.' " " Emendas ao Orçamento de 1963 com a destlnação de assts- nôvo órgão legará tarn-

G b d
'

"

Munícípío de Jaraguá do Sul tir o homem do campo bém os fupci\')nários efeti-,

O ra e' e OU'tros . herdará do SSR o' ativo vos porque os Vnterinos e
" ", '

'

'Mipistério de Viação e Obras PÚbÚcas e o passivo. .Corno ativo contratados serão dlspen-" ,BR-59' terá a herança de -bilhões sados. Ainda' não está

t 1·pO'
'

B"
, �

1 Para o trecho de acesso à BR-59 Cri 50.000.000,00 arrecadados' que o· SSR, suficientemente claro comoS 'n O r a s 1 Idem Idem 30.000;000,00 não achou jeito nem modos o,' pessoal
.

de cúpula do
,
(' '"

I ' 'BR-89 I E b d � �n d
'

pera ap icar., m ora sen o UUK se acomo ara no, ,

I Para estudos, projetos, pontes, terraplenagem ,o serviço. .que . a famllla Instituto de AssistênciaRio. - Qualquer açou- tumada a comer apenas e pavimentação do trecho Joinville a Blumenaú 300.000�000,OO rural brasileira esperava, (Agrária.gue pode vender qualquer a carne de boi, galinha, Outras Rodovias ) f
,

, tipo, de carne, desde que cabra, mas .que aos pou- Para a ro'dovia Oorupä-São Bento do Sul''satisfaça Q,S condíções cos vai aceitando a baleia,
,
Ministério Educação e Culturasanitárias exigidas, pela o caramujo o coelho e o 'Fundo Nacional Ensino Médid

\
saúde pública, dependen- polvo. Para gínésíos, do sua variedade do gôs- - A carne de cavalo,
to do, freguês, já que não por exemplo _ continuou ,Ministério da Agricultura "

,

existelegislação no Brasil -,. tem, tôdas as proteínas 'Defesa Sanitária Animal e Vegetal
Iímítando as procedências áa carne de boi e difere Instalação de um pôsto de defesa sanitária animal 3.00.0.000,00
e qualidades do produto apenas por seu ligeiro, Dep. Nac. Produção Vegetal
d· M 1 F b

. dlPara fomento produção de arroztsse .o sr. anue er- sa or adocica o, sem qua -

Para fomento das atividades agro-pecuáriasreína, diretor da Secreta. -quer contra-indicação e Idem do milho híbridoria de Saúde do' Estado .podería mesmo ser reco- Outras Entidades
,da Guanabara. '

I
mendada por ser de preço P bit A R 1 1000000 '00ara o ras e equ pamen os para assoe. ura , . ,

_

� mais acessível 'aos dePor essa raza.o., apezar menor poder aquisitivo Dep. Nac. Produção Animal
do que. se atírma em, e seria mesmo a soluça-o

Para combate às pragas do arroz e da banana
á d d Para o pôsto agropecuário Ministro Cleofascontr �1O, a ven a a

para reforçar a dieta de Fomento da produção animal
�arne de cavalos, burro, carne das classes média Ministério, da Educação e CulturaJumen�o, �ato ou.caehor- e proletária. Ginásio SAo Luís,ro � mteIra�ente Iegal O brasileiro, em contatoe nao r;teCes�lta de lícen-

com os europeus, já está Brasília, 1.° de junho de 1962.
ça prévia a nao ser ,,9ua.n- aprendendo a comermuito ao seu estado ,samtárlO. ta coisa que antes detes-
O que acontece é que tava, como rã, polvo e ca

êsse tipo de alimento, ramujo que hoje nos me

apesar de' largamente Ihores restaurantes, são
difundido na Europa, é servidos .como pratos
evitado no Brasil por finos, o mesmo se poden
uma questão de falta de do afirmar quanto 80S
hábito dapopulação,acos- cogumelos.

l\NO xt.m
,

'JARAOUÁ. DO SUL (SANTA' CAl"ÁRINA) , ,

5.000.000,00

�=::;:::::::::::::::=:::::::::.:=.:::::::::::=�:::::::_:::::::::=:::::::::__:::_:::::::::::::�
li" Vote em ARNO ENKE li
II fi

II para Deputado Estadu�1 II
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::�:..,,::::::-=::::::=::::::=::::::::::::-:di

�O.OOO.OOO,OO

1.000.000,00
1.000,000,00
1.000.000,00 BERNARD SHAW

1.000;1l00,OO
2 000.000,00
3.000.000,00

I

George Bernard Shaw
passou à posteridade como
um dos maiores drama
turgos de tôdas as époces
e o rnais norävel da lite
ratura Inglêse.: Nasceu na

Irlanda, em 1856, mudando
se pare Londres com 20
anos incompletos. Exem
plo do homem que por sí
mesmo se íez, foi servente
de. horel, jornalista, encar
regado da distribuição de
uma revista, vendedor de
drogas e guarda-livros' de
padaria. em 1879, resolveu
escrever novelas, mas suas
produções foram recusadas
pela� editoras. De insuces
so a insucesso, Bernard
Shaw complelou 40 anos.
Nessa fase, ajudado por
um amigo, conseguiu en

caixar umé!, peça tealral
numa casa de Londres,
firmando-se como drama
turgo. "DisCípulo do Diabo"
haveria de trazer-lhe algu
ma fama (1897.)" consii:

tuíndo-se em sucesso de
palco. A fase áurea desse
grande escritor registrou
se em t 926, quando Ih�
deram o Prêmio Nobel de
Luereture (um inquérito
demonstrou que era o es

crltor mais lido em todo
o mundo). Aos 60 anos,
deu' a público as melhores
produções: H e a r t b r e a k
House, Back to Methuselah
e Saint Joan. Deixou, ou
trossim, vasta obra, como
Pyglpalion, The Intelligent
Wonnan's, Guide 1.0 So
cialisrn and Capitalism,
John BuI1'.s, The Doctor's
Dilemma etc. Shaw· era

esquisito, 'gostava de boxe,
ouvia rádio até. de madru
gàda, não comia carne e

linha ojeriza pelos ameri
canos \ "o-americano 100%
é 99% idi'ota"). .Fale-ceu
em 2 de novembro de 1950,
aos 94 anos, nd sua' casa
de Avot SI. Lawrence
(Inglaterra).

.

10.000.000,00

CO�A
A P'rodura-o de Banana - Em algumas regiões,

<'" do Brasil - disse ainda Câmara Municipal vg I Município vg com eventu-
,

o sr: Mauoel Ferreira, tendo em vista patrióticas aI aproveitamonto e ex·, A produção de banana
em 1960 'foi de 256.339.000 em razão da falta da preocupações autoridade8 tenção Municípios \'izi·

carne bovina, come-se locais vg crescente eVasão nhoB Corupá e Guara-cachos, no valor de t 1
C

-

muito tipo de carnle na-o dOll cllmpos e lavouras mirim pt âmara acr�ditabilhões de cruzeiros. São
áceita pelos cariocas, da jovens em iàade mili- que atendimento tão justoPaulo é o maior produtor,

I h T Icom 46'jnilhões de cachos, como. tartaru��s, gi�óia, tar �g em' conilequencia apê o aOB erois dtl Iyll
seguindo-se : Minas com 8ucuriS e varIados tipos 5 U a' incorporação em e de Monte Castelo eIise-
36 milhões, Rio-de Janeiro' de caça.

, '

locais distantes da fixação jará que povo humilde
do homem à terra vg pro- n.ossas plagas confiracoril 33,5 milhões, Ceará Sôbre os churrasqui- vocando declínio em re- ao� bravos comandantescom 22,6 milhões, 'P�rn�m- nhos de gatos apanha�os laçA0 produção gêneros nosso glorioso Exercitobuco. com 18,2 mllhoes, na 'Pra�a da Repúbbca alimentícios tão reclama- mais uma honraria vg Maiteo Della Corte, arE�pí�lto S?n�o com 15,2 e v�ndldos pelas �ar- dos atual conjuntura crise cognominando os baluar- qUtlologo italiano quem�lh�es, Bahia com 1.2,5 raqu�nh�s na Central do

I abastecimento vg aprovou tes nOBsa Segurança e passou a vida decifrand{)mllho�s, :Sa�ta CatarlD� Bras.ll dls�e que a sa�d� u n â n i m e m e n t e Tranquilidade como sen· inscrições nos muros decom I t rnll�oe__s e Par!lna públIca: na� pode �rOlbl re�uerimento ver e a d o r do tambem os nossos Pompéia e que agoracom 10,6 mlIhoes. A area los, pOlS nao há leI que Ebgênio ,Vitor Schmö. heróis da Produção e da tem 87 anos, conta casosplantada é de 184.530 fundamente, essa repres- ckel vg sentido seja ex· Paz Social p' 'Saudações engraçados de seu traba-h�ctares. são.
tendido Bpêlo essa auto- Albrech, Gumz - Preso lho, como o qee se segue:
ridade, militar de tão - "Empreguei muitissh
gloriOSas tradições e de JUSTH'ICAQÃO plOS dias' em decifrar uma
amôr, à terra brasileira vg V�rbal, em pleq;írio frase qua foi segurame.nte
com- finalidade se possi· Sala das Sessões, em escrita ,na parede por
bi'lite ordenar estudos 20 de agô"to de 1962. ,um, meninn t�'avesso dA �����iniciais' para reabertura Eugênio Vitor Schmö I P?lopéia, há maii'l OH dOIS eUle S:�lJb !lUIJ��_ c: poupe St�Tiro de Guerra nêste ekel - V'lreador. 'mIl ános, Quaono term'" b',llI canheIrO ,ompraD(!ç n"

__'_�nei minha t .. ref�, ri muito' r'AR.l�lACIA NOVA
V d d I· I com/ o si,gnif1cado da 18 !lIlBERTo M.- BORSTen,a e lyros fr'ase: "quem Rabtl ler '

U
' " J que dispõe ue m�lOr sortimen_

nos E A ' não é am sa�io ".
o .q,ue tI;) na praça e oferece seus arti-

nos nossos dIas sl,gmfwa gos à preços vantajosos '

"quem .ler é um burrö". Rua Mal. _Deodoro 3 - Jaraguá
Não tive outro jeito se,,; ���

(!J;;" .. SI!I���1ôEI1!JEi! "* SI!I(j�5jfi�IQ8I811!lI!JEi!�1i)
i,," : '

FOTO PIAZERA "

II, DB,PRONTf! Á: PRBPBITURA -:- 'JARAGui
\

DO SUL

I-fotográfias
em Oer'aI

-,'
fotocopias de DoclYDentbs:_

I
. filmes e' Material foto - Aparelhos e Acessórios

, I'.' ,

A �dido. atende a domic�o e taiDbem
,

� em lot.:alidades viziDhas I
'

(
•• ! ,.'

��'!!II!IIl�"* _CiS8 11! ,1I!If' iIIl!ô !M! 1!õJIõ'"*��

r-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::_::::::::::::::::':::;;;::;_:::':::::::::::::�
Ir Waldemiro Mazureéhen ,iiII ,I!
!I II

" para Deputado Estadual II
�=-::::=:::..-::._-::::::==--:::==::::::=::::::=::=:::J)

Câmara Municipal
(ContinuaçAo da la. página)

,Arqueologo vítima de brincalhão

Êle saoudirá a assembléia
,Para os nossos' nomes honrar.
Portanto catari1ienses,
Para 'êle' vamos votar.

r'

\

não comunicar a frase à
Aca!j.emia de ,Ciências de
Berlim. Esta a publicou
em seu "Corpus, inscrip- "

tionum latinarum", e,
agora� todos os arqueo
logos do -mund.o sàbem_
que um· brincalhão da)antiguidade chamou·'me, \

indiretamente, de "Bur-,
"

ro ...

"

Contribuição. para a, campanha do
'Dr. MARIO�T. DA CUNH.A MELLO

,

(Espeoial pa.ra o «Qorre,io do Povo»
éor BENONI BRASIL DOS SANTO�)

,q P0f!o .. oatalf'inense
E um povo

-

lutador
Dr. M'ario també.rp, é"

,

Um homem trabalhado?'.

\

Existem mais de 6 mil
livrarias nos Estados
Unidos. Os livros de bol
s'o são vendidos em mais

uMaler el Maglslra" reprova de 80 millu�are�/diferen-
'capitalismo e' socialismo'

' tes, �ntre.os quaIS b,:,ncas.

, de JornaIS, drogarIas e

, SALVADÓ� ...:. A "Se- supermercädos. A As
mana da Mater et Magis- sociaçãO Norte-America
tra" foi instalada, com na. de Livreiros tem 1.800
,reunião presidida 'pelo membros,' 500 mais que
cardeal Dom Augllsto da em 1955.
Silva, ,quando' o

'

Padre ---------�-

Fernando Bastos de Avila, , "Pior_ d,o que isso,
professor da PUC da disse o conferencisla '

..' \

Guapabara, pronunciou é o cjue 'ocorre no Brasil, Dr. Wa�demiro ,M(Jz1.1reê:h�nconferência 's'ôbre "Mater onde 'não I existe liberdade, .

'�A.§A DE' SAUDE
.

et Magistra" .e os. grandes nem jurfd,i.ca, !lern política.
sistemas .so,cio - eco.nômi, A ,liberdade existente neste Rua l?r.esidente �pitâcfo Pessôa N°. 704
cos", tendo afirmado que país' é apenas téóricà; ex- (antiga residência'd� Emanue� Ehlers)

,

"o socidlismo não tolhe a pressa no' texto frio da' Clínica', geral médic.o ,- cirurgi� de adult�s e criançasexpressão do pensamento Constituição., Q ,operário ,'- ,p.arto� . Diathermi� Ondãs curtas e Ultra-curtas
oe., aI liberdad,e, como se diz: "Meu" filho: pode ir lndutotermia - ,Bisturi-elétÍ'ic.o . Flectro-cauterizaçãoimagina 'nos meios capi- a' escola; inas com que ,� - Ráios Inira.vermélhos e aLuis.' '

taUstas".
.

roup'a,?"

Liberdade no Brasil é
apenas teórica expressa
no texto frio da
Constituição

Dr. Maroto Tavares vem ai,'
Homem distin�o e honrado,

. O povo .na praça proolama:
Êle é o nosso deputado.

Dr. Mario' é amigo de todos,
,Dos oolonos e ,dos

-

operários,
Trabalha por Santa Catarina,'
sem medir os seus, trabalhos.

, )

Dr. Mario 8er� eleito]
Pelo' teu voto vonsoiente.
Dr. _Mario amigo de' t()dos
Dr. Mari'O gosta da gente.

,
'

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


