
JARAGUÁ ;,P.O SUL (Santa Catarina) Sábado, 8 de Fevereiro de. 1964

'Peron vai voltar à

Argentina
BUENOS, AIRÉS - o

ex presldente- Juan Domin
go' Peron, que estã mo

rando Da Espanha,' onde
acaba de ser submetido a

uma operação na próstata,
volreré a Argentina enres
do fim do ano, pera reto
mar' o comando do pero
nismo.
Entretanto, se voltar

Peran deverá responder a

vários processos.
'

Orgão maior penetração no interior catarinense

,
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!,� � )J�I Câmara Municipal
'-

'�l'�e�Ielta a Mêsa 'da Câmara __:::; 9UDN retira' voto de confiança - C I Ya�g?á�o}ijsul foi varrida por um ciclone na

OVO desinteressado no assunto deixou de comparecer à sessão tarde do dia '27 de Janeiro de 1964. Ventos de quasi
,

'

d C
A' cem quílomerros por hore, acompanhados de grossa

a amara chuva e granizo, trensformarem a fisionomia de

Terça feira último leve Câmara, 'voto êsse que votos an u Ia d o s ; Vice- retirada da confiança, se-
nossa cídede. Telhados descobertos, plenteções

lugar a primeira sessão ctrcunsrânctes várias euro- Prestdenre Erich Beptlsta lern presurnlvelmenie oe
devastades e danos matertele -de rôda ordem, formam

da Câmara, do presente rtzevern retirar nesta opor- com 6 votos e 5 anulados; que se seguem: alguns milhões de preluizos aos aringidos. Oonra se

exercício. .Ne íörme habt- runldede, cfirn de marcar 1.0 Secretário João Her- <file coisa igual 'só se deu he 20 enos e ainda assim

tual, d�stina-se a sessão linha de conduta do partido mílto Cardoso õ votos, 1 1.°) - Reiição partidária ettnglu uma zona não muito - edificada. Não- houve
pera a eleição de Mêse e da bencade em releção VOIO pere João Lúcio da da prealdênela em relação danos a peseôee.

.

que irá dirigir os trabe à metorte. pertencente ao Costa e cinco anulados; aos debates des várias
ih

' facções polülcas, no ple- SINISTRO RODOVIARIO
os ate e primeira terça- PSD, Disse ainda o repte- 2 ° Secretário Wal d o

néno ; Pelas '17 horas do díe 26 de janeiro, verificou-sefeira de 1965. Com ti lei- eenranre udenlate que ae- Krutzsch com 5 votos, 1
2.°) - Ausência ou Ileen- lernentével sinistro na Serra de Ieragué. Um cafni-tu ra e aprovação, guia a linha fiél de eterna voto pera Alberto Morelli

elemento prolongado da nhão carregado com arroz, malhas e bicicletas pro.sern emenda 'da era enre-: vilirilâncill e nesse sentido e 5 anulados. lO -

rior, tntcteram-se os tre- entendia o pertido haviem Com relação ao pronun presidência, quando a sua cedia de Pornerode em direção a lotnville � quando
Presença se fazia necessé-: se dispunha a descer a 2a. parte da serra do ladobalhos, de praxe, tendo sido desrespeitados os le- elemento do vereador João

solicitado a palavra os gÍtimos inrereseee do povo Lúcio da Costa, o Presl- ria à solução de proble- iereguaense falhou o freio e o veículo precipitou ee

líd d mas de respónsabllidede num grotão. O proprietário que fora erremessadoeres as respectivas em várias oportunldades, dente visivelmente alingi coletiva e contornar situa- paro fóra do veículo, Iertu-se com certa gravidade-bancadas, a título de en- conduzindo os trabalhos do, pediu ao seu colega hcemfnhamenro de votação, com agravo ao regimento dar as razões de seme- ções críticas; Dois fil os menores do mesmo que ficaram dentro

O vereador João Lúcio da interno da Oese e, mesmo Ihante atitude, o que, con- 3.°) - Inrerpreraçêo er- da cabine sofreram apenas escoriações. O motorista,

COSia, líder da bancada respetrendo o presidente tudo ficou circunscrito ao
bitrária da presidência do o inditoso José' Rodrigues, de Arrozeira, com 35

udenisra na Casa teve como colega, vereador e entendimento do partido Regimento Inrerno da Casa anos de idade, pai de 3 filhos morreu esmagado.
oportunldade de declarar amigo, não importava em ao quel deviam e sua (Resolução n,« 4, de 26 de debaixo da viatura com 16.000 quílos de carga.

em plenério que, em opor- como "político" rerirer o orienteção. maio de 1948), promulgada POSSE DE PREFEITOS
Por Walter Breilhaupt, Ar-runídade idêntica, ha ques- seu voto de confiança. Assim sendo, depois de O dra �1 de janeiro rnercou em' diversos muníquimedes Danlas e Carlos u... u

-

Ião de 1 ano,,"a UDN por Sezutu-se a votação, que percorrer com uma rápida cípios vizinhos a posse dos Prefeitos eleitos no dla• RUlzen, fiaurando, entre
seus representantes haviam leve o eezuinte resultado: olhadela os principais f> � de outubro de 1963 A posse e transmt'ssa-o dof>

outros a diversificação dos U •

Publicamenle dado um VOIO Presidenre Loreno Marcat· acontecimentos na Câmara, carao "m "orupa· t"ve tr"'nscorrer festl'vo conf aterserviços dos Secretários, f:o,... V ,�U ,r -

de confiança ao vereador to com 7 votos (6 do PSD em 1963, somos levados nl'zando oa-o so' .. coll'craçiiio PTB UDN que el creusob l'\ alecração de que no
U f> U -, eó

LoreDo Marcllflo para o e um transfuga integrante a crer que entre outros er
o Prefeito Leopoldo Krüger, como tambem dei li par-

cargo de Presidente dll dll bancllda udenista) e 4 fatores determinantes da (cont. no última página) ticiparam representante.s dos demais partidos, desra,;
cando· se o PSD pelo seu presicenfe em exercfcio-,
sr. Rudy F(>y e elementos de destaque do PRP.
Louvável a atitude dos menrores polítiCOS de (Jorupá
que assim se forraleceram entre si e peranle a opi
nião pública, proporCionando um largo caminho pelo
progresso de Corupá.

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Fundação:
Müller

Impresso na :

,Soc/eJaJe GrAfie. A venl,J. LtJe,

ACONTECEU . /. •

Dia 31 de janeiro de de recebido com uma

1964 a cidade de Carupá salva de palmaR, o Pre
engalanou-8e para rece· feito, Willy Germano
ber o seu nôvo manda- Gessner, cujo mandato
tário. Desde as primeiras então findara apresentou
boras daquele dia uma à Cas8 um circunstan
multidão se, aglolQerava ciado relatório e a pre8
na Praça defronte à Pre- tßção de contas, ao final,
feitura, onde deveria dar- arrancou prolongadas
se o importante evento. palmas pela lisura com

Seguindo o programa q�e tratara, a �oisa pú
traçado, pelas 10 horas, blIcs n�s seus CInco anos

em presença das mais de governo.
altas autoridades locais Logo em seguida uma

e de convidados, reuniu- comissão de vereadores
s� a Câmara Municipal introduziu na Casa o

de Corupá, sob a presi- Prefeito eleitó, sr. Leo
dência do sr. José Boni- poIdo Krüger, que pres-

,
fácio Gonçalves, Depois tou o' compromisso pe·

José Bonifácio Gonçal·
ves, vereador' pelo PTB CRIME EM GUARAMIRIM
de Corupá, usou da pala, Domingo, dia 26 de janeiro, pelas 19,30 horas.
vra o deputado estadual, a vizinha cidade de Guaramirim foi pako de violenta
sr, Arno Enke, da UDN cena de sangue. No Bar Avaí, em dado momento
de Joinville, com a sau- Wilmar D. Carvalho, de Curitibanos inrervindo numa

dação em nome dos mu- agressão que se verificara no bar foi atingido na

nicípios de Joinville e ilhura da cabeça por um tiro de pistolll calibre, 22,
Guaramirim e da Assem· disparado por Euclides Schwabe, residente em Gua
bléla Legislativb de Santa ramirim, vindo a falecer na manhã seguinte pelas-5
Catarina, concluindo por horas, no Hospital S. José, de Jaraguá, O seu corpo
dizer que para Corupá foi removido para Curitibanos, enquanto que o cri·
estavam reservados dias minoso foi recolhido ao xadrez da Delegacia de
de glória e de progresso

I
Guaramirim. Foi instaurado 'rigoroso inquerito.

Em seguida usou da pa- Á
-

-

lana o nosso diretor sr, LAMENT VEL OOLISAO
Eugênio V. SChmöckel, , Doming? último, dia 2 do corrente, Ped�o ,Per-,
vereador pela UDN de felto � A�toDlo Zlmmer�ann, retornavam DO v�Ieul!>,
(cont. na última página) do primeiro de uma p�rttda de fut�bol" de Tlf!1bo,

onde o C, A Baependl travara renhida pugna. Nas
imediações de Pomerode, por motivos ignorados,
verificou-se lamentável colisão de veículos, provo
cand9 dlmos de monta nas vjaturas, além

-

de resul
tarem feridos 03 dois ocupantes, que foram hospita-
lizados em Pom�rode, com fraturas, inspirando cui-

«Somente a derrota na con- Afirmou o dr. Nilson torado por uma mudan"a não fôr o indicado pela d d d d dil dit
� 't dados o esta? e sau e os o.is jaragual'nses.vencão, no que D o acre o, Bender que sómente a nos quadros da sucessão convenção, serei um' sol,

:�a�:��r:o��h�8:d��datura derrota na convenção, me levam a acreditar dado lutando. pela vitória FORMATURA
�lgo em que não acredita, numa �itória afirmativa do n0560 candidato», Pela -Faculdade de Odontologia da Universidade

Entrevista categórica do, li- .impedrrá que venha con- na convenção estadual do
, _

do' Paraná, integrando os Cirurgiões Dentistas de
der dê JoinvilJe

..
à reportagem correr à sucessão do sr. meu partido», à estas pa- UDN: MANIFESTAQAO 1963, formou se o jovem Nelson José 'pêreira emde «A GAZETA. Celso Ramos. lavras, aduziu o dr. Nil· ./ DE VITALIDADE cerimonia de colação de gráu que se, 'verifico'u no

Em sua recente estnda «Ao contrário do que son Bender:
b· dià 1° do corrente, às 21 horas, na Reitoria da Uni-

am Florianópolis, onde muitos estão pensando e eDois têrcos da com-
Abordando BS pOllsi I

versidade. O Dr, Nelson I
José Pereira irá estabele-

.

d
-

-

t
' . -

d' I
Iid ades que outros desta-

cer o seu consulto'rio n'" vl'zl'nha, cl'd"'de de Gll"'ra-veio para cumprimentar dlzen o, nao ,en reI no, poslQao u 801st8 no e- cados nomes udenistas U U U

ci Governador do Paraná, páreo' para futuros acôr- gislativo estRdualsão sim- têm de fiar candidato, fri- mirim. Parabens e felicidades, Dr. Ne·lson. �

,

aflrm�ndo_que 8 sua can- dos. 'Minha cand,idatu�a páticos à minh.a ea_!l.dida- zoo o dr, Ni�8on Bender «NOSSO JaRNAL,.didatura v·em cada vez lança,da pe�o" d.lretór!o ,tura. EncontreI apoJ(? no, que isso representa uma

mais, ganhandO a Ilimpa- udelllst� de'JolDvllle, nao Oe.ste, no. Vale do Rl,o do demonstração de vitalida-
'«Nosso Jornal» é confrade de nossa admiração

tia dos diretórios udenis' recebe.ra �� .oto oon'ra PeIxe e no Sul do
_

Esta- de do partidO a uma'afir-
em Rio Negro (Pr). Éra jornal de formato grande,

tas a, o qua é, mais' im- nos dlretorlos do, n.orte do. �or. essa razao te- mativa do seu valor,
apresentável, do tipo «Jornal de Jbinville" e «A Na

portante, ,encontrando do _Estado. As mS01fes oho confIança na �aJ?lpa- Apontou _ 08 nomes dos
çãolt de Blumenau. 'Agora passou a forma'to de

grande aeolhida por parte taçoes que venho rece- nha que estou realizando. '

.

25 x 33 cm, Sinal de que a' inflaçãp está devorando

das massas. " ben,do e o anseio do elei- 'Todavia, 8e o IDbO nome (cont ... na última página) o nosso colega, Mas continúa gostoso e combativo
,. c.omo sempre. eta, paranaense dos' bons t '

tt========:::==?::::::===::::::=:::=====:::;Y':::::=====:::::::::::::::::::::=:::======::=:::;:::==::::o:::=:::::==::::::==::===:� REFO ItMJi..' •AGRÁRIA
li H gem ',do' Correl·o do PO'vO' 'II A Federação das A�socjações,Rureis de Santa
ii omena ' I! Catarina, por seu presidente, um general de exércifo.
II .

, b'
-'

I' d
'

f· II confessou publicamente em seu relatório de prestação
II a no re c asse os gra ICOS, II de contas, que não poude�auxmar, como de h�j, as
II >

•
"

, 'II -ASSOCiações Rurais, ém vista da críUca situaç�o
II . transcorrIdo em da-ta de ontem II financeira da 'entidade. É que�não recebeu ao gov�rn.o
II •

li federal QUALQUER subvençao, das mUitas previstas
, \c-====::::-'::::::::;:::::::::-':::::::=�:::=;;::===7=:::::::::::::::::==:::::::::::;:::::=:::::::::====::::::=:::::::::=======:::=::::::===========:::=::1 no orçamenlo. E depois fala·se em reforma agrária.

rantá 08 sre. Vereadores,
sendo saudado pelo ve

reador Waldemar Scbulz
que, em vibrante impro.
viso analisou a )rofícua
administração do sr.Willy
Germano Gessner que
classificou como "de
mãos limpas''", congratu
lando-se com o novel
Prefeito, em quem a Câ
mara Municipal confiava
o prosseguimento admi
nistrativo do município,
com um voto de con

fiança na ação esclare,
cida do nôvo mandatário.
Declarada livre a pa

lavra pelo sr. Presidente

Noticias 'de CorupA

Posse do Prefeito Leopoldo Krüger

,
oC' N I,L 'S O N BEN O E R : Ca nd ida·tura Irremovível
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o sr. Francisco Maier;
Edital n. '6,686, de 1.0/2/6i' - o sr. Emilio Behling,

Ercídio Silveira e residente em Ilha da

Nemesis Ana Lenzt Figueira;
- o sr. Oscar Guilher

me Gneipel, residente
em Estrada Schroeder;!
- Lori, fi1ha do sr

WJilter Lawin, residente
em Nereu Ramos.

A sra. Justina, esposa
do sr. Alvaro Bertolí,
residente em Retorcida;
- o sr. Ricardo Gum,

residente em Rio do Sul;
- a sra. Ertoa.: esposa

do sr, Aristides Gonçal
ves:

- o sr. Miguel Müller,
residente em Vila Nova;
- 8 sra. Hílca Baade;
- Fernando, filho de

Heins e Silvia Blosteld.

,

Assembléia Geral Ordinária
. Convldernos os senhores ecícntsres . para a

assembléia g<lral ordinária que terá lugar na sede
social· em Iecü-Aseú, Município de Guararnirim, às
14 horas do dia 1.° de abril do correnre ano, a fim
de deJiberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1.° � Leitura, díacuesêo .e aprovação do rela
tório da diretoria, balanço geral, contas referentes ao
exercício de 1963 e parecer do conselho fiscal.

, 2.° - Eleição dos membros do conselho fiscal
e seus suplentes pera o exercício de 1964.

3,0 - Assuntos de lnrerêsse social.
AVISO

Achem-se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório da Sociedade, os documentos de que
trata o arl.° 99 do decreto-lei n.v 2627, de 26 de
setembro de 1964.

'

Edirel n. 6.688, de 6/2/64

- a sra. Wally, esposa
do sr. Erich Th Bräuer ;
- Alberto José, filho

do sr., Faustino Rubtní ;
- o sr. Geraldo Vieira;
- a sra Juliana, espo-

sa do sr. Esteíano Finta,
residente. em' Garlbaldí;\.

- Karin Mariane, filha
do casal Renate e Die
trieh Huftennüssler.
Dia 12:

O sr. Grillherme H.
Emmendoerfer;
- o sr. Germano Rein

ke, residenie em Massa-
randuba;

.

- a sra. Joana, esposa

do sr. Emili Behling, re

sidente -em Uha· da Ft
guelra.
Dia 13:

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, . domiciliado e

residente neste distrito, em
Ribeirão Grande do Norte,
filho de 'Marciano Silveira
e de Iustina Barato �.!I-veira., Eaeem anos amanhã:
Ela, brasileira, solteira,

professora, domiciliada' e' O' sr. Eugênio Pra
residente neste distrito, 'em di Sobrinho, residente
Ribeirão Grande do Norte, em Itapocuzinho;
filhd de 'Maximléi Fells- - Valéria, Iílha do
berro Graciano Lenzi e de sr. Walter Karsten. resí
Sofia Pomianowski Lenzt, dente em Estrada Nova;

- a sra. Serafina
Pradí, espõsa do sr. Ge
raldo Vieira.

r

Jacú-Áss.ú, 22 de janeiro de 1964.
ALFONSO WAGNER, Diretor Comercial

• I

I S-iot;zem a Rádio Coloo de JoiDuilie Corretagem e Imobiliaria "DALMA"

Uma organização dos bons ß9gócios oferece:
Rua João Planinscheck -

1 casa de madeira 8x8 nova - rancho - chécere
- área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.
e-s 700.000,00.

...., ._ _. ._ _ _ _._ .

,
No centro da cidade -

rr---------·-
..·-----·---·--·--·--------·

·-}1. t terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
i! A te n ção f! atrevessendo o mesmo, sern casa, próprio pera lorea-

li _ _ i� menro, lugar de futuro Cr$ 1'.600.000,00 pode-se
O sr. Adolfo Emmen

!I II combinar o pagamento.
doerter, nesta cidade; I Máquinas Elétricas Kohlbach I! Casa de madeira nove 9x9. renehe 4x5, pasto cer-

ii II cedo plantações diversas, fundos pare o rio lrapocú

I,', precisa li terreno com área 7.500m2; e-s 2.UOO.000,00, combi-
No Paraná a mais,' T·

A • i na-se o pagamento. '
,

'd d d B '1!1 orneiro-mecamco com aptidão, II Centro - 2 lores 12x45. e-s 600.000,00 cada, metade
nova CI a e o rast II a executar qualquer serviço. li a viste restaute combina se.

CURITIBA - A meis li' NOTA D ári é tar II Rua Itapocü-Hansa
nova cidede brasileira, I.

: esnecess O apresen -se sem
I! Vende-se uma propriedade com área de 637 m2. _

denominada João XXIII. ii preencher os requisitos. II Casa de madeira, rancho, luz elétrica.
será instalada nas pröxí- ii A8S�� Hetnz Koblbach H Negócio urgente e de ocasião. e-s 500.000,00.
mas semanas no qullorne- 'l ij Combina-se pagamento.
Iro 69 da BR.2, próxima �.::=======:=:::==:::::::::===:::=::::::::::::=:::::-� I Estrada Nova
a Bocaiuva do Sul. Trata- -

.

se de uma experiencia co-
Vende-se uma casa de madeira, grande. Rancho,

lonízadore da Fundação Dr. Francisco Antonio Piceiene garage, terreno medindo 1.440 m2 todo cercado,
E para que chegue ao co- Daranaense da Coloniza- :M::e.oyCO _ C.R.JM. 1:7

fundos para o rio. Negócio urgente devido mudança.
ohecimento de todos, mandei çäo e Imigração e inicial- CrS 1.300.000,00. Combina-se pagamento:'
passar o presente edital que mente, lá viverão 1bO ía-' Cirurgia e Clínica de Adultos .e Crianças ::::::::::::====::.-=:::==::::::-.:::::::::::::::::::::::."::::-�=:::==::::::='!!
será publicado pela impren- milias vindas de Santa Partos - Doenças de Senhoras II ii'
sa e em cartório onde será Catarina e do Rio Grande !I, DR. IVO KAUFM ANN ...�.iatixado dUlante I'i dias. Si do Sul, que se mostram HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ '

alguem souber de algum im- desejosas de trabalhar em li li
: peàimento acuse-o para o� terras virgens, em face ao Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 I! li

ti I
.

d co� 'OI"T '1IDI -c
_

.., ..... ._,.""'.,.,. ""' .... 'II!' .... ,.. .,....... :.\.1 -- Cirurgião Dentista
..!IIos egals. advendo do minifun io ..,_ OLJ .-;- .-. "'""�..I................... '-'_ ..... -"S._._ .......: ........

ii ii
AUREA MÜLLER GRUBBA onde ,,"xercidm as suas :i 9

:I

Olicial . atividades.
- ii Consultório: - Rua Preso Epilacio Pessoa 13 ir

�!! j:

Dr. ReiDoIdo Mupara l' II! .

_ (::a::::�:e:a ::d:'::::�) _ :_ ii!
II ADVOGAD� i II: RÀIO x - CLlNICA - CIRURGIA �i

il
PROTESE - CLlNICA lNFAN1.IL l!

:::::::::====::::::=====:::::::::::::::==�:::::::::=::::::==:::::;:=====._:.

Edital n. 5.687, de 3/2/64
Ladislau Buccío e

.

. Etelvina ôchiochett

Ele, braslleiro.. solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em

Itepocueinho, filho de Ale
xandre 3uccio e de Carlota
Belino Buccio.
Ela, brasileira; solteira,

domésnce, domiciliada e

restdeute nesre distrito, em

Itapocusinho, filha de Oll
VIO ôchíocnert e de Olga
Lensi Schiochett.

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Av. Mal. Deodoro n. 155

Junto a Casa Lotérica

Dia 10:
Entrevista com o deputado Pedro CoUn

Alvaro, filho do sr.

Alvaro Batalha:
- a sra. Idalina, es

pôsa do sr. Ricardo :.... . -=

Grimm, residente à Es
trada Francisco de Paula.

Rádio Colon - agora em suas novas instala
ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.0 andar JOIIYILLE

Dia 11:

Jorge Martins e

Dorotí Vieira

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, domieiliado e

residente nesta cidade, filho
de Antonio Velencío Mar
tins e de lsebel Chaves.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, filha
de Maria Vieira.

V'ENDE-SE

Escritório ao lado da Prefeitura

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o ÚNICÕ caminhão inteiramente nôvot

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOva SUPER F -350

'1

�i
<�
.'

1

í�
�.�
,t�

NOva SUPER F -600 ��
CAVALO-MECAN.ICO oª'

NOva SUPER F-100

�Venha .conhecê-Ia ,ae perto no seu Revendedor Ford

(Ca§2l
/

uo 'A mm e r li c a IDl·O §D Ao lWeJrcado die AJlltoIDoveR§

NOva SUPER F -600

Nossa Divisa é. servi.
,

Governador

Pernóilou na

Estrada em Se�

Regresso do Oeste
o governador Oelso

Ramos não tem vocação
pala Amarild0 porém re

gressou possesso de sua

ultima viagem ao oeste
catarinenae. O retôrno
do governador da cidade
de Conc6rdia estava pre
vista, para segunda feira.
data em que realmente
deixou aquela cidade.
Ocorre que, em meio a

astrad a. teve o seu carro
�encalhado:t e viu-se o

brigado a pernoitar no

local. Uma situação bas
tante incômoda. prinei
palmente em se tratando
de um governador de
Estado. Irritado, o se-

.nhor Celso Ramos desis
tiu de viajar por terra, e ,

tomou um avião na ci
dade de Lages que. o
trouxe à Capital.
Sofre o chefe do Exe

cutivo. na pr6pria carne,
as consequência da sua

administraçâo.
No oeste, como em

qualquer outro ponto do
terri t6rio barriga verde.
a situação é a mesma:

péssimas rodovias e tran
sito impossível.
Assim o governador es

teve «encalhado» e per
noitou na estrada.

'

«Correio do Norte .. , n. 767
Oanoínhas.

Vende-se
Uma casa nova, à Rua

Harri Hadlich, em frente
ao depóslto de madeire.
Informações com o sr.

João Braga, ou nesta

redação.
Iereguä do Sul.

Proibição:
Proíbo terminantemeu-

te a entrada de pessoas
no terreno da sra. MUda
Duwe, situado em Jara
guä Esquerdo, afim de

-

tirar lenha, tirar'palmitos
e causar outros danos;
não me rssponsabílizo
pelo que possa ocorrer

ao infrator.
Erich Duwe '

MUDAS
Frutiferas e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakise iros, Macieiras, ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, etc., eto.'

PEÇAM CATÀLOGO
ILUSTRADO

"Leopoldo Seidel
- ,CORUPA' -

-
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c JARAGUA 00 §UL ii Ci i- D ti t li

II
K li rnrg ao - en S li ii
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III (ant.ga residência de Emanuel Ehlers) II MEDIKA'1\1ENTE UND 'PAnrÜMERIEN ii II
'li K 'II CLf-NICA - PRÓTESE CIRURGIA II

1'1 Clíníca geral médico - Cirurgia de adultos e li IIll !Il.
I crlanças > Partos Diathermia - Ondas curtas e li ' Das Symbol der Rechtschaffenhett, des

II UlIl'Q curtas - Incuto.ern.ia -ßlaturí-elétrlcoElec- \ II Vertrauens und der Díensrberkeu, die Sie 11 Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL II
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Ass'ociação Rural de Jaraguá do Sul Câf"T1ara Municipal
(continuação da La página)

Fundada: 16 de Junho de 1946 ,

Registro: Serviço .de Economia 'Rural, do Ministério rernpo d.a .UDN lambem bora rotulado .c.omo em

da Agr'icultura, em 07 de Agosto de 1946, sob n.
era a�slm,. c�ncorrendo préstimo, perrnltlndo que

61. Portaria n. 551 de 09 de Agosto de 1946. pa!a cornposrçao de .umd se trensformasse com o

_

'
Mesa de baixo gabartlo; seu voto desempate (voto

DEMONSTRAQAO DA RECEITA E DESPESA 4.° - Não veler-se de de minerva) em lei, que
Subvenções 250.000,00 sua autoridade, do orça- está criando situação de
Plantações 19.000.00 rnento e dos recursos fl- mal estar. entre os v�rea.
Financiamento Retorcida 1.040.00 nauceiros pare pagar, em dores, pois, o Preíelro e

Receitas Diversas' 1ft..U�� 200.000.00 dia, os jetãos dos ôenho seus eesessores muito he-
Juros e Descontos � e- 55.198,20 res Vereadores, em attazo bilidosa�ente argumentem
Acôrdo Florestal - \ �(." ') ha um ano, nem reprimir que envl�m os projetos
Ministerio Agricultura � .:/:'�... 24.770.00 dentro de sua bancada pera a Camara, mas que
Animais ". �. /..�. 1.320.000,00 que os vereadores eumen- sxo OS VEREADORES
Comissões v••;-_��'" 48355,00 ressem os seus próprios QUE �AZEM AS LEI.S,
Financiamento Séde y -

301602500 subsídios, tão condenados trensfertndo, dessa maneire
Jóias' 1.230:00 em tôdo o país, ilegal e a culpa da insatisfação
Anuidades 35.130,00 inconstitucional; popular

.

aos vereadores,
Festival sDia do Colono» 148.099,00 5,°) - Não entrar em dos quers os vereadores
Posto Agro, Pecuário entendimento, pera não udenistas nada têm a ver,
Joã.o Cleophas 1.230163.00 dizer "insistir", junlo do pois, VOTARAM CON-
Despesas Gerais 819883,60 Prefeito, pare que o mesmo TRA;
Variação Patrimonial 2,772.70260 respondesse requerimentos 9.0) - Permitiu a cria,

4.970.848,�0 4,970.848,20 (adProvado-sd�IPe)la Câ!I'�ra, ção de uma sérte de leis
ezenas e es ,propIclan que aumentaram a tribu

Demonstração do ATIVO E PASSIVO, em 31 de do em que a edilidade tacão em geral e que,Dezembro de 1963. incorresse em Crime de aplicadas aos regulernen
Móveis e Utensílios 88.445,00 responsabilídade. Os re- tos existentes, transforme-
Animais 1.937.100,00 querimentos eram aprova- rarn os lançamentos de
Contas Correntes . 74.160.00 dos, J'0r fôrça das cir- impostos em verdadeiras

. Imóveis 1.369 265,40 cunstancias, mas nunca extorsões. Ainda aí a rnu-

Plantações 80000,00 foram respondidos, impe- nicipalidade culpa os ve-

Financiamento Retorcida 48,710,00 dindho-se aos vereadores readores, pelo que cumpre
Capitalização 12 750.00 con ecerern assuntos rele- relembrar que a maioria
Almoxarifado 3558,00 ventes da administração da bancada udentsre (pois
Banco do Brasil S. A. 246.564,90 municipal e sôbre as queis existe um 'trânsfuga) SE As inscrições dos segurados de Jaraguá do
Banco N. do Comercio S. A. 9.509,00 pairava dúvida ne própria OPOZ TENASMENTE; Sul, deverão ser feitas na Agencia local do IAPB.

S C
.

S 2 89 O Câmara;'B I. e C. de ta . .Jatarma .A. .7 ,7
6 ° N 10.0) - Não impediu, WERNER HORST - Agente

Oaixa 256.112,00 .") - ão concorreu
d d com a sua autoridade de

Acordo :i'lor,estal - e mó o preponderante no
d It.L'

d
. presidente, que se aDerasse

MiniRterio da Agricultura 35820,00 caso o CImento, que es-
o Orçamento pare t964, Posse doFinanciamento Séde 2.035868,00 candellzou a opinião pú-
em que se fizeram altera •••

Oouserveeões a Benfeitorias 80700.00 blica, envolvendo nomes
ções não autorizadas pelo (continuação da La página)

Contai a Pagar 3'\ 500 00 de relêvo em nosso meio, '
o. , .

I d d f plenario e, em desacôrdo J á d S I f 1 d d D P d n D' C dVariacão Patrimonial
_

624:1.852,00 rrregu ari a e que oi con- .

I (d aragu ou, a an o o . e ro l' .. , on e
� firrr.ada própria Oompe- com o projeto origina e em nome dos vereadores se realizou suculenta6.281.352,00 6.281.352,00 nhia f o r n e c e d o r a de 50 milhões para 56 milhões, I de Jaraguä, que se con- churrascada. Na oportu-

João Lucio. da Oosta - Presidente Cimento. Conduziu-se de ne receite), permitindo, gratulavam com a festiva -nidade houve novos pro
Octacílio P. Ramos - Secretário módo a impedir a consri- ademais e, apesar de ad solenidade de transmís- nunciamentos, tendo fala
Lourenço Gressinger - Tesoureiro tuição de uma Comissão vertido, a exisrencia de são de cargo que então do o sr. Lauro Braga,
Eugênio Vitor Schrnöckel- Contador de Inquérito, para punição nulidades, inclusive exls- se realizava. A seguir pelo PTB, O} deputado
CROSC-l.605 - DEC 51·083. dos culpados: têncíe de recursos orça- falou o sr. José Elias Arno Enke, pela UDN,mentários para atender ao G' li

. .

E
�.

V'PARECER DA COMISSA-O FISOAL 7,0) - Não envidou lU arl que, como mte- o sr. ugeDlo Itor
pagamento de "despesas não t d

-

d' S h
..

kidesforços para o prol'eto I
.. o;;: b

' gran e o povo nao po la c moc e, em nome a
pre, SlaS. ua ido esta em d

'

d 'f t' J é EI'do vereador João Lúcio elxar e mam es ar-se Imprensa, I) sr. os las
que os vereadores estão tã f t' t' G' l'

.

dda Costa, seaundo o qual, em o es lva OpOl' um- lU larl, em nome os
6 em sua função para "orçar d d t d d t' t W 1no ano de 196':(. (só sem- a e, ecen o uma peça espor_IS as, o sr. a·CJ a receita e "fixar" a des- ó

.'

S hPre nos anos ímpares) orat rIa. que arrancou demar. c ulz, em nome
pesa. Isso é da lei e da· I d d' d d C�anexar uma vasla área VIvas pa mas a num�· os verea ores a ama-
constituição. Foi ·desobe, .

tê
.

F l' IM" 1 d C áperdida entre dois muni decido.
rosa aSSlS n01a. e IZ9S ra umClpa e orup,

cfpios e de inleresse do os oradores que lembra o sr. Willy Germano
nosso, conhecido entre Segunda feira, dia t7 ram o finado Prefeito Gessner, como ex·Pre-
nós pelo escândalo de de fevereiro de 1964, terá Francisco Mees. feito a conclamar os

"Macaquinho", onde se lugar a segunda sessão Encerrando a soleni· munícipes a trabalhar em
acham empatados dinhei. da presente legislatura, dade usou da palavra o prol da Comuna e, final
ros públiCOS da nossa ocasião em que, serão Prefeito empossado, sr. mente o sr. Lino Linz·
municipalidade, mas ainda escolhidos os membros Leopoldo Krüger, agra- mayer, em nome dos
pertencente à Joinville; que irão compôr as várias decendo as palavras e populares. de Corupá.

Comissões. presenças de tôdos, pro8.°) - Não atendeu as metendo trabalhar com
ponderõções

.

das classes afinco, denodo e interes-
interessadas, no caso"\la "Correio do Povo" se pelo seu município.criação da Lei que insti· Logo em seguida, pu-tuiu a Taxa de Melhora- um jornal a xado pela Bandinha Elite,mento, que aumentou em I serviço do povo autoridades e populares40% o ,onus popl!l�r, em- marcharam até a sede

c o R R E 1'0 o O ,p O V O
ANO XLIV - ,ARAOuÁ DO SUL I(SA.NTA CATÀRINA) SÁBADO, 8 OB PBVBRBIRO OB 1964 N.o 2265

Os abaixo assinados, Membros da Oornilsão
Fiscal, após verificação minuciósa das conta!! da
Diretoria, da Receita e �spesa e Balanço Gera'l,
encerrado em 31 de Dezembro de 1963, são de pa-

.

recer que os át08 praticados pela administração,
devem merecer aprovação pela A�sembléia Geral
Ordinária, a· realizar-se proximamente.

Jaraguá do Sul, 8 de Janeiro de 1964
Lourenço Ersching Walter Bartel

Alvino Hadllch

Associação Rural ,de Jaraguá, do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

. da
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De' conformidade com o estabelecido no A·rtigo
ãO.o dos Estatutos desta Entidade, ficam convocados
os �ócios desta Associação Rural para à Assembléia
Geral Ordinária a realizar.se em La convocação. às
20 horas do dia 1ã de Fevereiro próximo vindouro,
na sede social, fundos da Prefeitura MUl.1icipal de

Jaraguá do Sul, para .discutirem· e deliberarem sôbre
a seguiare.

. , ORDEM DO DIA:

a) conhecimento do relatório do Presidente da
EnHdade; "

b) discussão e votação do Parecer da Comis
são Fiscal sôbre o Balanço, contas, e atos do exer-

cicio anterior; .

c) eleição na nova Diret(j�ia e Comissão Fiscal

para o triênio administrativo 1964-1966; " :

d) assuntos divers(ls de interêsse da sociedade.

IMPORTANTE: De acôrdo com o que estabelece o

Artigo 33.° e seu § Único, à Assem

bléia Geral Ordinária de �ue�? pre�enle Edital de

Convocação, somente funCIOnara no dIa e .hora apra·
. zéÍdo com a presença da metade e mais um dos

sócios aptos; devendo se t�1 ��o acont�cer, insta'�r
SEVa Aseembléia Geral Ordmarla, em�. convocaçao,
no dia 2õ de Fevereiro p. vindouro, as 9 horas, no

mesmo local com qualquer número de .sócios presentes,
Jaraguá. do Sul, em 11 de Janeiro. de !964,

Associação Rural de Jaraguá do Sul

JOÄO J,..ÚCIO DA COSTA
Presidente

.

t Dilolßilgung:
Gott, dem Herrn ueber Leben und Tod,

hat es gefallen, unseren Lieb�n Vater, Schwie
gervater und Grossvater

Roberto Boddenberg
am lOten Januar, im Aller von 54 Jé!hre!l, 6
Monaten und 19 Tagen, ind die Ewigkeit
abzurufen.

'

Herzlich danken wir allen unseren lieben
Nachbarn, und Freuden, die uns waehrend
seiner Krankheit zur Seite standen.

Besonderen Dank Heim Pastor Rosen
.

bauer, fuer seine· trostreichen Worte im Hause
und am Grabe. -

Desg1eichen danken sie allen Personen,
die Blumen, .Beileidschreiben, Telegramme und
Kränze sandten und den lieben Verstorbenen
zu seinen letzten Ruhestatt geleifele�.

Die Trauerden Hlnterblibenen

(continuação da 1.a página)
Senadores Antônio Cas- vos.. E hoje precisamos
los e Irineu Bornhausen de gente nova com vigor
e o do deputado Aroldo e dinamismo para as
Canalho com condições grandes realizaQões de
excepcionais para uma que necessitamos".
dispu ta pela sucessão.

Finalizando suas decla- . CHAPECÓ E OESTÊ
raQões, afirmou:

cFàÇO parte daqueles
que pensam que os ho
mens de ação não podem
ficar indiferentes com a

situação atual. Arregacei
as mangas e vim para o

campo de trabalho. Quero
participar da vida pública
do meu Estado e não vejo
outr'a. oportunidade me
lhor. SOU U[11 homem
novo mas com 15 anos

iiII� ----_.-
... -IfI!III-_I_-" em eargos ad'ministrati-

Instituto �e ßpßsenlß�orio e Pensões �os 8oncdrios
Departamento de Aplicação do Patrimônio

Divisão de Financiamentos
Carteira Imobiliária
EDITAL

Abertura de Inscrições de Candidatos a

financiamentos Imobiliários - 'Plano "B"
Comunicamos' aos segurados dêste Instituto.

que se acham abertas pelo prazo de 30 (trinta)
dias, ou seja de 13 de fevereiro até 13 de março
de 1964 as inscrições de candidatos a financiamen
tos imobiliários' do Plano "B'·.
2, Esclarecemos que tais inscrições observarão
rigorosamente as Instruções reguladoras das ope
rações imobilárias do Plano "B", baixadas com o
Ato 9/964 de 7 de janeiro de 1964, publicadas no
Boletim de Serviço n. 7, de 10 de janeiro de 1964.
3. Salientamos que, na forma do item 3.1 das
referidas iustruçõea, as inscrições serão feitas dis
tintamente, sendo uma de candidatos a financia
mentos de valores até 100 (cem) vêzes o salário
mínimo regional e outra de candidatos a financia
mentos de mais de 100 (cem) t1êzaS" o salário míni
mo e até o máximo de 260 (duzentos 'S cinqüenta)
vêzes tal salário, vedada a concorrência às duas
espécies de inscrição. .

4. A chamada dos can-fidatos contemplados por
fôrça do Artigo 162 do Regulamento Geral da Pra
Vidência Social, ser á feita, proporcionalmente, à
razão de três (3) candidatos a financiamentos de
até 100 (cem) vêzes o salário mímmo regional para
1 (um) candidato a financiamento de valor
superior êsse limita.
6. Recomendamos, antes de preencher o R.!.
(requerimento de inscrição) tomar pleno conheci
mento das instruções reguladoras, visto que serão
automàticarnente cancelados os R. I., indevidamente
preenchidos, bem como os dos candidatos que não
satisfaçam as condições regulamentares, em obe
diência ao item 4.1.2 das Instruções.

Florianópolis, 28 de janeiro de 1964
HERBERT HADLICH - Delegado Regional

"Correio do p'ovo" ,

apresenta ao Pr:efeito
Leopoldo Krüger os votos
de uma profícua gestão
à frente dos' !legócios
públicos do vizinho Mu
nicípio. '

Nilson Sender • • •

Ap6s a entrevista que
concedeu à reportagem
de «A GAZETA. o Dr.
Nilson Bender seguiu
para a cidade de Chape�
có, devendo manter en

tendimentos com líderes
udenislas da região oell�
tina. Tem regresso mar
cado a esta Capital para
breves dias, visando a

sua candidatura ao go
verno do Estado de Sta.
Catarina.
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