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LEOPOLDO KRÜGER nôvo J Prefeito de Corupá O l..EGISLATIVO
WÚly Germano Gessner contlnúa o homem forte Dr. Fausto E 'M R EV ISTA
Brasil, José Bonifácio Gonçalves e Aldo Prada os grandes víto-

APROVA A TAXA DE MELHOR�MENTOSrtosos -, Oposição ganhou as, eleições no Estado
o 'acirramento da luta - AUMENTO DOS SUBsíDIOS DO PREFEI

-:;:-. Perspectivas de retôrno da UD N em 65 eleitoral, resídla ns der- TO - NOVAS ESPERANÇAS vt AS VIÚVAS
r 'rubada do sr. Willy Ger- - RECUSADOS BENEFIcIOS A INSTITUI-

, As e lej ç
õ

e s que' s� ções para Prefeito, os povo, em Iace das eleí- mano Gessner, atual Pu .. ÇOES - HOMENAGENS - VIATURAS DE..

feriram no domingo últi- resultados foram unãní- 'iões nos 58 municípios, feito de Corupâ, da VON, JARAGUA PARTICIPARAM DO P,LEITO DEmo foram Interpretadaa 'mel em proclamar uma nos quaís em apenas 3 considerado o homem
pelos "expe ts" em polt contundente derrota do realízaram-se eleições forte naquele município, DOM I N G O
tica, como, uma tomada atual govêrno nas urnas, para vereadores. a quem,' segundo se viu,
de pulso do povo cata- fazendo prever o retôrno No vizinho município nem o govêrno do Estado, Terça-feira última rea- políticas dos municípios
rínense, com vistas' às da V1>H nas próximas de Corupä, 8 espectattva com tôda a máquina mon- Iizou-se mais uma sessão que receberam a "ajuda",
eleições psra governàdor; eleições. ' do pleito foi das mais tada, conseguiu dobrar. extraordinãria da Oâmara de um futuro apoio elei
no ano de 1965. O líder e vice líder da .acentuadas, onde se de 'Os grandas vitoriosos, 'Municipal, a que cornpa- torai ao Prefeito de Jara
, Apesar da movimenta- VON, na Assembléta Le- batiam 'duas graudes sem dúvida, são .os srs, recer .. m tôdos os Senhores guä para a dsputaçâo
ção da máquina do Estado, gisletiva, tão logo foram I fôrças (UDN-PTB) com Dr. Fausto Brasil, José Vereadores. esradua l em 1966. É o

'em garantir uma estron- 'conhecidos os resultados a candidatura de Leo- Bonifácio e Aldo Prada, No expediente daquela dinheiro do povo que está,
dosa vitória" que alguns do pleito, assinaram IDEi- poluo Krüger e a coliga- que não mediram esíor- Oasa foi apresentado pro- sendo utiltzado para be·

chegaram ,8 calcular de

I
nítesto de agradecimento ção PSD-PRP-PDC com ços psra a vitória do seu [sto ds resolução dos V(i-

neficiar interr-sses pes-
40 para os 49 municípios ao elettoraco pelo mag- o caudidato Carlos 'I'ozlní, candidato, que, afinal readorês Olemenceau do soais.

onde se realizaram eíeí-. nítíco comportamento do tudo levando � crer que veio com uma margem Amaral e Alberto Moretti, Ainda no expediente
,

dê 25 votos. aumentando substancial. foi lido projeto de lei da

No município de Corupá men e 9S subsídios do municipalidade, instituiu
votaram 1649 eleitores, Prefeito Municipal, ele- do a obriga tor iedade . da

que se díatríbuíram' da vando em 444% .os sub- contribuição dos funcio

seguinte maneira: 10 vo- sídios e 500% a repre-
nãríoa "para o Montepio

tos em branco; 10 votos senração, de sorte 8 que
do Estado 8 autorizando

anulados; 827 votos para os subsídios: representa.
o pagamento, às viúvas

o candidato Leopoldo ção, combustivel e cen-
dos tuacíonäríos, de quan

Krüger e 802 votos para ilervaç�o da suas vis turas, tia correspondente ao que
o candidato Carlos Tozini. diárias e dupeaal'! da sstã sendo pago pela en

No Estado, nos 49 mu- transporte que somavam
tidade prevídencial, desde

nicípios, onde se realí- até agora Cr$ 684,000,00, qMue nã.o aOmpara�a pelo
zaram eleições para paasam a somar dóravants .ont8plo. projeto em",
prefeito o PSD ganhou Cf'$ L620,OOO,00, qm-liHh,

lida bem demonstra .o
em 20 e, em alguns pela queno aumento da ordem quanto andaram bem os

margem mínima, como de 237%. veres?ores Eugê�io V}t<;>r
aconteceu em Campo Erê, Pelo voto de desempate Schmõckàl e Joao Lücío :

onde a vitória se decldíu do presiuents da Câmara, da Oo�ta, levantando a

por apenas um veto, en- sr.' Loreno Marcatto foi b�ndelra, pela causa da -

quanto que a VON ven- rejeitada a emenda-n:o 31, VIúva do ex-fu-ncionário,
ceu em 19 e o PTB em que dá nova. disposição R.jaitadoR os projetos e

1.500,000,00 4 (incluindo Oorupá), ao Orçamento para o as emendas dêsses verea
contando-se mais 6 can- exer:cíeio de 1964, pr9ju- dores, a sua reapresen
didatura únicas. dieandQ inúm@uliI entida· tação pelo Prefeito, marca
Ante o expôsto, avi- des e obras de grandQ uma incontestável vitória

dp,nciou-se uma "varre� alcance social e interêsse dos edis e que vai trans-
250.000,00 dura" nos objetivos do público, sob a aleguQão formar-se em real van'a

govêrno do Estado e um de ecanomia nos gastos' gern os jus�os e legitimos400.000,00 sinal de que, em 1965, públi"as, ° que levantou interesilss da espôsa do
2.400000,00 as coisas podem ter re· mais tarde, uma compa· funcionário público muni�

CRIAR' DOTAÇÕES ORÇAMBNTÁRIAS, de acôrdo com a, Comissão
sultados slIrpreendentes, ração do Yer�ador _Schmö' (Cont. na última á' a)

de RedàçâÖ: doe vez que a oposição ckel, denunCiando para a ,;
P gm

gimhou em 23municípios, Oasa 3 utilização de via-
1) - Auxilio ao, Ambulatório N. S. do Amparo, de Retorcida, ' t �'.' bI· I

.

enquan o que o governo .uras pu Icas no p elto Contra�to de Casamentoéil,lmenlar de Cr$ 48;,000,00 pará Cr$ 150,000,00 . , , . , 102,000,00- do Estado em apena� �O eleitoral de Corupá 9
2) ,"'- Auxilio pl o Jardim da lofâllC, ia N. S. do Caravaggio, Retorcida 50000,00 Com'enta-se mesmo L' Al d' f d, , Ul61 ves, IS arçan o PEREIRA-MA_TOCHI'5)/ - Pairon6io' Sagrado <;:oração de Jesus, de Relorcída , . . 100,000,00 que os partidos ptequenos 0$ jipes e Rural Willys,
4) -, Auxilio ao NovJc'iado N. S. de Fátima, da -Congregação do' que viuham sorvendo co'rn a retirada da chapa A sociedade catarinen:�

Sagr, Coraçljo de' Jesus. da Barra do Rio Cerro , . . . 100.000,00 inter�ssa8 e vantagens branc'a, mas que assim se, _viveu em data de 6
5) - Auxilio às obrds das Irmãs Cat�quistas ge S. Luzia, Itapocuzinho 50.000,00 n_o atual govêrno,jáestão mesmo foram .identifica- de outubro, domingo.úl.
Q) _:_ Aluguel dos pf�dios escolares de Jcão-' Pessôa" e Rio da l,-uz,

'

sentindo o galho sêco e das por gente da jaraguá. timo, uma grata surpresa,
,

('
de Cr$ 4800,00 pl Cr$ 12,000,00, ànttais,'cada . verba 5-04·1' 14.4po,00 8stão procurando pouso Situou o vßI'eador Schmö- com o contráto de casa-

7J - Auxilio pj construção ao ,öcess'O e opras do Hospital "Jarôguá" 500.000,00 em outrás paragens. ckel a incoerência da mEmto da gentíl senhor,ita'
8) � Auxilio r�1 coos!ruçãv da"nova ala (jo Ginásio Div. Providência 500.000,00 Mesmo porque, si con, bancada govArni�ta, poilil, Angela Pereira; filha
9) _:_ Àuxllio' ii Socied. Despórt. e Recreai. Arnizade '.'. . . . . 25.000,00 tinu.arem a daI,' cobertura enquanto, na Gâmera SQ dileta .do querido ,casal
)0)- Idem ,à :So.ciel.l'ade- Despor!. e Recreativa. Vielrel}se ... ' - 25.000,00 ao atual govêl'no, no substitui um despacho Rosa-João P. Pereira,, 11)-' Parle inicial par,a consrrução ,de uma nova ponte sôbre o' rio próximo não 'P'articiparão telegráfico por um oficio, industrial, r e si den te

lrapQcú, 'na. rocal1d1.lde (Je �erorcida, no local da 'penie baixa, do bôIo. Que se prec� visando a economia, ó atualment� em Indaial
ou serviços de recuperação e con�ervàção da aluI ponle, em

, venham o� negocistas da patrimônio público e o com o técnico contabi-
pr�cário "est,a,do . . . , '. . . . � . . . . 935.600;00 politica, Ou é ou não é combustlve.l eram dilapi- lista, o jovem M i I ton

, , ,2.400.000,00 - não existelQ. meias dado�! em troca, se,guudo IMaióchi, prov�cto � com-
S U P R_I M I R o' (ir!. 30, da lei qrçamént'á�ja d� 1964, que autoriza medidas. .se comentá nas rodas petente ,fUncIOnárIO do

,(, Poder Bxecutivo operàções de, c,rédito por anfecipação de receitá, visto que Banco Indústria e Comér·
contraria o: disposto' DO ar!. '127, da, Lei .Orgâniéa dos Municípios, que se cio (le Sta .. Catarina S ..A., ,

enuncia, no. sentido de que: "

nesta cidade, filho do'

'_ "Art .. 127-0, município ôão podérá sem autorização prévia, da Câmara distinto casal Berta-

Municipal� abrir, créditos supleme:ntare� anles do, s�gu'lléo semestre, ou ,\ Alber(o Maiochi, . empre-
,especiais no decocrer d'Q primeiro semeslre." , Realiza-se hoje à tarde onde será0 julgados por sário' cotista da Trans-

no
"

p,er,íodo das 14 ,<>s uma comissão formada portadora An�o"l'na' com
JUS t I F I C A 'ç Ã O' ,

,

17,30 ho/aB o 1.0 CON- de 2 farmacêuticos, um sed� em Jal':g�á d� :Sul.
- A aplicação das disponibilidades aeim", evitam qlJe o comércio e, a CURSO DE ROBUST:E:Z médico, um cirurgião- O ,acontecimento veri�-

indús,tl'i�, já por :si sobreéa.rregados de compromissos, 'sejam procurados cons· INFAN''EIL, ',promovido dentista e' 2, bancários, ficou-se na residência
tanlementl>, ii guisa de ?luxiliós para diversos �mpreendimentos. Pot outro lado pelo $ESI e LIONS' CLVB apôs o 'lua, serão, con- dos' pais da noiva, em

as instiluiçõe,s, desde lógo, sabem éom qUéiólö podem contar para' elélbor�r' o de J�raguá do Sul no templados com -valiosos IndaisI, com a ,comp-a·
seu pr'ogra-ma de trabalho e. a populaçijo mesma, sabe quai's as obras a serem SalãQ ,da' Comunidade prêmios. '

, recência de tôdos 'os
atacadas no ânó d� 1964. Demais justificações. verbais, em plenáriO. Evangélica. ' Ir. Direção dêste sema- pareI}tes.

J
'

d <;, 'I' 30 d b' d" 196� <;, I d' S - nário rece'belI, 'o convite
'

"Correio do Pov.o", aprs-aragua o' 0U"
"
e setern, ro e u - ui;l a. as esso�s Os' cand'·I·.Jatos em nu", " ti e agradece, externando senta aos distintos noivos

às) Eugênio Vi��r Schmbckél, 'joãQ Lúçio� da Costa,-Henrique ,Wolf, mero de 160 (idade de a()� promovedores dêst�, os seus melhores cum·

;MoretH e Hanz G!lrhar,d Mayer. <� '.
.'

v! a, 3 an os) deverão concurso, com os seus pfimentos, extensivos aos
Recebi o originá,l: Leonidas C. Herb5t�Í'; Dir. ,da Secretaria.", .

passar 'pela 'pasaarela sinceros cumprimentos.' respectivos pais.

Câmara' nega beneficios
"

e obras' essenciais
} ,

Pelo' desempate d-o, Presidente da Câmara, acolhendo os votos contrá
rios dos vereadores Feustino Girolle, Brich Baptista, Clemenceau do Amaral e

Silva, Waldo Krutzsch 'e João Cardoso, foram negados os beneficios que se

�eg'uem:
' ,

ErVJENDA A LBI N° 31, QUB ORÇA A RBCEITA E FJXA
-;

"'.A DBSPESA PARA O EXeRCíCIO DE 1964.

Tendo em vista a rejeição. pelo' plenário, do projeto de lei que dá ii
,

viúva -do ex funcionário, requeremos utilizar os recursos dtsponíveis da seguinte
fórma:

SÚPRI!V1IR DOTAÇÃO ORÇAMBNTÁRIA :.

8 14 1 Desa·propriação por necessidade pÚblica (utilidade) . . . 2éO,000,00
8 14 2 'P'élrle do Município para construção da nova ponte Abdon

Bõ!istp, élssumido pelo Bstado de Santa Cat?rina .

,RBDUZIR 'DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:,

8. 15 2

Materi I de consumo - �erviços para logradouros públicos
de 500,000,00 para 250,000,00 • . . . . ;' . . . . '.

Malerial de consumo: acquísi�ão de combusl. destinado a

seryiços para lograd. públicos, de 900.000,00 p/500 000,00 . .

8 13 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COR'REIO DO POVO BABADO, DIA 12-10-1963

, ,

1"C�RfIO O� POUO"I 1��S··��O�····�I···�A···��I·····�s--��i Inddst��m�!�����!�· S. A.
(fundação: flrtur müller -

19)9)�. i$1- -, i$1- :] , _'

'

-: - : la. CONVOCAQAO
Emprêsa Jornalística •

: S.: id d h
,,'

d Iuc
.

d P "L d .r·:·.·�·"""·u:·,:;:,,,··�,,,,) � , �. ao convi a os OB Ben ores acíonístas a n-orreto o oV9 t a. � �
"

- 1963 -

I'
\

I Dia 16: '"' filha de Germano, Julio dústrias Reunidas Jaraguá S.A. a se reunirem em
'

Diretor "AniverSá"ios Friedemann e de Adelai- Assembléia Geral Extl'aordinárill, na séde social
Eugênio Vitor Schmöckel Marco, filho do er. ôe- de Schubert Friedemann. sita à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, pelas 9

veríno Schiochet; horas da manhã do dia 28 de outubro de 1963,
_ a sra. Alrona, esposa para deliberarem sobre a 'seguinte Ordem do Dia: '

do sr. Walter Bartel ; Edital n. 5.617, de 5/10/63
.
I 7" Homologação' do aumento do Capital

� Delta, filha do SI', Olindo Fernandés Hintz Social. ,

'

Hilbert Rowe, residente e Adelina Fagundes II -/Assuntos de interêssa social.
em Rio Cerro. Ele, brasileiro, solteiro, Jaraguä do Sul, 30 de setembro de 1963,

Dia 17: operário, domiciliado e Dietrich H. W. Hufenuessler, dir. presidente.residente neste dis�rito, à
'

Estt'ada Jaraguá, filho de
Octavio Hintz e de Martha
Fernandes Hrnts.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada
e residente neste distrito,
à Estrada Jaraguá, filha
de Antonio Avelino Fa

A sra. Paula, esposa gundes e de Maria Fa
do sr. Horácio Rubini; gundes.
em ßarra do Rio Cerro;
- a sra. Edma, espose

do sr. Erlco Bruhns, re

sidente em joinville.

ASSINATqRA:
l\1tual .. . Cr$ 500,00
Semestràl. . . CrS '300,00
Avulso. . . . Cr$ 15,00

Fazem anos hoje:

Dia 14:

o sr. Waldeburg Hlns
chíng, nesta cidade;
-r- a sra, Adele, esposa

do sr. Gerherd Hermano,
residente em Corupä.

-,
o jovem Hilberto, filho

do sr. AlfreClo Kaiser,
nesta cidade.BNDBRBÇO:

Caixa Postal" 19' ,

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina

Snr. Comerciante e
Industrial: Prestigíe \
8 tua classe, iU(�cre
vendo-te na Associa
cão C o m e r c i a I e

Iudustrial de Jara
guá do

-

Sul.

Dia 18:

Fazem anos ,amanhã:
..............,...,..._#�.CI ••••� ••••••••�",..",....,...,.....����

�····�0ú·m·�·�····i:··�·�··r·i·nimin·n···�
f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- =1
f� RES� INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �l
t� Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senbo_ras �l
t.:::

Comunica aos seus dientes que atenderá ';0 seu

.=::1novo consultório à Rua Art"ur Müller n' 160
(AO LADO DO NOVO HOTEL)

H Das 9-12 e das 15-18 horas FONE s ,

384 g
g B
����� ••*"*"?:.�" ·.·��cr·.:'� ...��

,A sra. Regina, esposa

I do sr. Eugênio Gascho,
comerciante, residente em

Ieraguezlnho.

SE VOOÊ Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver-se na Sociedade
qe Cultut.a Artística.
Ela n e c es s i ta do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

o sr. Manoel Albino
Duarte, residente em Flo
rianópolis;
- a sre. Híldegar, es

posa do sr. Silvino Ba
retro, nesta cidade;
- a sra. Anila Voigl.

,

A sra. Tereza, esposa
do sr. Juliano ôrínghen ;

- Leonor Tomasellt ;
-- Terezinhe Eliza, filha

do sr. Antonio P. de Oli
veira.

Registro Civil

E para que chegue ao co

nhecimento de todos. mande:
passar (I OI esente ,ditaI que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde sera

afixado dui ante' l'i di is. '5'
algucm souher de algum irn

pedimento acuse-o para o'

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

Dia 15:

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

,

,;::::::::::::::::::::::':::::::::1::::::':::::::::::'::::::::::::::=:::::::::::::::::;=::.==::::.:::::;:::.�:(, ;,

II lIJ) lo IEIKCIill IA lUfMLANN ·I!
II li
�l MÉDI;CO CIRURGIAO IIii Il
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
ii n
ii sidades de Colônia (Alemanha) e Põrto Alegre I!
II li

-

III CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANCAS E li
II CLINICA OERAL II
11 li

II Longa prátiea em Hospitals EDrop�D8 II
II Consultório e residência: II
;, II
II Tel. 244 -, Rua Preso Epitácio - Pessôa, 405 li
!I I!
II CONSULTAS:' , li
ii II
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II .

II t:

ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/..: horas, ( ii
ii !I
ii I'I! Atende chamados tambem à Noite i
�=:::�=====::::::======�=======:::========�

A solução para seu' problema de Água
Ltda.

f:!:lr��==�r�;=i���=V;ä==='�lilll
:. I:

Edital n. 5,614, de 5/10/63
·Ii.l, Advogado i,i:. Oldegar Anton e

'

L
. .

P
.

aranjeiras, eceguetros,
li Consultas - Pareceres e ações sôbre direitos!l Maria Kitzberger Kakiseires. Macieiras, .la-

i! das Leis do Trabalho, Lei de ACidentes e da ii Ele, brasileiro, sol1eiro, boticabeiras, etc, Roseiras
u Previdência Social (Institutos) - Ações Cíveis II lavrador, domioiliado � Dahlias, Camélias, Ooni

II' - Desquites - Cobranças - Inventários -- II residente em Rio Negri- f�r.as, Palmeiras, etc" etc.

I.,: Despejo - Defesas Criminais - Habeas.Oorpus i"1 nho, filho de Eduardo PEÇ M C l'ALOGO
n li Anton e de Elfrida Anion.

A A

ii i! Ela, brasileira. solteira,' ILUSTRADO
i.:. Escritórios li,i d '.. d

.

'I' d••
I omeS,Ica, omici la a e

ii Henrique Meyer, 20 - JOINVILLE - Fone 2494 ii residente neste -dísmto,
II Marechal Déodoro, 303 - JARAGUA DO SUL li em Nereu Ramos, filha
ii !i de Thomaz, Kitzbarger e c:::;::.�o:::;::::._c:::::::ac::::::oc:::::;:::.

ii às terças feiras à tarde li de Wlanislawa Kar azack

�;;b�;b�;-::W'EG: :�GI�t:;r:·::615. de 5/10/63 r�===-g=��lenesio Fagundes e ii � � g !!
Juvelina Wagner li (.,J> �,� iiEle, brasileiro, solteiro':I � ,- o IS! 'j

operário, domiciliado e ii O ,«I: ,_ li
residente' neste distrito, li ffi\ �.; �!
filho' de Maria Leme. !l � S � II

Ela, hrasileira. solteira, II � �.� IIdoméstica. domiciliada e ii � � 00 � II

�:id���e C:rer�,e f���ri�o� II � 1= � �!D li
Rodolfo Wagner e de li � .� 'O (5 (II II

C ii 0- =- � "O Q) �JRosalia atarina Wagner." ....- = o.. 0- _,

ii � - rS � § 'n
�i � - � �l ���8SS88888(j�8!"�i)

!I �
.§� Ijl FOT'O,PIAZERA ,i

li o 8, � H DEPRON,TE Á PREPBITURA - JARAGUA,- Du SUL,'
I

II Q _ Z'� ii i
li �

:::i �c II fötografias em Geral - fotocopias de Documeatbs- -,
-

I
ii � Q < ii

filmes e Materi.al foto - Aparelhos e Acessórios •

�\::::::::::::=:::::::.:::::::::::::::::",,:::::::::::tr, A pedid'!'ma::�:t�d�d��a::ba: tambem _ .;
(j1(i;6���8IS��IIiI888'�I!a!l' Tä! ,,�(j

Aurea Müller Grubba, Oficial
do. R e gis t r o Civil do
r (1. Distrito da Cornarc a Ja
(aguá do Sul, Estado de

Sa�ta, Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
sfim de se habilitarem par a

casar-se i

Frutiferas e Ornamenhis

(f:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=::::::=�::::::=::::::::::::::::::::::�

I! Dr. José Walemar Vieira Dias IIii
M P !Iii Médico operador - in8c. 837 - C, R. . r. Ii

ii Ginecologia Pediatria Urologia :1
:: Doenças de Senhoras e Crianças II'

II Ultra-Violeta e infra vermelho li
:: ::

ii Rua Epitácio Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 ii

II: JARAGUÁ DO SUL '� STA, CATARINA 'I!
H Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. li
ii Atender-se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs. ii
ii e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos li
ii (Retorcida) -

.
-

n'
h L

�:::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::-.::::::.:==::-tl

:1-:: ::::-.::::::: ::::::::::::=::::::,�-::;::::::::::�I: ..

lj II
- Z ai, ai U qj '1

11 w, ri)
ri) t!.I.:; li

II

=
-.:r o EãJ � I:

.���'����I� i.!lli �
�i II II

'

m II � O <ª 1 ,��.� � II
1'1:1: .8••G.D.�, ·1·1:1' II :;: �; 2'ãöS � I!

111111 " U o � .- t ... ..

li· Com escritório nésta cidade à A Marechal Deodoro IiI' I! � Ci �! ,�� 'ª � �i

Im:-�.:': d F 122 Ih
v'. '-1," (iii li :;:: UJ' cfr g 8 o �.* ii

a onseca n°. , para me, or serVIr seús c len'tes\;, 1191'1_ ii �
� �:s � � ,,ª'7 II :--------�------------

'1:.':1:-_
mantêm est,reito intercâmbio judiciário com os 'ex-EscritóriQs

iii II �' ,_g! E g,..9 Ig 11 SI'O''to'nl�zem' t, ·ßa'dl"o Colon de" ]ol·nujllede Adv:ogacia
>

DR. HF;RCILIO' ALEXANDRE DA 'LUZ, III 1! � '� � � 8.. �_� III U t

com ,séde em Joinvil1e e São Francisco ao Sul', está em

.

m·'- ii;:: cl: � .� • �.� . IIi
(

I,
,

.. .... - fi) ::I ..:::: • Todos os domingos, às 12,'45 horas,· naII ta:-- ta ta U::I ii

�I cond�?ões de', :também, aceitar causas para' aquelas Co- IJ II ..
, ci ,� � � � li faixa fie 1090 KGs.:

m' marca,s, sem �aiores onus para seus constituintes." WIll �, - eS '5'5 g ='J
-,

,Entrevista com o �deputad� Pedro -Colin
.1_IíiiiE!Sli 11=!ISSil_I_:'-j!!!!i!!iII!!!i!!i"==='! iiiS!il5I'iiil!!i!'!-;i!!iIIliE!E:-I!!l!i!Ei�I'-I!i) \.;, _._ ._ _.__,_ .•

..JJ
� f"" I • _,� _._._. ••_.__ ._•••_-. ••:f"'...

,

Eletromotores Jaraguá
Av. Getulio

/" �argas, 667. ,Fone' 310
JARAGUÁ DO' SUL _- STA. CATARINA

Edital D. 5,616, de 5/10/63
João Romão e

Is()lde Friedemanu
Ele, brasileiro, solteiro,

estofador, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Protázio Romão
e de Madalena Gadotti
Romão. ,\

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, ::J);.:::::'::::::'::=:::O=-:::::::'::::'::==:::o::.�_-::::::.::::.::::::.:::::::.:::�:::::::::-.::=::::;:�,-
ii I. It 11" � Ia' UI e 118 �B" 'n
II

'

il
li -. JARAGUÃ. DO SUL -- n
'1 ..

li Medicamentos e Perfumarias Ü
ii fi

ri: I
Sjmbolo de Honestidatie ii

II
. Confiança e Pr�s.�eza - ii .

:,
'

A que' melhor lhe atende It

II, e pelos menore� preç()s li
�::::.:::::=:======:::::::::==,,::=:::=:=::==:::===:=::::::=:::rr::
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II· Para ..Viaj:��:�::S ! &atizàdos, ·11 ro��'==C-tlI��=�F;rn���=="'fis"�'��;rl·1 Çi��;: ;;;;C=�if.��;:.;�:on�Ctl_l.
1:.1.. Ponto (dI! Iílxi �14 I.�i,', II, Cirurgião Dentisto ,II : .xz: :�se;::;::se :'O;;=�ças

. 'I
. Comunica a seus clientes que se. acha ,. Atende o H �PITAL DOS FERROVIARIOS

II ao lado da EstaçãoRodoviária !,'11 li est�elecidO em suas novas instalações II (Clara H�USChk:�, das 9 as 12 hs. HOSPITAL
. g . , I: à Av. Gefúlio Va-rgas, 170 - .

li
.

.

iii':' de J'A R A G "tIA ,D O SUL 1,1. li '. '(ao lado da 'Sapataria Freíberger) ". I.i�.'
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
4CoR. 'U[J Ilo Ao.

�-:;:::::::::::==:-.::==::::::::::==:::::::::::::::::::::=:::===::::::=::::::::::=:::::::::::::.})' �::::::::::::::=�:::=:::::::::=:::::,!:::=====::::::::::�:::::::::'=::::::::::::::.-::::::::::;1i _

I

(':) lJNICd'caminhão inteiramente

A ,ÚNICA*Unha'
completa de

caminhões
nacionais!

e-Venha corihecê-la- de perto no seu.

NOVO SUPER F-600 ,

. CAVALO-MECÂNICO
Revendedor FOFd

'§o Ao, lWercadlo ãe Â1llil((J)IDl1loven§
é,

Tragédia
de Aida Curi

repete-se
RI"O - A menor conhe

cida por Fani repetiu a

tragédia àe Aida Curi:
atirou-se. ou foi atirada
de um apartamento em

Copacabana, em trajes
sumários,' após bacanal
de que participou [unta
mente cem outras pessoas
e onde o consumo de
tõxicos e psicorrõpicos
esteve livremente. O de
legado Armaoäo Pano,
do 15.0 Distrito Policial,
está apurando o fato para
determinar se. tratá-se
unicamente de caso iso
lado àe corrupção ou se

os implicados estão liga
dos ao tráfAgo de meno

res e tóxicos. Os princi
pais acusados são Mariano
Viceote de Moura. com

'vá ria s en trad as na polícia
e Zadir Resende Sampaio,
jornalista.

.

Impossível a
recuperccõo
do nordeste

RIO - Um cientista
norte-americano estudou
a regiao nordeste do'
Brasil durante oito anos,
e disse que a melhor
solução para o problema
daquela zona é a trans
ferência de tôda a popu
lação para outro local. O
cientista afirma que no

nordeste não existem
recursos para a recupe
ração daquela região.

���
Cure seua males e poupe StU

bom dinheiro comprando' na

F.ARMAGIA NOVÀ
.8 ROBERTO· M. HOBST

d que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
. Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
.��»---��
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c o R R E I ,O .0 O P O V O Bôa I·mprensa
Batina e TODSllla .

na Bahia, pois não pode
solicitar "uma coisa com

que não concorda".
Afirma ainda o Cardeal

que os pedres estão dei
xando de lado a tonsura,
e que é obrigatória, e

volta a exigir que êsres a

mantenham.No dia 9 do corrente, foi oferecido lauto almoço.
retornaram as normalistas Na Guenabare, além das
do ÖD. ano, de uma vla- visitas aos pontos pilo
gern, que iniciaram no r\escos. (Corcovado, Pão
dia 29 de setembro último, de Açúcar, etc.) foi lhes
viagem recreative, de es- ofertado baile e almoço
tudos e observação, Ie- na , Faculdade de Direito
vando o grupo estudioso, visita à Panafr.
via terrestre, em contorré- Parte saliente coube ao "Precisamos fazer de 1964
vel onibus da "Andorinha" vereador Ieragueense, o ano Ida exportação."
ao Rio de Janeiro, com Pedro 'Fagundes, que' Afirmou ainda que "pre
percurso em que locaram conseguiu junto das euro- cisamos criar uma nove
Iolnville, Curitiba, S. Paulo ridades os respectivos menraltdade exportadora,
(local: da parada) Santos, pernoites e refeições éI aumentar os

:

índices de
ApareCida e volta da prêço verdadeiramente produtividade,' produzir
Guanabara à S. Paulo, módico, no Restaurante mais e melhor pera po
onde vlsnerem a indústria Estudantil da Belacap. dermos competir lá fora" ...
automobílísttca da Wolks· Nossos cumprimentos Entretanto, I muito entes
wagem. . ao, ilustre edil jaraguaense do Presidente da Naçäo
Em Niterói, capital do e os votos de que os proferir as palavras acima,

Rio de Janeiro, os nossos ,estudantes tenham feito •

'estudantes, vísuerem o uma viagem -----------,----------

Estaleiro Maué, onde lhes realmente proveitosa.

-----�---------------------------------------' .

Em entrevista ao jornalANO XLIV JARAOUl IDO SUL (SANTA C�.TARINA), - SÁBADO, 12 013 OUTUBRO 013 1963 N.O 2.249 "A Tarde", de Salvador,'''!!!!!!!!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!'=�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'==��!!!!!l!!!!==!!!!'!!!!�!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!===!!!!!!!!!'� '.�. Exeia. o Cardeal O,
,

A 1 d ''Augusto Álvaro da SilvaA viagem da's, N'ormall·s·ta's "pa avra
'

e declarou que não tolerará
em '�ua arquidiocese o

d
'

t abandono do, uso da ba-or em e expor ar tina, nem permitirá que
seus sacerdotes adotem o

já o sr. Geraldo Klelwa- "Clergyman" ou mesmo a

gen, Diretor de Vendas' batina branca. "Acho que
da Fundição Tupy S. A., madeira branca se conhe
havia visitado a Venezue- ce pela casca", disse S,
ia, Colornbíe e México, a Excte., afirmando que
procura de novos merce pedirá ao Papa .que euro
dos pera os produtos de rize o uso do "Clergyrnan"
fabricação de sua Emprê- .

----------------

Em notícia he pouco
publicada, o presidente
João Goulart reconhece a

necessidade de Iázermos
exportações. Disse êle:

sa. Sabemos que existem
ótimas perspectivae', de
grandes negócios e qne
alguns já se encontram
em íese . de conclusão.'
podendo, portanto, se
antever que, ne verdade,
o ano de 1964 podere ser
o ano da exportação.

o [egislativo ....
(Cont. da la. página)

Queima de IIAntros
de vícios'-
F r a des capuchinhos

incentivaram em suas

pregações a população de
Encanto (RS) a pôr fogo
nos "antros de vícios"
da cidade. A repercussão
foi tel que o delegado
chamo os frades a fim
de prestarem declarações.
O povo, índígnedo,

ameaçou incendiar a De
legacia, caso os frades
fossem presos, obrigando
assim' o Delegado a ras

gar o depoimento e liber
tã ios.

JUAREZ:
P. de Tarso trái
ideais d o P O C

Cartas

Corretagem e Imobiliaria �'DALM�' vi'gôr o salário família?
Brasília - Na sessão

da Câmara Federal, o

marechal Juarez Távora
(PDC-OB) disse que o sr.

Paulo de Tarso (DDe SP),
no Ministério da Educação
e Cultura. está traindo os

ideais da democracia
crtsrä 0' Ao declarar que
retira ,o seu apoio à
administração do atual
nruler do MEC, o rnere

chel Juarez Távora ·jusli
ficou Que as tnclineções
pessoais de seu, correle
gionário, insfigadas pelo
ernbienre esquerdista que
o cerca, tem-no levado a

uma línha de ação do
Ministério que não pode
considerar, 10m consciên
cia, coincidente com aque-
19. definida e defendida
como posição média do
Partido Democrata Cristão.
O sr. Paulo de Tarso

esta traindo os ideais da
democracia cristã.

Av Mal. Deodoro n. 155

Junto a Casa Lotérica do salário família, foi publicada no dia 7 de outubro
de 1963, entrando em vigôr 30 dias "pós, ou seja,
a 7/11/63, devendo estar regulamentada a lei até

Uma organiza�ã8 dos bons negócios oferece:
Rua João Planinscheck -

aquela data.
1. terreno 12x7ö com casa de madelra, pasto, rancho,
luz elétrica, o-s 400.000,00;
1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350.000,00;
2 lores 15xõ5, cada um Cr$ 130,000,00;
1 lote 15x44 e-s 150.000,00;
1 lote 15x44 e-s 140.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


