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Menina de
lO anos

,
. ,.,

val ser mae
CHICAGO - Os mé

dicos conflrjnaram que
uma menina de, 10 enos,
aluna do quarto ano pre- .

liminar, vai ser mãe dentro
de poucas semanas. A. pe
quena foi enlreguQ: a .uma
família amiga pdr..,).molivo
da morte de sua rnae quan
do linha apenas 3 anos.

.. �."

Onda· de corrupção· faz com que o povo ,desacredite HonroE!� distinção
..

d t C·
-

de I érít
. concedído ao deputado

omissao e Inqu rI o Investiga o •
.OS seus governan es . escândalo du café

. Lauro Ccrneíro Loyola
RIO - ôe comprovada

a felsidede ideológica e
metertel dos «werrants»
du café pertenceu res ao
IBC e negociados pela
COMAL em /��abeleci.
mentes bancärt �,t o país
está dranre do maior es

candalo e da maior irres-

ponsebilidede dos nossos

dirigentes - declarou o

Senador Adolfo de Oli
veira franco fUDN-PR.)
eurer da denuncia que

cenrou o senador _ que é que as atividades dessa Segundo os despachos I Não deixa de ser de

uma Iírrne peruculer, que ftrma se lern arrestedo relegréücos de ßrestlte, lustilíeedo jubilo pare a

recebeu do governo e do durante os mendaros de por recente decreto ao população j a r ag u a e n s e

IBC oe maiores e melho- rres prestdentes da Repu- Presidenle, da Republica esse auspicioso aconre-

res favores, não contente blíce,
vem de ser condecorado cimenio ísto porque, o

com isso, dispunhe deso- com a Ordem do Mérito deputado Lauro Carneiro
nesternenre de uma mer- - Tais fetos, aliados a

«ôenros Dumont», o De de Loyola lern sabido se
purado Lauro Carneiro de dcadoria que não lhe per- outros, lambem de graví- con uzir na missão que

tencle e com ela fazia di- dade reconhecida, e re- Loyola, que na Carnere Ibe foi confiada pelo es-
. .. .

I d
dos Deputedos vem de- clarecido eleitorado cata-nneiro para os seus .mves- cen emente, a grave e senvolvendo um trabalhotimentos clandestinos e nuncia que o presidente rinense, demorístrendo o

alheios as suas atividades do Pelrobrás faz a outros proficuo e honesto na de-
alto espirito de devota-

Profissionais». dirigentes daquela ernpre-
fesa dos legitimos tnreres .

bses de Santa Catarina. mente aos pro lemas da
- Esses «werrants» - se, vem confirmar que N sua rerre, sempre alento

disse o sr. Adolfo de Oli- aquilo que a oposição in-
a certrnonta de entrega

ao trato das coisas publí-
veíre Franco - foram ne siste em denunciar não são

da honrosa distinção, rea
Ilzada no Palacio do Plagoctados e neceaeeriemenre mentiras nem invenciont-

redescontados no Banco ces, mas sim, uma onda naüo, Q'enerais e senado

do Brasil, o que constilui de corrupção que Iez com
res targbem foram distin
guidos com aquela honrnais um aspecto grave, que o povo, vitima dessa raria.

porque o redesconto é inflação monerérie desor
emissão e esta, quem paga, danada, desacredite com
é todo o povo. Enrique- pletamente de seus diri
cerern se os homens da gentes. O governo, que
COMAL e Iodos aqueles não coibe os escandalos
que lhes tem facilitado a - concluiu - que não
aiívrdade no campo cate pune os faltosos e que não
eiro. Já denunciamos no condena os desonestos, A Administração dos 10 prestaçõesSenado Federal esses Ia não tem o direilo de pedir Estédlos da Guanabara subsequentes.
los e vemos agora que a sacrtncíos ao povo, de lhe colocou à venda os tíru
UPI da Camara dos Depu solicitar cooperação para los de propriedade de 897
tados os vem apurando e

i
vencer a cri e social e

I cadeiras perpétuas do Es
constatö!ldo O que é 50 r��nn�TT1i,:a flue I>slamos rádio do Maracanã.
bremanelra, de lamentar, Vivendo. As cadeiras perpéluas

serão vendidas a Cr$
300 mil cruzeiros à visla,
e a Cr$ 350 mil à prazo
Nêsse caso, custará Or$

50 mil no ato da subscri
ção, ficando o reslante do
pagamento - dividido em

está sendo apurada por
comissão perlernentar de
inquerito na Camata Fe
deral, Conforme foi di
vulgado, o peruo Vicente

Chieregalti, do Instituto
de Policia Teenlee de São
Paulo, no laudo que en

tregou a CPI do café,
comprovou a falsidade
dos documentos epresen
redes pelo presidente .

do
lBC, sr. Nelson Maculan.
«Verifica-se asstm - acres-

Por um clíme
de. tranquilidade
para' as eleições

PDC e comunismo

S. PAULO Docu
menlo assinado pelo depu
lado Plínio Sampaio diz
que o PDC está servindo
aos interêsses comunistas.
Em consequência, saDe-se
que na convenção pede·
cisla será pedida a expul-

caso Ao ilustre perlernen
rar enviamos cumprimen
tos pela honrosa dlstinção
conferida. pelo governo
federal.

Maracanã vai vender
cadeiras perpétuas

Quem Ie na cama
só . entende a metade

- As declarações do
presidenle da SUPRA -

disse ainda - declaraçõe5
irresponsaveis quando fa·
Iam que o governo irá de- HAMBURGO (Impres. cama, só compreende com
clarar �e utilidade publica SÕlS da Alemanha) - pleramenle 52 porcentos
uma f�lx� d� 1.0 qul(otne- Quem à noite se deita na da acção. Lendo depoistros IDdlscrlmlOadà.mente. cama e abre um romance das 23 horas, no dia se- ,

dO l?ngo das rodOVIas f�- para ler, prejudica-se dU'! guinle só se lembra de 27
deraiS, levaram o desestl- plamenle. Por uma série .

mulo a grande parte dos de lestes realizados na porcent� dos porme�ores
agricultores do ESlado» Alemanha'Ocidental, ve

de u,:" romanc.e p�)Jclal.
--�-------------- rificou-se que nos indivi Depo�s. da, mel�·nolte, a

,., duos que leem depois das mem�t1a so retem cerc�
nao :'>3 horas, a curva de ca

de 9 10 dos factos d�SCrt·

pdcidade de trabalho é tos. Na noite seguinle,
sensivelmente' mais baixa os leitores nocturnos ge
no dia seguinte. Além ralmente nem sabem em

disso, o leitor médio, que que página interromperam'
Ie depois das 22 horas na a leitura.

Lacerda à presidência da DESAPROPRIAÇAO DE TERRAS
República em 1965 e soli

�i��U � pr:�:�:i�c�;ã�o pa;; "Santa Catarina está inquieta"convenção nacional. Sôbre [o assunto o presidenle da O Deputado Osni Regls, a grande parte do terrilo-
UDN, deputado Bilac Pinlo, do PSD de Santa (Jatari rio catarinense».
vai ouvir quatro ex-presi na, dizendo anles que é
dente. co partido nos pró· favoravel a reforma �grá
xiinos dias. ria, afirmou que não se

pode deixar de reclamar
«mais cuidado na publici
dade que está prejudican
do imensdmente, a agri
cultura do Brasil», rere

saiam da reuOlao cerlas ·rindo.se 1I0 decreto da
de que fizeram uma ótima SUPRA, que segundo in

barganha. formou (,(está levando a

inquietude, o desestimulo,

Atlôrdo entre eandidatos 11'ãO não só do Sr. Plínio
. Sampaio como também do

RIO. - Os cendtdatos Sr. Paulo de Tarso, queIuscelíno, Lacerda e Ache-
vem criticando publica

��r concordara,:" �m per mente a linha do pertido.nctpar da comisseo que.

es!á sendo .organizô�a .em Apoio a Latlerda
Bao Paulo visando obJetivo
de interêsse comum: gél- MANAUS - O Direró
rantir clima de Iranquili- rio da UDN do Estado

.

dade por ocasião das elei- do Amazones resolveu
ções presidenciais. apoiar a candidatura Carlos

LInformativo_

..

Uma festa diferente

"Festa do Guarda
Roupa" é o nome de um

curioso div�rtimento que
se eSlá popularizand,o em

Nova York. Trata-se, na

verdade, àe uma pequena
reunião, em que se con

grega um grupo de mu

lheres para permutar peças
de roupa ainda nova, das

quais queiram desfazer· se

após algumas vêzes de

uso. Assim, por exemplo
uma das" participanles traz

um quimono' chinês que
lhe foi dado de presente
no último aniversário, e

quer,lrocá-lo pelo pulôver
de uma outra participanle.
Esta acha que seu objeto
vale '. algo mais do que
um simples quimono. As
duas dis'cutem, regateiam,
e acabam, às vêzes, che

gandó a um acôrdo: a

que eslá interessada no

pulôver leva o .objelo d�
sejado em Iroca do qUI
Diono e uma blusa de

lambujem. O mais. diver-
-lido é quando várias mu

lheres- disputam a mesma

mercadoria. Aí, os ânimos

esquenlam e não poucas
vêzes, ocorrem rusgas e

melindres feridos. Mas o

essencial é que lôdas

Enlace
Quinilatti-Lara

Dona-de-casa • •• 1982

Uma vida s�m Irabalho,
por volta do ano 1982, é
o prognóslico que os es

pecialisras da Associação
Norte-Americana de Eco
nomia Doméstica fazem O Gabinete do Minis
para as mulheres. Aré lá tro da Educação reiterou
todos os pratos e lalheres que e�tão sendo intensi·
serão fabricados de plás·· ficadas as medidas a se
lico bararo e lançados ao rem tomadas contra em
incinerador, uma vez usa-

presas industriais, codos. Não haverá lavagem merciais e agrícolas quede pratos. flamisas, roupas não cumprirem com o
de baixo; lemos e vestidos, dispositivo constitucionalde papel, serã'o rasgados
após o primeiro uso. Por- que recomenda a insta

tanto, nãó haverá lavagem lação de escolas nos es

de' roupa. Trajes mais pe- tabelecimentos que te·

sados serão feitos de lecido ilham mais' de 100 em

que não enruga. Conser- pregados. Os que não

vados em guarda·roupa _----------------
ultra-sônico, a poeira que
nêles se àCI,nriuJar' será
automàl!camente sacudida
e removida, dispensando
se assim as escovadelas
e a lavagem a sêcó. As
casas terão dispositivos
de desodorização automá
tica e a poeira será aspi
rada por processo eletrô
nico através da prÓpria
circulação do' ar.

Medidas contra emprêsas que
mantêm escolas

cumprirem a determina
ção legal estão sujeitos

---

a não poderem se ausen-
tar do país, não podendo
se candidatar a cargos

No dia 8 de dezembro
de 1963, na cidade de
São Carlos, Estado de
São Paulo, verificou-se
marcante acontecimento
social, com o enlace dos
jovens Waldenice Quini
latti, lilha dileta da Sra.
Vva. Paschoalina Quini-
latti e o jovem, Antonio
de Lara Júnior, filho do
distinto casal Prof: Anto
nio de Lara e Prof a Otti
K, de Lafa.

O acontecimento re Os cumprimentos do
veste de especial signi "Correio do Povo" aos

ficativo, tendo em vitlta distintos nubentes, com

que a genitora do jovem votos de felicidades ex

Antonio é filha de' tradi- tensivos às respectivas
cions1 lamília radicada famílias.

sindicais nem a cargos
públicos. Os empresários
nessas condições por de
terminação governamen-

tal já não podem nego
ciar financiam.entos com

entidades ofjciai!;! de cré
ditos.

Ginásio São Luís

'AVISO
A diretoria do Ginásio São Luís comu

nica,aos senhores pais dos. seus alunos, que
as matrículas para todós os cursos serão
efetuadas nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro. .

A DIREÇÃO

iguais e

Com isso, prelende a

Administração dos Eslá
dios da Gue�3bê!ra arreca
dar cêrca de Cr 300 mi
lhões, que serão aplicados
em melhoramentos nas

instalações do Estádio e _

na ajuda financeira aos

pequenos clubes cariocas,
dentro do programa do
Governador Cerlos La.
cerda.

no
.

vizinho Municí.pio de
Corupá,' onde a família
Koetzler é .muito ben- -

quista. � comunicação,
por isso,' nos deu parti
cular satisfação, tendo o

nbsso diretor a felicidade
de cumprimentar a Sra.
Prof a OUi Koetzler. de
Lara, por ocasião de uma
visita à Jaraguá, na se

mana que hoje se en·

cerra.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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! �mprêgo· I·
: As Lojas DOUA T, desejando ampliar :J
i suas atividades promocionais de vendas, tem g
: .vaga para mais um vendedor especralisado, iJ

[l:: pagando ordenado e comissão. �:::: -Base aproximada /de renda mensal de
e-s 50 000,00.

fl. � necessário que o .candídato seja �:'ti motorista, fale o alemão, boa caligrafia, e B

fi:. que tenha bom conhecimsnto de artigos ß:.f eletro domésticos. B

H:. '

� �n.util apresentar-ae não preenchendo

':::.lti
os requisttos acima.

�
: 'Melhores informações nas Lojas DOUAT

tl: com o senher VICTOR ZIMMERMANN. :
· .
· .
· .

�__________________________________ .�t���"����������e�������r���.,r���.,r����

Fatos e' Boatos I t-;�;;;-;;�-'i
- Ap6s longo período de ausência voltamos

a escrever sôbre a nossa vida urbana, sua gente e

suas "cousas", modificando somente o título da
"coluna".

, E para começar bem, vem a hist6ria
daquele mocinho do "higt-societe' que recebeu
atenciosa cartinha de seu "love" que habita plagos
distantes. Entre outras coisinhas pedia humilde
mente a garota para flertar livremente em sua

cidade, pois a solidão a devora ...
- Praia, eis o assunto, a diversão, a "coque

luche", a quase doença da nossa gente citadina
Todo mundo abandona tudo em demanda das praias.
Imaginem se a nossa City fôsse beira-mar.

- Na semana que finda o assunto "top" foi
a apresentação da tão Iamosa Orquestra Espanhola
"Oasino de Sevillha". Um show belíssimo no Salão
Cristo Rei marcou o primeiro sucesso.

- O baile social (empreendimento Baependi
Acarai, pela primeira vez juntos socialmente), deve·
ria mesmo acontecer como algo de estrondoso. No
entanto a ausência de grande parte da sociedade

I
-------------------------------� empanou o brilho. Quem foi gostou realmente.

S· t
I

H' .II C I
Mas infelismente muito pouca gente foi.

In onlzem B BulO O on de Joinuille nossa-ge�t�a��ern�á�:1 �::�� �ãb�:;o��!��:Q����
o "Casino de Sevilla". Empreendimento arrojado,
visando dar a nossa sooiedade o melhor em matéria

Ide bom gôsto. Mas nem todos tiveram o bom gôsto I
de compreender e apoiar a iniciativa.

-- Uom a apresenlação do "Oasino" o ano de
------.--------------------------------

64 começou com as nossas sociedades apresentando !!::;�!!E!5:1 !:=i I .�; -,_e

I coisa boa e ... tendo prejuiso. Sei á que terão m mânimo para trazer novas atrações? . . .

li O R. J <:> R N SO E L T E R
1-'=---------------------------------.-------- - Estava eu, gostando muito de tudo que se I� I CIRURõ/'ffo DENT15Tfi I
eeapresentou na noite de 28 (terça-feira), até que um ...

II elemento da orquestra me perguntou: - "hustes RI
M d Iss: "A/ROTOR" II

. -

'ddI'
P.I o ern sSlmo

.. -

tienen tao pouca gente en su CI a , ou e vtsnto ii Ide ontem levou una metade"? Depois desta... 11111. Reduz o ternpo de rrab e lho
_.- Vista melhor oa cidade, O pré io onde se

ii
e aumente Q conforto do CLIENTE.

1_localisa o "Bar Oatarinense" está recebendo uma RI
pintura em regra. Não era sem tampo. Se outros l

ã CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE EI
edifícios também fôssem reformados e pintados ... m RAIOS X m-- O filme "Padroeira do Brasil" exibido no

1-Cine Jaraguá,. trouxe igualmente consIgo duas
Iii

ConsultóriQ: Av. Gelulio Vargas,-t98 1-interpretes e o diretor e plodutor. Graça Maria
III

-

(a menina céga), Dalva S61 (a mUlher apaixonada) ._
(Ane�o ao Depósilo d.a Antarctica) I

e Heládio Fagundes, o diretor. Trata-se de nomes ,:i!5i!5l�;I�!!-jl=!i-ll=I�!Eiii!::�--t. ii !iii
artísticQs, pois na realidade é a família Fagundas:
'P,iÍ, mãe e filha. Estando também junto Angela, �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::-.:::::::=.-:::=::.-;::::-,;::::::=::::::::::::==--= 11
a filha mais v�lha (não trabalhou IJO filme para:l

D IVO K UFnão interromper os estudos) ii R. A MANN N
- O acima mencionado diretor de cinema, II :;

I! ii
ficou encantado com algumas paisagens de Jaraguá li ii

do Sul e anunciou ao colunista que poderão ser N -- Cirurgião Dentida II
aproveitadas para um seu pr6ximo filme. Disse ii ii
mesmo que determinados lugares dos arredores

ii C R PEP 139 II

"são mesmo de encomenda para o enredo, já escrito"., ii./;.: onsullóri(::m-fre::e dr:s�M:�:c�:L)essoa I!,I- Piada da semana: A espada de EL CID
ii II

era de fato perigosa, pois acabou destruindo até !i _ Aparelhagem modernissima _ li
O teto do cinema. Quem qu.iser é s6 ir ver. II" :.�.i- E êste telefonema antão: Alô, é do

i!
RAIO X - CLINICA - CIRURGIA

iiCine-Bàr? - 13: sim, as ordens - Pode me .infor- 1:1:' PROTBSE - CLINICA INFANTIL .ii. _

mar se aquele filmE> do Neocid vai passar hoje? .. .'::

- E- sem falar no temporal de segunda-feira, :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::=:::::::::::.:::::::::::::::::::::::::=::::::

era tudo o que havia de interessante, até a pr6xima.

Aurea Müller Grubba Oficial
dó R.egistro civil do
I<>. Distrito da Comarca Ia.
(agua do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Faz saber qtte comparece

ram no cartório exibindo 05

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par-

casar-se:

Dia 5: I Dia 6:

A srta. Terezinha, filha A. sra. Gertrudes, espôea
do .sr. Alfonso Nicoluzzí ; do sr, Frederico Francisco

Trapp ','- o sr. Eugênio Strebe,
nesta cidade;

- o jovem Edgar, filho
do sr. Erwino Grankow;

- a sra. ôelly, espôaa
do sr. Erwlno Lernke ;
- a sre. Angelina Müller;

Reiner e Renilda,
filhos do sr. Alvino Medro.

Sociedade,

Aniversários

F�zem anos hoje:
A srre. Ana Barbara

ßuchmenn ;
- Erica, filha do sr.

Erwin Erdrnann;
- a sra, Alice, espôse

do sr. José Rocha, nesta

cidade;
- a sra. Ht l tru d e.s ,

espõse do sr. Frederico
Dosrer ;
- o mentno Samir, filho

do sr. Onedir Mafia.

Edital N. 5685 de 25-1 64

C6pia de Edital de Pro·
clamas de Casamento,
recebida do Oficial do
Regislro Civil de Rio Ne
grinho, neste Estado.

Manoel !nácio e

'Michalina B�zko
Ele, brasileiro, solteiro,

sapateiro, domiciliado e

residente nesre distrito,
filho de Alexandre Inácio
e de Maria Inácio.

Ela, brasileira, solteíra,
operária, .domíctliede e re

sídente em Rio Negrinho,
filha de Michel Buszko e

e de Malwina Buszko.

- Iracema, filha do sr.

Alvino Lemke, em Rio da
Luz;
- Edelmar, filho do sr.

Bertoldo M. Döring.

Eaeem anos amanhã:

Os srs. Uno, Mário e

Francisco Vo i g r, nesta

cidade;
- o sr. Antonio Mahfud;
- a sra, Francisca, es-

pôsa do sr. Augusto Mau
rer, em Garíbaldí ;
- Feustino, filho do sr.

Pedro Zapella.,E para q ue chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren- Alexandre Mauricio, filhosà e em cartório onde, será

do sr. Lourival de Souza.atixado dur ante I) dias. Si

alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para o'

fins legais. ,A sra. Lídia, espõsa do
AUREA MOLLERGRUBBA I sr. lorge Erschtng, nesta

Oticial ciddde.·

Dia 3:

Dia 4:

Tödos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kes.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - agora em suas novas instala
ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.° andar JOIIYILLE

VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo

o segutnte :

Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
50 morgos de arrozeira plantada.
10 mil melros de valas para' arrozeiras.
Umél eSlrada construidél dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de - árvores frulfferas enxertadas.
3 casas de madeira.
1 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
-

1 Batedeira n.O 3 - com mOlor - ólimo estado.
1 Carroça - elc. elC. elc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,

,II na_s_L_OJAS DOUA! - Filial_Ja__�g�á_�_o_S_UI

Para solteiros, para noivas e

para á lar. Excelentes para o

lar. Exce'lentes para usar. Os

superenxovai,s Blumenau são

gara:._ntidos por famosas
_
marcas

da Iizdu�tria. Textil Catarinense.

DR. GA-bêgo

BOTAFOGO F. ·C.
Assembléia Geral Ordinária

. 'EDITAL DE OONVOCAQÃO
Peio presente ficam convidados os Srs. s6cios

quites desta' sociedade em sua séde social, às 9,30
horas da manhã do dia 2 de fevereiro para parti
ciparem na Assembléia Geral Ordinária com a se-

guinte Ordem do Dia:
.

1) - Prestação de contas.

2) - Eleição da Nova Diretoria.
3)' - AssunTOS de Interesse Social.

NOTA - Não hav�ndo número legal na 1�.
con\Yocação, far-se·á a mesma, meia hora após com

qualquer número de s6cios.
.

.

WALTER STREBE - Presidente

Você se orgulhará' de . ter em

seu lar os superenxovais Blume·

nau. Aguarde _a visita de uma

representante.
Agente autorizado nesta

praça sr. Moacyr Silva.

.DEPRONTE Á PREPBITURA - JARAGUÁ Du SUL

Fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

,

Filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio 18 tambem
em lo-:alidades vizinhas I

(j1l!B8IilI�_liII!II88Ill!II!!IIlI!Bi88��_�@I!l8I88!Bõ18��

:::1):':::::::::::::::::::;:;:::':::::'::;::::::=-:::_-::::::==::::::::::... ::::::-.:.-.::=::::::.�
li I. It ,. • e I. u. e R III·· 'li
II - JARAGUÁ DO SUL - li
II "

'I Medicamentos e Perfumarias "
, P
II Simbolo de Honestidade, Conliança e Presteza li
'I II

ii A que melhor lhe atende ii

II e pelos menores preços i1'
::�
----.--- ---- ----.----=-'=---_ f=11 . _ __ _ .._._______ _ !!

Dr. Francisco Antonio Piccione
:IH: JeD -':Co - C.R.lH:. :f.'Z

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

CORUPA., - SANTA C�1rAH.I::NA

ir :::::::::::: ::::::::::::=--=::::::::::::::: :::::::::::::::=:::::: ::::::::::::=::::::::::::::::::�

II ]))10 -lElnCIHI IAlUIFMIANN I!
li li

H MÉDIUO UIBURGiA., !l'
:I r
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
ii ti
11 sidades de Co16nia (Alemanha) e. Pôrto 'Alegre II
II li
II li
II CIRURGIA- - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
:' '. 'Iii CLINIC� OERAL li
II II

ii Longa p�:Uiea em Hospitais Enrop�Ds II
II li
II Consultório e' residêocia: li
:1 II

II
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II

!I CONSULTAS: II
ii II
ii Pela rpanhã: das 8 tJ2 ás 11 horas II
II li

II Pda tarde ': das 14 1/2 ás 17 1/� horas II
ii Atende chamados tambem à Noite II
��=:::'==:::::::::::::::::::=::::=::::::::===::::::===::::::::::::::::::1i
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CORREIO DO POVO

Q ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!

A UNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F-l00 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPER F -600

CAVALà-MECANICO.
NOVO SUPER F-350

=Venha. conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford
. ,

(CaiSal ao Amer II c a IDl o '§o Ao Mercad!o de AllilÍ([))IDDlOVell§
Nossa Divlsa é

-

sepVIP -

Proibição:
Proibo terminantemen

te a entrada de pessoas
no terreno da sra. Milda
Duwe, situado em Jara
guâ Esquerdo, afim àe
tirar lenha, tirar palmitos
e causar outros danos ;
não me responsabtlizo

,

pelo que possa ocorrer

ao infrator.

Proibição
Proíbo terminantemente

a entrada de pessoas, em

meu a rm e z ém a,g:l'fcola
particular, sito em Retor
cida; não me responsebt
lízendo pelo que possa
ocorrer ao Infrator..
Iaragué do Sul, 15 de

janeiro de 1964.

Demirando Yolfolini

Procura-se
Procura-se em residên

cia de família, 2 peças
cl entrada independente.
Informações com o S1'.

Emanuel Porto Machado
na Metalúrgica João
Wiest SIA., nesta cidade.

Declaração
Declaro pelo presente,

que a família de Helmuth
Ehlert, é honesta, e as

palavras proferidas centre
a mesma não são verda
deiras.

. leragué do ôul, 17 de
j.aneiro de 1964

WUhelm Borchardt

MUDAS
Frutíferas e O",ament.is

Laranjeiras, Pecegueiros,'
Ka kise-iros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, .etc., etc.

PEÇAM OATALOGO
ILUSTRADO

,Leopoldo Seidel
- QORUPA' -

Cure seus mates e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
de ROBERTO M., HOBST

.f Que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
RUii Mal. Deodoro 3 '0 Jaraguã
�����

I Snr. C�mercianlé � .

. Industrial: A Asso-"
ciação Comercial e

Industrial de Jara
guä do Sul é' teu.
órgão . de o I ass e.

Inscreva-te
.

c o m o

associado para a

defesa de teus. in-'
teresses.

, .

rr:i ::::::::::::=::::::::::::::::::: ::: ::::::::::::
::::::::::::. :::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::..�:::::u II""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�_!!!!!_!!!!!_!!!!!-,","""""�I €1::: :::::::::::: ::::::;::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::,=.-;::-.::::=:::::::::�

I! .DR .. WALDEMIRO MAZURECHEN I! A.potheke "Sobulz" ,I!,' Th.1ro· Ií:lllln° til tf1) rr dJl � �1lntr1\ I,!:�
II M É O I C O

.

.

Ii ii
lUJ li \UJ. l.\ll \UI \lI[ <al � � 'UI

II

'III
-

Rua presidente Eplréclo Pe8sôa N°. 704 I! JARAGUA DO �UL
.

ii 'Cl
._

D t' t "li
II ii r�rglao - en IS a

-

li,

'I (antiga residência de Emanuel Ehlers) li .

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN 'i II

li 'dO C 'd' d I II ii CLíNIOA ._ PRÚTESE- _ OIRURGIA. II

II Clinica geral. me leoD,
-

h lru�glao ed é1 u tos e
II"· h d ii __

. ii ""

!I. crianças - Partos laI errma - n as curtas e,
II

Das Symbol der Rechlsch�ffen eit, es IIII· Llltra curres > Incutciern.ia Bisturi-elétrico Elec I Vertrauens und der Diensrberkeit, die Sie ii Av, Mareohal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL i

I: tro cautertzação.« Raios Infra vermelhos e azuis. II arn besten zu den geringste", Preisen bedient. ii Defronte a Igreja Matriz li
\.�:::: :::::::::::::::�:::=:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::.::::::::: ::;:::::::::=s== :::::::::-::::::;.J)" �:::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::��:::::::::::::::::: ::::::::::::::::::i:::::::::::�:::�::::::::: :::1i
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Em eleição realizada por I do em Tubal'ão, foi eleita
ocasião do 2. Congresso e empossada a nova' Di
Estadual da classe, reuni- retoria da União Catari

nense de Estudantes Tec
'm:EE!!!E!i-!r-IJ-H=:r=n=n==;=n!!i!!!i=!t=ii'-�-r.=-r.=n=u:::"1�-:i-:! nicas Industriais, que fj·

m
"

,

I� cou assim conslituida:

'I j[))]f.: l\\1[1lll(nii@ ]Ratflfd@ �e Azeve�@ q Sérgio Lope•. Pr�sid.ol•.
_::'

/.' . II Osvaldino Hoffmann -

I II ••••G... II
Deodoro I :i{����Ê:�:;�m�::�::�:.�•• 0 Com

�escritório 'nésta cidade à Av. Marechal
I ordenação. {: """""'�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!",�������� JIit da Fon'sec'a n°. 122, para melhor servir seus c I i e n te s ; ... Getúlio Schmitz _ 3. ��, OIRURGIA DO ESJOMA<;lO -:- VIAS BILIA- �.:lIII 'mantêm est.reito intercâmbiojudiciário com os ex-Escritórios III Vice�Presidente - Casa �� RES, INTESTINO� - Clr.:urgl� de Senhoras J

:!: hi do Estudante.
,

\ (� . Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras
\ =::.)III de Advoga,�cia DR. HERCILIO, ALEXANDRE

r
'DA ,LUZ, m (

...

... José Rogério P. de ti
iii

'

com séde em Joinville � são Francisco do Sul,; \ está em Iii Souza -" Secretário Geral.

�=.
(omlinit:a aos seus cli'entes que atenderá fiO seu

::.=1IR
" ,RI novo cónsu(t6rio à Rua '.A_rtbur Müller n· 160

I·· condÍ<;õ'es de, tarnQém, aceitar �atlsas para aquela�, Co- I� .Narbal Fileti - Tesou· � (AO .LADO DO NOVO HOTEL)II .' t't
.

t g relro Geral. p ,
. B

iii marcas, sem maIOres onus para Beu� cons 1 um ,es. '

"
, I Prof Simão Hess (�Das 9-12 e das 15-18 horas FONE, 384 Bm, '�.�.�"' q H�' ,�����I�I�!�I���� Assessor Técnico. r�v��vy,�rvv�rvv�··�····:v��ryyy,�pvV���).'-;iiiIiIIi U!!!!!ii�i_� _.. " ;,;;;;;;;.;._0__ --- ,;;;;;;;;;1. �
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DELEGACIA AUXILIAR D�J

AVISO'

/

Paulo' Wagner s. A.
I

POLICIA I

Assembléia Geral Ordinária
Convidamos os senhores acionistas pare a

assembléia g�ral ordinária que t,er6 lugar na sede
social em lacú-Assú, Município de Guaramírlm, às
14 horas do .día 1.0 de abril do corrente ano, a fim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1.° - Leitura, discussão e aprovação do rela
tório da diretoria, balanço geral, contas referentes 'ao
exercfcio de 1963 e parecer do conselho fiscal.

2.0 - Eleição dos membros do conselho fiscal
e seus suplentes para o exercício de 1964.

3.° - Assuntos de ínterêsse social.
AVISO

Achem-se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório da Sociedade, os documentos de que
trata o art.s 99 do decreto-lei n.O 2,627, de 26 de
setembro de '1964.

Iecü-Assü, 22 de janeiro de 1964.'

ALFONSO WAGNER, Diretor Comercial

Lavoura. Comércio e Indústria
I

De ordem do Sr. Diretor de Veículos c Trân
sito Público do Estado, 1€90 ao conhecimento dos
senhores proprietários

.

de veieulos a motor, que
nesta Delegacia deu-se o início do emplacamento
para o corrente exercício, até 29 de fegereiro
próximo.

Os �eículos encontrados sem .o devido ampla
eamenjo, serão apreendidos e multados', na forma
da lei.

Outrossim, o emplacamento será procedido
sõraente no período da manhã, devido o expedi
ents da Coletoria Estadual.

-Jaraguä do Sul, 17 de Janeiro de 1964. -

OSNI MÜLLER
Escrivão de Polícia

Iacú-Assú - MUD. de Guerernlrím - Sta. Catarina

Uma organização dos bons n9g6ciCis oferece �
Rua João Planinscheck -

,Associação Rural de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

da -

ASSEMBLÉIA' GERAL ORDINÁRIA
De conformidade com o estabelecido no Artigo

30.°, dos Estatutos desta Entidade, ficam convocados
os sócios desta Associação Rural pare à Assembléia
Gerar Ordinária a realizar-se ,em l.a convocação. às
20 horas do dia 13 de Fevereiro próximo vindouro,
na sede social, fundos da Prefeitura Municipal de
Ieragué do Sul, pare discutirem e deliberarem sôbre
a seguinte

Corretagem e Imobiliaria "DALMA"
Av. Mal. Deodoro n. 155

- Junto a Casa Lotérica

ORDEM DO DIA:
, t casa de madeira 8x8 nova - renehe - chácara

a) conhecimento do relatório do Presidente da - área de 840 m2 vende-se por motivo de mudançeEntidade; I e-s 700.000,00.
.

b) discussão e votação do Parecer da Comis N d id dsão Fiscal sôbre o Balanço, contas e eros do exer-
O centro a Cl a e -

cicio anterior' 1 terreno com 12,500 m2., plaino com um riacho

c) eleição na nova Dlretoria e Comissão Fiscal atravessando o mesmo, sem casa, próprio pare loteá

a tri ênío administrativo 1964-1966' ment�, lugar de futuro Cr$ 1 500.000,00 pode-separ o rre I
• • �

,
•

combinar � pagamento.
d) assuntos diversos de Interesse da SOCIedade. Casa de madeira nove 9x9. rancho 4x5, pasto cer-

IMPORTANTE: De acôrdo com o que estabelece o cedo plenraçöes diversas, .fundos pare o rio ltapoc.ú
Artigo 33.0 e seu § Unico, à Assem- terreno com area 7.500m2,. Cr$ 2.UOO.000,00, cornbi

bléla Geral Ordinérla de que o presente Edital de ue-se o pegernenro.
Convocação, somente funcionará no dia e hora epra- Cen.tro - 2 lores 12x�5. Cr$ 600.000,00 cada, merede
zado com a presença da me lade e rnais um dos a viste restenie combina se.

sócios aptos, devendo ae tal não acontecer, instalar Rua Itapocú-Hansa
se a

.

Assembléia Ge�al Ordi�ária, em ?a convocação, Vende-se uma propriedade com área de 637 rnã,
no dia 23 de Fevereiro p. �lDdouro, �s. 9 horas, no Casa de madeire, rancho, luz elétrica.
mesmo local com qualquer número de SOCIOS presentes. Negócio urgente e de ocasião. Cr$ 500.000,00.

Jaraguá do Sul, em tl de Janeiro de 1964. Combina-se pagamento.

Associação Rural de Jaraguá do Sul Estrada Nova
JOÃO LÚCIO DA COSTA Vende-se uma casa de madeira, grande. Rancho,

Presidente garage, terreno medindo 1.440 012 todo cercado,
fundos para o rio. Negócio urgente devido mudança.

Banda Lyra da Aurora
Cr$ 1.300,000,00. Combina-se pagamento.

Assembleia Geral Ordinarüi'
CONVOCAQÃO

São convidados os senhores aS8ociado_s para
assistirem a Assembleia Geral Ordinaria, a reali
zar-se no dia 9 de Fevereiro de 1964, ás 9 horas
d a manhã na Séde Social em Rio Cerro, para de·

liberarem sobre a seguinte:
Orde� do Dia:

1. - Apresentação e aprovação do bálanço e con-

tas do ano de 1963.
'

2. - Eleição da Diretoria.
3. - Eleição dos demais membros da Diretoria.
4. - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, ,22 de Janeiro de 1964,

EMILIO SIEVERDT

�---<1!�
D:r. Reinoldo Mup.ra 1

II ADVOGADO" i
Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

UNIÃO CATARINENSE DE.'
ESTUDANTES TÉCNICOS INDUSTRIAIS

Presidente em exercicio

PREVID�NCIA SOClAL
/

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários
;,

'Pr�grama 'de Esclarecimentos
(continuação) I ALQC. PRADA t

Em meu programa anterior dei ínícío aos escla
recimentos sôbre o Serviço de Assistência Médica,
cujo conhecimento por parre dos senhores segurados
é dé tndtspensével necessidade, pois, somente estando
ao par de como requerer e de como proceder, pode
rão os seguredos serem reembolsados de despesas
médico-hospitalares. Há muita razão pera os senhores
segurados reclamarem desta falta de assistência,
principalmente no interior de nossos munlcíplos, onde
a contribuição não difere da dos grandes centros.

'

Não se pode conrestar que há desigualdade de trata
mento no que tange a êste serviço. Não assiste,
entretanto, direito a quem quer que seja pera acusa

ções falsas. Um raciocfnio mals prudente manda que
se verifique, dentro da, lei, o que ela lhe otorga e
berer-se pelo cumprimento dela, o que vale dizer -

lutar pelos seus direitos. ôerta esta a conduta dos
senhores segurados, mormente, st formassem seu
Sindicato de Classe, reunindo, prtrnetrameme, em

associação, todos os trabalhadores do comércio,
abrindo, dentro da lei, a sua maís Iegírtme trincheira
de luta. ,

REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICO-.
HOSPITALARES - As íuterneções hospuelares
pera os senhores segurados ou seus dependentes só
serão válidas quando feitas com autorização do Ins
tituto. Quando a internação hospitalar fôr f�ita sem

autorização prévia, em consequência da gravidade
do caso ou acidente, o falo deve ser comunicado,
dentro de 24 horas ao órgão do Instituto, indicando,
na oportunldade, o local e a hore em que se deu a

internação. Si os segurados precederem assim estarão
cumprindo as determlneções do Instituto e facilitando
o andamento dessas processos. Quando a internação
do segurado ou do dependente fôr eurortzade, dever
se-é juntar ao requerimento a seguinte documentação:
ATESTADO MEDICO, esclarecendo o segulnte :

diagnóstico exato da doença; natureza da interven
ção cirúrgica realizada e condições de urgência da
intervenção. (continua no próximo número)

-x-

I.A.P. dos Bancários - AVISO - A delegacia
do IA'PB de Florianópolts comunica que reabrirá em
13 de fevereiro até 13 de março a carteira imobiliária
que foi descentralizada. As inscrições deverão ser
feitas na sede do Sindicato.

-x-
- Não veia no alo de volar uma obrigação, e

sim, um direito. Ieraguaense, tome-te eleitor.

Itajara Tenis Clube
AV I SO

A Diretoria tem o grande prazer em comu
nicar aos senhôres associados, que terão início a

partir de 1.0 de Março p. I., as aulas de tenis sob
a orientação do professor sr. ARMANDO CAPA-
RELL!.

'
.

As inscrições poderão ser feitas com o sr.

Getulio B. da Silva, o qual prestará todas as in
formações necessárias, quanto ao funcionamenlO,
hora rias 'e aquisição de material esporti'\7O.

Jaraguá do Sul, 14 de j.aneiro de 1964.

IfAJARA TENIS CLUBE
O s 9 a I d o H e ti s i - Presidente

�.::=:::::::::=:::===::::::;:; :::=:::;:;=:::::::::===:::=:::;;::::==:::=:::::::::�ii ' !:
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II

II Ate,nçã_Q II
II "

!I' Máquinas Elétricas Kohlbach 'It
Ij I

_ 'I'

II . precisa ,. II
!I Torneiro�mecânico com aptidão, li
II a executar qualquer serviço. ii
ii II
ii NOTA: DesnecessárJo é apres�ntar-se sem II

II h'
. ii

ii preenc �r os reqUISItoS. !i

li Ass.: l1einz KohJbach
' II

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




