
.11' ,CA:��:t�:: �!NTf�ie)ld.
o Prof. Carvalho Pinto,

após/longas g�stges resol!
veu aceirar o convite que
lfie foi formulado pelo I

Presidente da República,'
numa jenra!iva desespera
da dç primeiro megtstrado
da Nação pare conjurar.
o estado ceôtíco em que
se encontra o Brasil.

,

O ex-Governador de
. , 'São Pdulo, assegurou·se

C A'" ' ,

I
r

O t d L'
.

t R VI·el··r'a'
o direito de indicação dos

. ' .. �mara . neda-se " qpurar.,. J

j epu a' o aer. e amos .

���s�rs eqU�:,�o�a���r��
lrregularlda' es na PrefeItura ,. financeiros trão enfrentar"O deputado Ie d e re] pessedista, que tiveram

o pesado encargo de de-
� Leerte pamos Víeíre, comb oportunídade . de se pro- belar a inflação e fazer

mento de cimento,' por releror da Comíssêo de nunciar "em plenário, eire- voltar o país à notmall
p a r t e da Compauhia Inquérito da Câmara que vés de apartes, quando dade edrníntsrratlve.
fornecedora. investiga as atividades do do seu discurse. .

IBAD, foi caluniado por O deputado Leerte R,·
JUSTIFICAÇÃO dots de' eeus colegas de mos Vieira vem dando

,
.

Câmara, o que ensejou comlnuldade. na Câmara
Ver�al, em plen�rlO um discurso no plenérlo federal, de suas quelída-
Sala das liessoes, 17 da Casa do Congresso, des de homem público

de Junho de 1963. em que, além -de entregar lnteligenre e rrabalhedor
. I ao Iíder de seu pertído do que demonstrou na Assern-

Vl�tor Bauer, Vereador requerimento de renúncia, bléie Legislativa de ôanra
caso se confirmassem as Cetartne, ende foi um de
alegações, pedia a puni- seus expoentes.
ção de seus colegas pela
leviandade de seus com-

: -A'
.

_...< .

·_..Lror pe,netraç:ão
,�- I

VITOR SCHMÖCKBL I

(Santa. Catarina)
.

Sábado, 22 de Junho de

2a.' feira .úlrüna-: l"e�li- ssquente punição
-zou-se mais uma Sessão implicados.
extràrdinária da Oâmara Foi com essa finalid de
Munícipe; de Jaraguá do Que o vereador Victor
Sul: Oomo era de SB' Bauer tornou a requerer,
e'sparar, 'o assunto' prin- pana conhecimento da

cipal seria, o' caso do Casa e do povo, reque
f a mos o - escândalo do rimento v a z a di o nos

. .' seguintes têrmos:
CImento, (que explodiu __ I

com, a publicação da carta Ilmo. Sr. Presidente da
da Companhia Oatarineu- Oâm a ra Municipal dH
S9 d.e Oimento Portland, Jaraguá do 'Sul.
cancel'aDdo definitiv�mente O Vereador abaixo
qualquer fornecimento, em assinado, na fôrma do
face de ter constatado a 'Regimento Interno da

aplicação irreg(]lar do Casa, vem de solicitar a

cimento adquirido V.S. expedição de pedido
favores 'espeoiais. de info mações ao sr.

Prefeito Municipal, em

exercício, para que infor
me ao Legislativo, sob
pena de incorrer em

crime de responsabili
dade previsto no item 12,
do art. 1°. da Lei Federal
n". 3528, de 3 de Janeiro
de 1959, o seguinte:

100) - Excluídas as en

tidades Novieiado da Bar
ra do Rio Cerro, Hospital
Jaragoá, da Oomunid ade

,
.

- : Evangéhca, Escola Max
, Sa�ad? passa�o, lo�o I Schubett. Ginásio Divina
as pnme:ras h:orZlS�? d!a, Providência, Ginásio São
corr�u. cel�r� a notJc!a de Luís, Clube A. Baependi,
qLle_rulra a casa da vene· ltajara Tênis Clube e
randa Senhor� Augusla outras e n t i d a des de
F�rn�ndes, slluada. �a caráter relig�oso, Educa
esquIna da Av. _gelullo cionais, sociais, filantr6-
V,a�gas e. Rua Jose Bom-

picas e esportivas, quaisfaclO. •

as firmas come' iais el
De fá!o, confirmo� se d ou industriais, inclusive

noTícia ao se chegar no particulares (p e s sô as),
local, onde. parte cdo Ie· aos' quais a Pr.efeitura
lhado am�acava despen Municipal, a qurllquer
car se, enquanto que po· título, forneceu, vendeu

pulares procuravam retirar e/ou1transacionou cimento

da easa, os perl1211ces da adquirido da Companhia
'idosa se[1horéÍ. de C i me n to Portland

C& tari�ense de, Itaj aí,
Conta-se' que, mesmo com forneciml'lDto da re

com o acontecimento, da _lação
-

n.o m i n a I dos
Augusla recusara �e I a ádquirentes ou benf:lfi
deixal1 a.casa, conseguin ciados, quantidade de
do-se G inten.to depois de sacos e respectivo preço
longa _e paciente �xplica- unitário,. a partir de 1°.
ção de ÍTIoliv9S. E que (> de Janeiro de 1962 até
mundo de dona Augusla
eslava denIm 'das quatro
paredes' dessa anliguíssi
ma casa e ,a spa saída
de laLambienle, deslruiria
para sempre' as mais·belas Escolas' Reunidas Ro!and Dornbusch
recordacões de sua moci;-
délde. . I I'

,';,

Atrelados aos interes
ses do sr. Prefeito, os

vereadores do governo,
mesmo ante a leitura do
ofício da Companhia de
Cimento, a prova mais
do que provada de fla
grantes irregularidades,
não tiveram dúvidas em Com base na arrecada
votar contra, o que levou ção da Coletoria Estedual
ao líder da UDN, verea- DO último trimestre pode
dor João Lúcio da Costa, se aruelmenre estimar o
a pedir votação nominal, giro comercial de Joinvllie
para se saher, mais, tardç., em um mínimo de 3 bilhões
quais dm; vereadOres quel de cruzeiros mensais, ca
consentiram na oficiaH- benfio a maior parcela às
zação da corrupção, nas indústrias, com um falu
negociatas e na malver- ramento da ordem de 2,2
sação

.

dos dinheiros EI bilhões de cruzeiros por
interesses públicos. mês.

A maior parle dêsre
movimenlo é operado junto
aos dez eslabelecimenlo'S
de crédito na praça. Além
dêstes bancos, conta o

município ainda com uma

SENADO: Nada de

empréstimo
compulsório'

Como era de se espe
rar; a desculpa pela
recusa a s s e n tau ao

princípio de que o re

querimento não tinha
juntada de documento
que comprovasse irregu
laridades praticadas.

porremenros.
.Dentro de trinta dies

deverãô os deputados ce

luniadores apresentar as

provas de suas alegações,
sob, pena. de serem julga·
dos pelo povo e pela
Câmara -federal de Depu
lados.

Notícias de Brasília
dizem que a Comíssão de
Finanças do Senado. apre
ciando o proíero de lei que
concede aumento de ven

clmentos aos funcionários
civis e militares da União,
rejeitou o item referente
à tomada de empréstimo
compulsórlo.

BRASILIA - O .mi
nístro da 'Agric ltura,
Sr. José Ermírio de Mo
rais, confirmou aos jor
nalistas, que vai ser au

ment-ada de 10 para 15
por ,cento a percentagem
de fubá ria farinha do
pão, que terá também
raspa de mandioca. .A
medida que' êsse pãQ
composto fôr seI)do acei
to pelo povo brasileira,

A lé 31·3-1963, �rrecadou frisou, o Govêrno Ira

cêrca de 1 bilhão de cru- restringindo a importação
zeiros de impostos e laxa.s, do trigo, e isso servirá,
assim distribuidos:' também, para estabilizar'

\

K hl a lavoura da mandioca.
Alexandre oe er Municipais' 64.30Q.000,OO Anunci'ou que nos pró-Esladuais 521.000.000,00 ximos dias baixará de-
Faleceu· no dia 14 do federais 41-0.900000,00. creto obrigando os moi-

corrente o sr. Alexandre No que diz respeilo à nhos - nacionais e esKoehle'r, funcionário pú· arrecadações sradual, cabe trangeiros - a plantaremblico municipal aposen- aqui um pequena, eXPia-lI trigo. Este ano, informou,
tado. O eXlínlo era figura nação: em 1961-, 'Joinvjlle a �rodução do trigo che
por demais popular nêste récolheu aos 'cofres públi- gará a 650' mil toneladas.
Município, onde numerosa COS' estaduais mais de

.

familia
-

se dedica a um Cr$ 720009'000,00 dé im.
salutar labor. O sr. Ale

postos, sendo o s�u maior
xàrdre Koehler ha questão con.lripuinle. No cilado ijno Soro �omerci�nte, e
ano e. pouco já livera um ' , "

d Idustri 1"arecella orçamenlarlâ o !n a " Na salva-
Princfpio äe enfarte, recuo E t d f'

,

. S d o OI pouco superIor g,uarda dos teusPerau.do·se, ,contudo, do .

b'lh- d
'

a seIs I Qes e CtllZelros, interesses, inscretTa-traiçoeiro mal. .' 'f- ds�gOl Icãn G,. po�tanto, Que

l'
te na Associação

I
" Conta' se entre os enlu -

soment.e J � I n v III e, que Comercial e Indus-lados, ,o sr. Nivaldo Si- .

õ 30 d'
-

'mões de Oitvelra, Prefeito
conta apenas , /0 a trial de' Jaraguá do

J Ao publicarmos a no·., pop u I a çã ó do Estado, . uI.
licia, acr.escentamos nosso Municipal de Rio Negrinho. recolheu .

12% . do ,total. '

"

publicando nesle sema'ná apélo pata que o populoso "Correio, do Povo" é;l0 TraIa se, pois, de um ólimo
rio a noticia dos feslejös bàirro do [tio Molha ensejo do IUluoso aconte índice. Complementando,1_-------......- ......- .....

que' irão realizar·s'e, ná· prestigie os feslejos, com cimento. apresenla à diga-se que er,n segundo
• A.

. é)' finalidade àe am·parar familia do 51'. Alexandre I,ugar. col:ocou�.se, ? ,pro
qU,ela escola" nos próximos alunos' necessilados da· Koehler'- os seus sentidos gresslsla' m�n,lclpIO .de
dias 29 e 30, do, correnre, qUßle 'estdbelecimenru (je p.ê8ame�.

.

. plume�é\u. e, eJ11, �erceJr<?
fes,��jos êsses. qU,e :erãd lode'FI�rlanopolls.

O deputado udenista,
num gesto que muito' re
comenda os pqrlamentares
carartnenses, obteve e so

lidariedade da bancada
É público e notöcíc

que inúmeras. foram as

negociatas praticadas, ea
bendo, ágora, a apuração
do montante des s as

c liberdades>, com' a con-

.Ruiu a casa' de
Dona Augusta

Joinville
pujança

e sua
' 15.' por cento. d@ Fubá

-. .

economlca na Farinha do Pão,
sede de Ças� Bancária. e diz O Ministrouma AgenCia da Calxa l-
Economica 6ederal.

O resultado da votação
evidenciou que votaram
contra o acima transcrito
requerimento, os seguin'
tas vereaddres, perten
centes à bancada qu!"
serve aos interesses do
Prefeito: Ru.:Hbert Sch
melzer, Alvaro João
Bertoli, Cleme ceau do
Amaral e Silva, Francisco
Girolla e João Cardoso.

Mais um capítulo que
fixa uma época em que
homens em crise, conseo'
tem na existência de
aproveitadore's no poder.

No âmbito eSladual, o

movlmenlo báncário de
joinville, ocupa o segundo
lugar, lanto em depósitos
como em ampliáções.

/

Quanto às finanças pú
blicas,. cile�se que Joinville
é o maior centro- arreca·
dador de tributos em todo
o Estado e, com exceção
de algumas capilais, um

dos maíores do Brasil.

PQbre Jaraguá,. que
merecia melhor sorle.

,
'

social-filant�ó '

.,'

,

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



1'''CORRflO 00 POUO" I r:=�����""·'''::"''·'''''',:��,,,::�·:m:,
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������ Thomaz Radwans�i s. I.-Ind., Co.m�- � Agrícola
=======�.�� f� . S O rt I A I, S I' B Assembléia Geral Extraordinäria
(Fundação: =z:müller - 1919) f�. � . V'

, '��.� EDITAL DE CONVOCAÇÃO' /
Emprêsa Jornalística f l P I t f' id d S 1'<

"Correio do Povo" Ltda. ����� �"r...... t·...-".·m:;.·o:.·�. e o presen e roam convi a ali! 08 ' enhorss
- 1963 .' .

I Dia 24: C,'vl'l
Acionist8's desta Sociedadé, para se reunirem em

Diretor .' Aniversários Registro .Assembleia Geral Estraordinäcia, a realisar-se na
Eugênio Vitor 5chmõckel _ A sra. Ioenlra, espõsa séde social, em Guarani Mirim, Mun. Massarauduba

Aurea Müller Grubba, Oficial 1 15 h d di 18' d .

Ih d 1963 f'do sr. Rolli Bruch, nesta ; pe as oras o la e ju o e , a Im de
Fazem anos h?je: I

_ Ademir e Lilian
do Registro Civil do apreciar a seguinte O�DE� DO DIA:-

'

10. Distrito da Comarca J a-Eggert; (aguá do Sul, Estado de
_ De l i b e t Terezlnha, Aurea Merle íllha do-

, Santa Catarina, Brasil.filha 'do sr. Edgar ôchrnin; sr. Balista Areldl ; faz saber que comparece-- Nair, espôse do sr.
ram no cartório exibindo osAmonto Quadros; documentos exigidos pela lei

- o jovem Joãozinho, d h bfi)\ho do sr. José Miguel
afim e se a ilitarem para

casar-se:
ôcheuer, em Jataguá 84.

Eaeem anos amanhã:

ASSINAl"lRA :

f\nual.· •. • Cr$ 590,00
Semestral.. • • Cr$ 300,00
Avulso. . . . Cr$ 15,00

- Dirce, filha do sr.

Augusto Tornelím., em Ira

pocuzínho.

a)· Alten-ção de bens .mõveià e im6veis à fir
ma Industria Reunidas Radwanski Ltda.;

b)- Assuntos de interesse geral.
Pelo comparecimento, desde já agradece,

A DIRETORIA

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
[aragua do Sul - S. Catarina

Guarani-Mirim, 17 de junho de 1963.

Dia 25: Edítal n. 5.560, de 11·6-63.

Armando Spezia e

lrecerne Borba

ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re
sidente nesre distrito, em

Ribeirão Molha, filho de
Leonardo ôpezte e de
Otiliä ôpezia
Ela, brasileira, soheira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Ribeirão Molha, filha de
Sebesttão Borba e de
Alidia Díes.

GERTRUDES RADWANSKI-Dir. Presidente
ADELAIDE RADWANSKI·Dir. Gerente

SE VOCÊ Jara
guaense é MÚS 100,
não deixe de inscre
ver se na Sociedade

. de Oultur a Artística.
Ela necessita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

- Olga, espôse do sr.

G. Rodolfo fische!';

Valério, filho do sr.

João Lúcio da Cosia;
- o sr. fritz Lemke,

em Rio da Luz;
_ a sra. Vva. Clara

Georg . Herrmann.

._ fausto, filho do sr.

Leopoldo Rei ner;
_ o sr. Carlos Gielow,

residente em Rio Cêrro ;
- a sra. Emrna Beneire.

rr=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::-=::::l:::::::=;;::::::u

II Dr. José Wal�emar Vieira Dias· If
II Médico operador - Insc. 837 - C. R.M. �r. II
:! Ginecologia Pediatria Urologia Hli Doenças de Senhoras e Crianças ii

iii
.

Ultra-Violeta e inlra vermelho n
1 ::

li Rua Epitâcio Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 ii
II JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA H
i! ii
II ::

ii Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. ii
II !l
II Atender-se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs ::

ii ii

lli
e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos H
i., (Retorcida). Jin -

�::===.-:::::=:::::.:::::::=:::::::::=:::�=:::::::::==::::::=::::::::=====-.::j.•.

/'

Dia 26:

- O .sr. Frederico M.
MoelJer;
- Ida, filha do sr. Ru

dolto Kresstn, residente
em Rio da Luz;

- o sr. Albano PicolJi,
em Barra do Rio Cêrro.

Dia 27:

- A sra. Olga Koehler ;
- Irene Luciam, filha

do sr. Vitório Bortolini.

tr=:::.:::::::::::=::::::=:.-==::::::=::::::=::::::::::::::::::==::::::::::::;.::u

� VENDE-SE II
li I'iI Um- terreno e respectiva casa residenoial II
ii li
II na principal rua da preça. II
- IIII Residência e Ponto Comercial - ii
ii li
.• II�! .Informações com o sr. Vl c ror Zimmermann I:ii (nesta cidade) II
l\::::::=:::::::::=::::::==:::====::::::::::::::::::::::::::::::::====:::.!)

Dia 28:

- Adélia, espôsa do
sr .. A�gelo Pradi.

Edital n. 5.ó6!, de 12 6·63
Alvaro Planinscheck e

Maria Silva Pereira

ele, brasileiro, solteiro,
operário. domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de José Planinscheck e

de Alicia Ida Piske PIa
nlnscheck.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade. fi
lha de José losrno Pereira
e de Geraldina da Silva
Pereira

.;=ii!J!I!!l.lai!!l'iiE!l!i$li5!5!ia!!!!l�!--l !j�Ij; =!!.W,__
• •

m DR. JORN SOELTER m
m I CIRURGlilo DENTlSTI'I I I
m Moderníssimo "AIROTOR" m
ii Reduz o rernpo de trabalho 1-� e aumenta o conforto do CLIENTE.

•

M.. �

I!li CLíNICA - CIRURG IA - PRÓTESE
m RAIOS X Im Consultório: Av. Getulio Vargas, 19P Jm (Anexo ao Depósito da Antarctica) iii
E . iii
ä.�:.:�=:��!!==r:5fõ!F:-uEi!iilE":--5*!S!,mr��

O lar feliz do casal
Megde-ôlgrner Lucht, foi
presenteado com uma
linda garola, no último
die 29 de Maio de 1963.
que na pia bettsmal rece

berá o encantador nome

de Crlstiene � Schreiner
Lucht, nomes que repte·

, sentam a homenagem ao�

!í::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::::�'::::::::::::=::::::=:::::::::::::::::''::;-� avós maternos e paternos.
ii DR WALDEMIRO MAZURECHEN ii "Correio do P o v o"
li I' ". !II apresenta ao dtslinto casal
II M É O I C O !i os seus cumprimentos.II I!

iii Rua Presidente Epitácio Pel!>sôa N°. 704 li
!! (antiga residência de Emanuel Ehlers) il
i! Clínica geral médico - Cirurgia de adulros e 11
II crianças - Parlos Diatbermia - Ondas curlas e li

ii UllriJ curtas - Indutolermia Bisluri-elélrico Elec 11
ii tro .cauterização • Raios Jofra vermelhos e azuis. Ii
�::::::::::::::=:::::::::::=::::::==::::::::::::;-.::::==:::=:::=::::-.:::::::::.:::::::::.j)

Cristiane Sc�reiner lucHI
;f'::=::::;;::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=:-:::'::::::::::::::::::::::;::::::::::;;�
II, VENDE-SE II
ii li
.. , fl

li Trator de esteira Hanomag K 60, ano 1958, H
1.1.

com lâmina e guincho, pêso 8.000 kg. 65 HP

IItotalmenie reformado com esmero por mecânicos f

li competentes. Ver ne Rua Jerônimo Coelho s/n J
ii em frente da Rádio Cultura em J o i n v i II e. g

li'" Tratar com José Nerloch em [aragué do Sul. il
\h:::==:::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;=:..di

t. ua .. , �j!.JC ",Jo<:Io!UL I:' ��.

n IcCIII,':IIfO '.:t- .10(lOS. mande
p .ssar () pr eseure edital qu
sc .a publicado p�i.l impren
sa e t'm cartórIO oode ...era

atixaào .lUi alllt' I'i dias. I)í

liguem soub�r de algum m:

pel:!lmelllO acuse-0 1'<!Ta D'

tins leQai�.
AUREA MULLER Gr�UBBA

Oticial

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

����
�= CIRURGIA DO ESTOMA:GO - VIAS BILIA- =1
i� f RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �l
�� Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras j11g Comuniu aos seus clientes ,que denderá no seu

lg novo consultório à Rua Arthur Müller n' 160 �
. g (AO LADO DO NOVO HOTEL) :

·l.�::..:,��,,:.,�.�:.:�:�v�::�., ... :;,:,��::��.:::.jl

Antonio Quadros - proprielário - Jaraguá do Sul- SC.

1
..\1 DR. IVO KAUFMANN Il.il.'.

-- Ciruraião Dentista
II .s. "

li ii
ii Consullório: - Rua Preso Bpilacio Pessoa 139 !!

li (em fren'e da BMOOBsucl 'li
!I A'h cl ii
II

- pare agem mo ernissim" -, I:

li RAIO X - CLINICA _ CIRURGIA li
:: i!ii PROTESE - CLINICA INfANTIL ii
ii !!
==::::::==:=.===::::=:=======::::::=::::======::::::= :.:

VENDE-SE'
Por mOlivo de mudança um terreno com casa

de madeira, 1 gelaaeira Climax, estado de novo e

duas bicicletas.

Rua Roberio Marquardl; Informações com o sr.

,

Dr. Franc=�!!�:() Piccione ��-V-E-N-D*E�5-Ê�_'!
Cirurgia Geral de adultos e crianças - Cli- �. �

nica Geral - Partos - Operações - �
,

Uma propriedade com 1.200. morgos -- terras �
Moléstias de SenhorC18 e Homens. � apropri,adas para o pla�lio do arroz_ - conlendo �

Especialisla em doenças de crianças � o s�gUlnte:. , �
Atende, no HOSPIrAL DOS FERROVIARIOS �. Um bananal com 1.0.000 pés produzívei&. .

f
(Clara Hru.chka), da. 9 a. 12 M. HOSPITAL

I
! 30 morgos d. arrozeira plan'aäa. . 1

JEb'ÚS DE .l'{AZARÉ das 15 as 18 bs. � 10 mil metros de v�las pena arrozeiras. �
cc o H. U :P A _ SANJrA. CA�A:aJ[NA � Uma "'�trada �onstrUldé:i denlro do lerreno (2.500 mts) �

. "

�
250 pes de arvores frulíferas en·xertadas.

I
-

3 casas de madeirõ. .

EI! llE!iEi!ltEiiiliEEll!i!ii!l=n=ll-l!::i=Il=li=II!iEl!-':"U_I' .I=!�!=;!-!�. 1 pasto cercado com arame.'
.

m .ffi\ro· I\\Jlf'1lllJ lFnonUtfl\ 1I))IfJlWfP'lt-if1\ Jt1lp � 7lP. \UpAil,ß
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\ I Frutifer"s e Or"ament/tis
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III ' mantêm est.r.eito intercâmbio judiciário com os Escritórios m Dahlias, CamélIas,. (10Dl- n iI

II de Aàvo�acia DR. HERCILIO .. AIlEXANDRE ,DA LUZ, R fe�;�:�m��;:����c"l! Cirurgião-Dentista II
iii- com séde f.lJIl Joinvjlle e São Fra�cisco

"

do Sul;, está efIl I i!! CLíNIOA - PRÓTESE CIRUR'GIA iiP. ILUSTRADO . ..

1""'1' condições (ie, também,
..
aceitar 9ausas paI_:a aquelas 00- fil " li ii '\

_,_ marcas, sem' maiores onus para seus constituintes. II!� Leopoldo .s�idel li' Art. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL I!
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I" DIA 23 DE JUNHO, Jaraguá será palco Notlcíérío
.

===lllin 21., c grHot]) 21.
do maior acontecimento esporti�o' da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá

Minhe amiga. dona de casal

do' .ano em curso INAUGURAÇÃO,/ ,

Nos artigos passados, falamos sôbre o pre Realizaram-se no domingo trenséto as solení-r
parojfo terreno para cultura d'e hortaliças, sôbre " dades de inauguração da nove Usina Termo Elétrica
a semeadura, repicagem. transplante combate às A 23 de Junho, o Clube Náutico Mar- do Pirai, localizada às margens do rlo Pirai, Km. 14
pragas, etc. Diversas vêzes comêutamos, também cílio Dias. de Itajaí, vice-campeão estadual da estrada de rodagem Iotnvtlle-Ieraguä, cuja. cepa
sôbré o valor nut.ritivo da" hortaliças e cremos de futebol e uma das glórias do desporto cidade é de 5000 KW., e que tndubuavelmente irá
que nenhuma dona de casa desconhece a impor. á d' r e f o r ç er o poder de suprimento do 'sistema da
tância das mesmas, em nossa alimentação diária. catarmense-, estar, se apresentan o em

Ernpresul, beneficiando tôda região Norte-CatarineoseFalaremos hoje .• sôbne a cocção destes ali- nossa cidade, contra a seleção jaraguaense servida por aquela emprêse. .

mento!!1.· . de futebol, num prélio que mobiliza a opi- Eepécíalménre convidada pera o éro da inaugu� 'Ao ('lozillhal'lnos qualquer vegetal, devemos nião pública e satisfaz, aos desportist s ração e éo banquete' que 00 domingo realizou-se
. cuidar pera não destruirmos parte do seu valor [araguaenses pela qualidade do espetäoulo. n08 _sé!lõ�s do .Clube Giná�lico d.e Joínville, a Asso-
nutritivo, cuicundo também da bôa apresentação, O ].ogo que será beneficente represen- cieçao Com:_rclal e. Indu8!rI.al se fez. representar por
bom sabor, eôr e textura. ' 'tJ ib

." _

'

Ii
lima delegação de industtiais desta Cidade.

Devemos, então, seguir as seguintes regras: ta generosa con rt uiçao e uma va 10-
\ 1) - Corte as bortaliças somente na hora sa colaboração do Marcílio Dias e dos FERIADOS

doi uso ou cocção, evitando assim perca de víta- desportistas de Iaraguã do Sul às obras Com o oblerivo de dissipar quaisquer dúvidas
minas, pelo ar.

. '.' do Ginásio São Luís e será efetuado no e eliminar controvérstes em torne do assumo, infor-
2) Cozinhe· somente o necessário para uma

Estadio MAX W ILHELM apresen tando-se
mames que de acôrdo co_m a Lei M�nicipa! n.v 14,

. rereíção., Verduras cozidas ao meio día para serem
. . '. . que alterou a de n.O 77, sao os segumtes dies con-

usaaas a noite, perderam parte de seu valor. na preliminar, o Olube .Atlético Baependi siderados' feriados muníclpats : Ascenção do Senhor
3) - Não as deixe de môlho, depois de des- frente ao Botafogo de RIO Cêrro. ' (variável); Corpus Çristi (variável); Assunção de

caacadas ou cortadas. /1 água dissolve os minerais A. direção do Ginásio São Luís, ,agra- N a Senhora (15 de Agôsro) ; Imaculada �onceiç�oalgumas vitaminas. doce, sensibilizada, a todos quantos presti. (8 de Deze�bro); Segundo dia de Natal, (26 de Dez);4) - Cozinhe os' vegetais somente o tempo giarem com sua presença, a tarde esporti- Segunda-feira' de Pascoa e Segunda-feira de ::>ente-
necessarto para amolecê-los Se cozinharmos mui '(

COSI e
to tempo, êles perdem a forma, a côr e o valer va do dia 23 do cor�ente.

lO e

Os feríetíos nacionais, são os que seguem:nutritivo. Externa, outrossim, os melhores agra- 1 ° de Janeiro (Confrarerntzeção Universal); 21 de
5) É na casca que as Irutas e vegetais têm decimentos à Liga -Iaraguaenae de Desper- Abril (Glorificação de Ttredenres): 1.0 de- Maio (Diamais vitaminas. Quando possível, cozinhe os com tos e ao Marcílio Dias, protagonistas de no Trabelhor; 7 de Setembro (Dia da !nd,epe�dência);casca.

tão O'randioso espetáculo. 15 de Novembro (Adven�o da Repubhca), �5 de
6) - Use uma panela com tampa bem ajus o Dezembro (Natal) e o dia em que se realizarem

tada e pouca água. a míuíma possível. eleições gerais �m todo país.
\ 7) - Não jogue fora' a água que serviu para De conformidade com o que dispõe as Leis
cozinhar as hortaliças. Vncê estaria jogando Cor'retagem e Imobl"ll"arl"a "DALMA" Federais n,O 605 (5/:/49); 0.° 662 (6/4/49) e 0.° 1266
grande parte das vitaminas e sais minerais. Ponha (8/12/50), é vedado o trabalho nêsses dres, pare efeito
esta água na sopa ou no molho. RUê} Mal. Deodoro n. 155 do Repouso Semanal Remunerado, salvo o eeso de

8 - Vegetats vermelhos, tais como beterra algumas atividades devidamente regularnernades.bas, ficam maís coloridos, quando adtcíonamos Junto a Casa Lotérica
ácidoR - (1 colher de limão, por eXtlmplo).

9 - Evite usar bicarbonato; êste destros as

vitaminas B I:l C.
10 - Não adicione limão ou qualquer ácido

em verduras tJrancas ou claras, o ácido as toroa,
ria escuras

11 - Lembrem-ss'que quanto mais forte for a côr
de um vegetal, tanto mais rico êle é em vitaminas
e sais minerais. ,

.

E a'gora, uma receitioha, para você, dona de
casa.

COUVE-FLOR AO FORNO '

Ingredientes: - Uma couve-flor pequêna,
uma colher de sal, uma xícara de Jeite, uma co

lher de manteiga, uma colher de maizena, uma
colher de queijo ralado.
.. Modo de fazer: - 1) Limpe 'a couve·flor e

afervente-a. cOJIl sal em pouca água; 2) Logo que
estiver macia 'retire do fI go e escorra a água; No centro' da cidade -

3) Faça um môlho branco ralo; 4) l\rrume a cou- '1 casa de madeira com rancho e pasto com 6.250 m2.
ve-flor. �.uma fôrma e rte8p�je s�bre ela o Plôlho 1 terreno com 12.500 m2.,... terreno plaino, com úm
9 o queIJO ra!ado; 5) Leve. ao forno por uns dez riacho atravessando o mesmo, pagamento a combinar.
minutos, servmdo eil\. segmda e BOM APBTITB.

Página 3

Uma orgaßiza�ão dos bons n�g6ci(is oferece:
Rua João Planin�check -

i'f;:'::::;::'::·:':::::'::-';:':'::�=::;·I:::::;::::'''::::'::::::::::::::::::==::::'::::::::::'::::;;:::':::'::::==.:::::.�

II Il))IRt IElllC1ffi KAUfMANN !I
ii ii
fi �iÊDI(}O CiRiJBGIAO II

H Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I!
ii II
ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto A legre ii

H ii
ii ClnllRGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E II

iI CLINICA OERAL !!
h n
n t�mga prática em Hospitals Eoro��us li
li Consultório e residência: ii
'i TeL �44 - Rua Preso .Epitácio Pessôa, -405 iih H
U 5 u

oi CONSULTA: '

ii

II Pela manhã: das 8 1/2 -ás 11 horas "
H Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 li:.! horas II
ii ii

ii Atende chamados tambem -à Noite !l
�i '\ - _)}�=:"==========::...-==---==:::======:;/

1 lerreno 12x7õ com casa de madeira Cr$ 350.000,00;
1 terreno 14x73 com casa de madeird Cr$ 380000,00;
1 lerreno no centro da cidade com casa de madeira
ótimo negóc.io por Cr$ 900.000,00,
Estr. laraguá Esquerdo entrada para Brasília:
1 .:asa de madeira 7x9, um rancho 7x7, lerreno de
14x40 tudo cer.:ado - pdgamenlo a combinar Cr$.
800.0QO.00; 1 casa de marerial, com lerreno 14x65
Iodo conforla chalé Cr$ 1.500,000,00; 1 casa de ma

teria) terreno 14x65 . fundos para o rio Jaraguã -

Cr.$ 1.300,000,00; 1 casa de madeira com rancho
pOSIO luz elétrica e 3 e 1/4 morgo de terra - por
Cr$ 750.000,00.

Lavrador amigo, \ r-�='�'===========�=====�="'==="",�
...............

�C.lh::a::v!:�m�:�:: ;.i�:n!:UiM��O m���!�� 1.:.1'1'1.: �r, G UI u'o F � rna n U o Fi � G � � r I::.'j.:: I I DP'1e!::�::D!'r·ara i}'de J�raguá. chégamo.s ao seguinte resultado: Cirurgião Dentista
A médi'a äe pr.odução ele milho, por morgo, :i II Escritório ao lado da Prefeitura

. dos nossos agr-ic�ltores, é de sómente 315 kg. de !':! Comu::1ica a seus clientes que se acha !j
L

-

milbo debulhado. Sabemos que, em outras regiões:. estabelecido em suas novas instalações :: fARAGUÃ DO SUL'
{Ío"Brasíl, como Norte do Paraná, Estado de São iI' à Av. Getúlio Vargas, 170 - !l �1�""__4,.._4r........o4)o...-�i)o.;.��__�
Paulo, Minas Gerais, os agricultores colhem em,!! (ao. lado da. Sapataria Freiberger)

. 1;
�oé��eP��s�orgo, 500 kg., portanto 185 kg. a mais �:::::::::::::::::::::::::=:::=::::=:::::,:::=:::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::=::::::::::-.;::::'l """"'''''''A'''''''''''p'''''''''''o'''''.'''''t''''''h'''''''''''t3''''''�''''''ke .. ',�s eh � l�ll
II mEm outr08 pàíS9S, como. América do Norte, 'i:.;::::::::::::::::::::-..:::.=:::::::::=:::.::-.::::.:.....::::::=:::::::::::::::;;;:::::::::;;;:::::::::::.�
nem é Dom falar, colh�m_ �m média 1.00� kg. por �b" �'oft& & _ a e It ., ee� � M U l.·· '::!! JARAGU:A DO SUL
vmorgp- PMque será que nos colhemos tao pouco? ii �:< '" Z mi � �� � � � � 19J !,u Wi li ____

Colhemos pouco, devido a um grandl'! número _!i - 11
MEDIKAMENTB UND PARFÜMERIENde fatores que átrapalham, o c,rescimento do m.ilho. ii ! __

.TA HAGUA li
Os princ!paisjsão: telira fraca, pragas. que atacam. ii e Perfumarl'ai>. n Das Symbol der R�chtschaffenheil, des
o milho, ROUCO cal no solo. etc., etc,. .H VJadícamentos .

g' Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
Porém" o problema pt'ÍJlcipal está na semente li< Símbolo de Honestidade 1.:�,:. am besten zu den geringsten Preisen bedient"

usada ,p.elös agricultores. Muitas vêzes, são �emen- H 'Confiança' e Pre eza .

,
'

, tBS velhas,. e .quase. ��mpre. semente �olhida na H A que m�lhor lhe atende 1: . _I-proprieda.de, ano apos ane. I

li ,li e pelos menores preços " ��88�I!!I6��I!;!I8(jIEftnl;H.�_:I§II§8i88_I88@!E11888618{i
.

Se os� prezad&s leitores, quiserem coI er. mais :;�_ __ . __._----------_._---_._�-_ _._-�-..;--? i;. - FOTO, PIAZEYf:ltA Imilho, mudem de semente" de preferência para.o
." ,-.-.------- ---- ---.---- -.--.. -.-.--.-..

,

.

J['&.

milh,Q hibrid,o. \ .

.".

, DBFRONTE Á PREFBITURA - JARAGull Du SUL
..

'

O Milho' Hij)rido. dá um aumento de rendi-
.

Na 'colheita, o resuItàd� foi: 1.491 quilos de Ikl

I' ment'o' de 2,U a '50°/0 a mais. Se todos planta.ssem mIlho �ebulhado
_

'.

II
Fotografias em Geral -- fotocopias de Documentt;s -

II I,.l, filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios
MILH0 HÍBRIDO. a 'média de ,Jaraguá pas�ari,a Num morgo, daria 1.863 kg. de milho debu
de 315, pallá 41"0 kg. por morgo.· Pqrtanto, colhe- .lhad.o, ou 1.548 k,g, a mai� .do qUB .os no 8"8 o si _ A pedido. atellde çt domicilio I!t tambe I..

á 1 III em localidades vizinhasriam 95 kg.""em méiiIá, à malS na mesflla 'rea., agrICultores COStumam co.be.; por m�rgo. 00 .' •

.

Quem, vai plantar n;!ilho híbrído, pela primeira Claro está, que nem todos terao' o, mesmo (jS8&i!l181iJ88�@t!\(j�IS8Iiti��
vêz aconselhamos qUe plante runa ,área pequbna, resultado, ou seja, nem todos colherão 1.863 kg ,''Ie

e .a'o lado desta, uma árear igual éom o milho que de milho, ,debulhado num morgo. Mas pfantàriào
éostuma se ear todos os ânôs. 'Na colheita, faça milho llibrido, os senho,r8s terão, n'o, mínimo um
a pe'sagem" e cómpare.,a produção. Você decidirá aUIDe!lto de 30 a 40%. <,

•

por si mesmo/'o que fazer no �no seguinte. \, Por ai,',o� senhores, pofiem ver se é ou não
Daremqs agora, um pequeno exemplo ocorri vantajoso plantar MILHO HIBRIDO.

dó aqui no mun'icípio,:
.

Experim�ntem e Yejam os. resllltados,Um -sóc.io 4 S, Irio Grüt�macher, residente
.Al (C.A R E � Cem Três Rios' do Sul, plantou uma área de 2000m2, �

cpm milho íbrido. fêz calagem., adubç>u eobservou1�spaçamellta correto: ' .' , .

Todös os tlomingos' às 12,4õ h'oras, na'
"

'

. faixai de 1090 l{cs::

com ö:' deputado Ped-ró CofinSBRVIÇO OB BxrBNSÄO RURAL

Escritório Local �e, Jaraguá do

·Si,ntonizem a Rádio Colon de Jbinuille
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Faleceu
Adelmar Tavares Meses

- Ö "cpquelluc é do último sábado foi real-" Jimeiromente o baile social da, S, D. Acarai,' no salão Ö novo FevereiroDoering Casados e solteiros compareceram em .Faleceu na madruga- Marçogrande número com entusiasmo contagíaute e farta Pa da de quintá feira o Abrildemonstração de alegria 'e.. gôsto pelo baile, Tinha pa poeta e jurista Adelmar Maio,.eu razão quando afirmava ser "Os Batutas" um
T Junhobom conjunto: Entre os muttos casaís (casados) ROMA - A chaminé avares,

, Julhopude anotar: Joaquim Piazera, Renato Píazera. instalada para anunciar A
_. _, AgóstoArno Henschel, Victor Bauer, Aliberto Evald ( .0 as sucessivas votações, . notl�la, co�o nao Setembrolugar na animação), Irineu João d'e Souz , Oaní acaba de levar aos mi podia deixar de ser, OutubroMüller; Osmar Duarte (Delegado), Dr. Orlando lhares de fiéis da praça veio truncada à nossa NovembroBernardino, Bernardino H. da Silva, Leopoldo de S. Pedro, a noticia da cidade, motivos porque E>ezembroEncke, Orlando Amódio, Harrt Pruner, J08é Fru- eleição do nôvo Papa. correu célere a infor- -T-O�T-A-IS------""-------------tuoso, Ervino Gramkow, Osvaldo Leithold, Helmuth Com efeito, logo emNeitzel, Buclídes Sêco (êste gostou tanto que não seguida a Rádio do Vati- maç�o de que havia

quiz ír embora nem por nada), Cid Areíes, Edmundo cano dístríbuía para o falecido em desastre oEmmendörfer, Dr. Arnaldo Otto Schulz e ainda mundo a noticia da elei Dr. M á r io Tavares,outros, todos com suas respectívea senhoras. Tarn- ,ção do nôvo dignatário deputado eleito pelo
.

bém o senhor Alberto Maiochi, espôsa e 8S duas da Igreja Católica, esco PDC e atual Secretáriofilhas.
.

lha que recaiu na pes-_ Ainda o baile acaraíano: Anésía Emmendörfer Boa do Cardeal Giovanni do interior e Justiça.
• Marina Frutuoso, dois belos brotos requisitados Montini, devendo ser'constantemente pars dançar -. Carmem Beter, igual- conhecido como Papa .

De acô�do com o
mente. Lurde e Chiquito, o par de namorados que Paulo VI em sua suces- ditado, muitos anos defez "debut" no baile. Aidil Lazzarís e Reginaldo são ao P�pa João XXIlI. vida lhe esperam.Sehíochet, 11m amor que toma raizes. Dr. Guido

_Gasehe e Maristela Pícollí (se houvesse concursö
seria o pSI:' romântico. Magaalla Amódio e o namo
rado de Joínvüle. Marli Areias e noivo Valmiré
João Ribeiro. F.lávio Sehiochet, desta feita sem a
Elvira. Milton e Neusa, um dos pares que melhor
dança. Pedro Araújo que chegou só a meta-noite
e ainda arrumou duas namoradas. Sebastião. Airoso
e Beatriz Buhr, um namôro sólido. Zico Menel que

. 'Dão quiz sentar em' determinada mêsa onde havia
uma' linda jovem, ßeinz Gramkow., meu amigo.você não acha que dançou demais com a Liliane?
Havia outro doidinho para valsear com ela e você
não largava. .. E o Sérgio Paterno, uma hora e
meia dançando com um lindo broto de branco. Vê
se desconfia, seu ...
- Dia 6 de julho o altar-mór da Igreja Matriz
de São Sebastião verá Yalva Maria Tereza Fischer
vestida de branco, com véu e grinalda, ao lado de
João Martins, de Rio Negro, Paraná. Senhorita
benquista, amável no trato com tôdas as pessoas No ano seguinte, 1952, as
de suas relações, portadora de muitos predieados ímporreções também ee
e graúde número de umlsades, por certo muitos mantiverem em alro nível,
irão admírá-Ia neste seu dia jubiloso.' alcançando 95.648 unida
_ A proprietária do Instituto de Beleza "Lorena", des. As despesas em dó
Özilda Maria, também de casamento marcado para lares foram de cêrca de
o dia ,20 de julho, com o jovem David Murara. 280 e 260 milhões, respec
- Em quase todos os domingos pela manhã tivamente. A seguir, as
encontro um bom número de estudantes no aquisições no eXlerior
Restaurante JU.8sara. Alegremente, com muita caíram verlicalmente, em

graça e sutilesa, encantadoras normalistas podem face da inexistência de
ser encontradas, bebendo' laranjinha, dançando e recursos em moeda es- riodo em que nosso país'fazendo vida sociaL Também estudantes do Ginásio trangeirô. dependia de aquisiçõesSãç, Luis, "aproveitando a folga domingueira" lá no exterior para renovar
comparecem. Instalada a indústria e ampliar sua fróla moto
- No sAbado à noite jantaram no Restaurante automobilística nacional, rizada. Na Câmara e no SenadoJussara e fi aram até tarde da noite, bebendo .'cerveja. e dançando valsa, os casais: Herbert

Corte de ,.'verbasMarquardt, Alfredo Schulze e Willi Laufer.
- Nôvo bar na cidade: "Bar e Café Oasis", de p

· IN

Na' bst'"1;·" 1\\Osório Klein, instalado perto da Casa Sonnenhohl, � rse g UI p a o J a o s e g, ros p r� S\:J
"

I �Ir \)i:-;��l(!�no prédio Mauricio 'de Goes Filho. V
ernp estimo "'1

'

\
_ Para hoje e amanhã São João e os folguedos r 1 i ,).;. > I:juninos imperam. 'Quadrilha, Páu-de-Fita, Casa- 260 negros entre os Sabe 5e que em cerfOS

comp .sor"lo CI \ .-. /�mento e Tróva, além de grande baile e, vásta ,quais nu'merosos estudan- Estados americanos, o ,Ur �<t',
__ ..... /��quantidaäe de Gomes. e bébes no Itajara Tênis Club, les foram detidos - em negro não tem acesso a I' jj., .. - �\\\:hoje e amanhã. /. . Georgia, nos ESlados nenhumll atividade nobre, BRASíLIA (Transp) -I funcionários
..

mili�_ Clube Agua Verde e Botafogo F. C., também Unidos, quando realiza- n�m pode frequentar es- À Comissãõ de Finanças röres da pnião deverá serrealizam hoje sua8 festas juninas com p088ibili- vam manifestação de colas . onde simultânea- do Senado Federal mani v{)tado terça-feira pelodades de grande êxito. .

' protesto conlra a segre- mente estudem jove[Js de festou-se contrária ao em· Senado. A motéria voltou_ No baile da S. D. Acarai, sábado último, se gaçffo. 'côr branca préstimo compulsóri'o. e:n às comissões lécnicas de-fizeram presentes: Desembargador Arnp P: Haeschl, viando a p-lenário apené!s pois de receber cêrca dePreso do Tribunal de Justiça do' Estado; Dr. Mário 11IIII----!IIiI!IIIII!II---_------I--1IIIII o subslitlltivo da Câmara 605 emendas, sendo queTavares' da Cunha Mello, Secretário do Interior e

I
.

'que concede aumenlo de trezenlas foram' aprese"·Justiça do Govêrno Estadual e o Dr_ Roberto

t' todesanzeige.und vencimentos ao fun'ciona- tadas pelo s�nador Vas-Mattar, Secretário do Trabalho. .'

Dank,sagung lismo.' conc€los ,Torres._ E para o próximo sábado, vejamo� o 'que n08 Em s�u parecer Cl Go,·
DEPUTADOStrol\xeram as fes,t88 de São João, �a8 quais desde

. Allen Verwandten Freund.en und Be-, 'missão' de Finanças de
RECEBRR�M PO IBADjá afirmo, o ponto -"chie" será ,o easamento do 'kannte'o geben wir die transi�e Ndchricht dass clara que hàVerá tempoItajara, Gom o par de noivos dQ ano.

mein, liebe.r Galle und unser guter Vater, ,alé fins' do' correnJe ano BRASíLIA (Transp) -pata que' o 'exc�deote <to O deputado João MendesW i II i " H a s �J aumento seja' compulado confessou, da, tribuna da
durch, einen :schwel"en Unglücksfall verstarb.

num I?fograma de cÓ'rt('s Câmata que deputados
am 9 Juni. '1'963. Wir danken allen, di-e uns in

de, verbas do. prQximo receberam iiinhei,ro e cur-
dieser ,schweren Stunden mit sowiel hiebe 'zur orçam�nfo, uma vez que sos ubUcHarios do lBAD.,. cl, ccibrança do empréstimo Os' nomes dêsses parla,S.eile stand�n, und ihn in tiefer Trau�r das
lelzle Geleit gaben und sein Grab, seichliéh, seria impraticável êste ano. menfares, aCl'escentou deEm

. plenário, o projeto ,clinaJ:Ía na comissão 'par-mit Blumen schmückten, j:luch danken wir b' dherzlich, unseren Herrn Pasfor für' seine trostes-
rece eu varias e.men as. lamentar investigar arivi-

worte im Hause und am Grabe.
. tendo retornado às c.omis- 'déld�s do LP.E.

sÕe5.
Der wer.storbeni· hinterlä'st die traurige

familie seine Gattin mit 3 Kindern.
Rio Juni 1963.
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Noticia de última hora:

SOCi_3_1_ Eleito, '

Im.por_ação e

produção Nacional

I

CamiR�ões Ulilili- Aulomó- lolal
e ônlbls . rios veis MenslIl
5246 4,028 3.532 10806
2,769 4768 5790 13327
3204 4893 6.03t 14128
5603 5098 6072 1-4773
5.180 5550, 6.782 '17512
4·497 4.859 6,091 15.427
4.882 5888 7.406 18.176.
4255 6515 7.569 183õ7
4.200 5895 5.828 15923
4.405 7.5tO 6415 18,128
4580 .6.256 6460 17.096
4220 6.411 6834 17.465

�8.839 61461 74.808 191.098

50 bilhões de cruzeiros
De acôrdo com os b a I an ç 0::'1 das em prêsasprodutoras de auroveículos em nosso pais (excluídos

os fabricantes de tratores) o valor conrébíl dos imó- '

veis: e equipamentos do parque manutatureíro de
verculos a rnoror tnsraledo em nossa ferra era de
Cr$ 50.452.000.000,00 em 31 de dezembro de 1961.

Note-se que se trata de valor cornébíl e que o
total não inclui centenas de produtores de peças e
componentes, que também tnvesnram bilhões de cru
zeiros em seus empreendimentos. Na realidade, o
valor real do conjunto brasileiro de fábricas de euro
veículos é muito superior e ainda se encontra em
fase de acelerado aumento, representando inestimável
patrimônio nacional.

ultrepasaamos es impor
rações do ano recorde de
1951, com a produção,
respectivamente, de .•.
1M,078 e 145.674 unidades
de todos os tipos.

O ano de 1951 marcou, I a partir de 1957, 'em 1959
em nosso país, o recorde já superamos com a prodas írnportações de euto- dução nacional as imporveículos: recebemos do rações de 1952, lançandoexterior um total de . .. no mercado 96245 uníde-
100402 unidades, compre- des. Em 1960 e 1961
endendo prtncípalmenre
carros de passageiros e

caminhões, além de outros
tipos, em menor escala.

Aumenta
Sta.

o F r i o
Catarina

,

em

No corrente ano, a pro
dução nacional foi de
191.098 unidades, o que
representa pràncamente o
dôbro do máximo que
conseguimos importar num
ano, em Iodo o longo pe-

São Joaquim verificou-se
8 grãos abaixo e zero,
o que igualmente acon
teceu ein Lajes. Em Porto
União r e gis t r O u-se

6 g.r aus.
-

Cuririba, 20 - Tam-
bém no Paraná a tempe-

Florianópolis, 20 -. A ratura decaiu bastante.
temperatur a em várias Em Palmas e Rio Negrocidades de Santa Catarina chegou a 6 gräus abaixo
caíu acentuadamente on de zero. Em Curitiba e
lem e hoje, chti'gaodo a Ponta Grossa o f r i o
menos de 8 gräus em tambéiD é rigoroso, mar
vários municípios.

Tam-j
cando o termômetro 3 e

bém geadas caíram em 4 grá,lls abaixo de zero,
\'ários municípios. Em respectivamente.

Florianópolis, 20
Aumentou de intensidade
a onda de frio ora rei
nante em Santa Cate,riQ.;}
Na zona serrana oatari
nense OI termômetros as
sinalam hoje 10 gr äus
abaixo de zero.

Reiniçia':se a g u e r r a
da·, Lagos·ta
Dois' barcos pesqueiros

de nacionalidade francesa
chegaram à pJati;lform Cl

cominenfal, oa cosIa bra-

deSM nova investida
o comando ,militar do
nordes.te, que vai impedir
que se re'iniciem os se�·

sileira, com o objetivo de viços de pesca, sem que
reiniciar a pesca da Ia-, (> assunlo esteja devid'a
gosta. 'Quem não goslo.u mente assentado.

AUMENTO DO "Correio do Povo"
fUN�IONAUSMO um jornal a
BRASíLIA <nansp) serYlço do povoO:projelo de aumento dos .... _
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