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Ano XLIV JARAGUÁ DO SUL (Santa' Catarina) Sábado, .122 de Fevereiro de 1964
\

N oti c i as-. alvlçarelras quals obtivemos crescentes a se realizar no Brasil,
acabamos de receber do progressos num problema inteiramente pelo Departa
grande

'

admirador de da mais alta importância, -mento, Depende o assunto,
Jaraguá do Sul, sr. Dr como é o abastecimento quer nos parecer da área
Carlos Theofhilo de Souza d'água. a ser forneciba pela Mu
e Mello, com respeito ao A nossa reportagem nicipalidade pare o local
abastecimento d'água em informada, procurou ouvir onde se realizarão os

'nossa cidade. as autoridades sôbre a servlços de tratamento da
Aproveitando OS' dias matéria, assegurando-se o água.

'

de carnaval, esteve o dr. próximo inicio das obras Aproveitando a oportu
Carlos Theofhilo na Oa- que visam o abastecimento nidade, cumpre-nos notl

.pital doEstado, lunrernen d'água em laregué do Sul, ciar dos progressos do
re com os drs.' Geraldo serviço a cargo do DNOS dr. Carlos Theofhilo de
Reis, José Besse e Carlos (Departamento Nacional Souza e Mello, com a

Krebs, 'nossos velhos de Obras de Saneamento), sua recente nomeação
conhecidos,

.

junto dos
, primeira, segundo consta, pera o cargo de ôuperín-

'Ésta vitoriosa organiza
ção mundial de servlçós;
atualmente abrangendo
11 600 Rot(lry Olubes, esta
rá festejando' nesta sema

na o aniversário da data
de sua fundação.' Assim,

a 544000 rotarianos, homens
'de bôa vontade e que pug
nem pela paz mundial,
em 125 peíses, telende

tendente da Administração ocupava o cargo de Preso cêrca de 35 llnguas di
do . Pôrto do Rio de do Conselho Nacional de ferentes, prestarão home
Janeiro, 'solenidade de Portos, Rios e .Caneís, nagens à Paul, P. Harris,
posse que teve lugar no ocupando ainda o cargo que fundou Rotary em

salão nobre do Ministério de assessor técnico do 23,21905
da Viação e Obras, no Ministro -Expedíto Ma- O Rotary Olub de Iara
Rio de lenetro, em data chado.

'

guá do Sul que, desde a
de 13 do cerreute. O dr Ao cumprimentarmos o data da sua fundação em

ç a r los Theophllo é dr, Carlos Theofhilo, que- 1431952, vem prestando
carioca, com 33 anos,. remos alimentar juslas dlversos serviços úteis
cursou a Escola Superior esperanças que o seu à' nossa. comunidade é
de Guerra, especializou-se lnteresse até aqui demons- merecedor da nossa estima
nos EUA em engenharia rredo, permita dotar a e admiração.
civil, foi Presidente. do nossa cidade do urgente «Correio do Povo.
Conselho Nacional de e indispensável abasteci- apresenta perebene aos

Transportes. Recentemente menro de água. rotarianos t

Soe/ec/lide GriJllca AvenlCla Ltc/II,.

o abastecimento d'águ

CômoroElege Comissões
Segunda feira última

reuniu se a Câmara Mu
nicipal de Jaraguá do Sul,
sob a Presidência do
vereador Erich Baptista,
com a finalidade de ele
ger as Comissões perma-

Senhor Presidente: nentes e que teve o se-

O vereador abaixo assi- guinte resultado:

nado, na- fórma prevista finanças Economia Oicamento
no Regimento Interno da I e Conlas do MunlclPlo
Casa, vem de requerer a

a V.S. se digne autorizar �lemence!lu do Amaral

a Mêsa a expedição de e ílve, :!tudtbert.�ch�el
oficio ao sr. Prefeito, para zer, Joao Her.mIlIO Car

que informe o plenário, doso, Jo.ão LÚCIO da Costa

dentro do prazo regula- e
. Henrique Wolf, os 3

mentar, o que se segue: pnmeiros com 6. votos,
a) - Si a municipali cada, e os demaís com

dade recolhe ou não, 9 votos..

mensalmente, as cotas Legislação e Justiça
devidas à Empresa Sul Olemencesu do Amaral
Brasileira de Eletricidade. e Silva, 7 votos; Victor
Em caso negativo, desde Bauer, 6 votos e Erich
quando.,I Baptista, 5 votos.
b) - Si a .muníoipalí- Educação, SaOde e Assistênciadade tem conhécí iento

de alguma le-gfsl9çao es-
Social

tadual e/ou fed8ral que Waldo Krutzsch, 6 voo

L I
isenta as Prefeituras 9,(i) tos; Alberto Moretti, 6

Lauro ·0'yo a pagamento da Iluminação votos e Erich Baptista,
.,

hli 5 votos.pu . wa.

Regressa a� Brasilia c) - Em caso positivo, Viação, Obras Públicas. Agricul-
dar os motivos que leva- lura, Indústria e Comércio

DeDois de curta tempo- ram a municipalidade de
.

rada na T e r r a dos incluir a Receita de Ila

Principes' -e na praia de mi-nação Pública, n0 Or

Barra Velha, regressou à çamento de 1964,

Brasilia o de p u t éfd o
. d) - Em caso pO'sitivo,

federal Lauro Carneiro quais as razões que dita"
.

qe_ Loyola, atendendo à ��mbraar ���i���!�1;�i�t�: o q"ue ha'convocação <lo congresso.
Fiel ao seu princípio dé a Taxa de Iluminação. '

,

•

.' '

..

'atender eficientemente a para a. qual já estavam

zona que lhe elegeu, per- desobrigados.
correu os municíp-ios de ,e) - Et;n caso positivo,

. \

São Francisco do Sul� ainda, si, a .municipalida Muito ,se tem falado da Estado, o trecho Blume

Ár'�quari, Barra Vel�a, de irá dispe'rfsar O saldo BR 89, estrada federàl nau-Joinville até agora
I Luiz Alves" Guaramirim, �inda por pagar e, si as que ligariá Lages' a Rio passou compretamente de�

Jaraguá ,do. Sul, CorupéÍ quantias irregularmente do Sul e, em sequência sapercepido. Segundo os

e Massaranduba, onde o recolhidas; serão restituí- Blumenau; viéi Jaraguá do plal10s 'já elaborados, a'

representante de Join'vill.e ,das e de que forma. Sul à ·Joinville e São referida estrada passaria
visiton amigos e çorrell- f) - Em caso positiVó, Francisco do' SuL Estrada por' Massaranduba, cor

gionários,_ ao mesmo citar' lei e decretQ que embora a cargo do tando praticamente o Mu"

'tempo. que levou para, a regularpentot;l a m_atéria. govêrno da União está nicípio de Jaraguá do Sul

Capital Federal .üs reçla- JUS1'IFICAQAO sob convelllo com o e,. ferindo dess'ar.te a eco-

mós da zona, para' sua Verbal, em plpná, io. govêrno estadual, haveirdo nomia de· urpa ' vasta

I
- Jaraguá do Sul, 17 de ,mesmo trechos parcial- região, que compreende,so uçao. .

. f
'

1964
'

,.Note-sé qu�.�, Ilustre evereIro qe, mente 'concluídos, como entre outros os municf.pios

parlamentar" � catarinen.se Eugênio V. Schmöckel o caso' ca rodovia Join- de Guaramirim. Jaraguá
goza de invulgar conceIto vereador ville a São Francisco do Sul e Corupá, sem

em tôdas as correntes Tratatldo-se, como se do Sul, ou 'o trecho ßlu- contar. com'o fóto, públiCO
políti.:as, vindo de ser tratou de �essão especial· m02nau a Rio do Sul até e notÓri.o que, a prevalecer
condecorado com a Ordem mente convocada par.a a Curitibanos.' o traçado original, a reCe"

do Mérito "Sanlos Du· eleição doas Oomissões, O que e estrànhável, "ida estrada CClmo que
mónt", 'pelo' seu profícuo semente na próxima 28.-. contudo, é que o trecho formará uma Pdralela à

e honesto trabalho na ·feira, dia 24 de fevereiro da mais alta., impo'rtância, BR-59, com pequena di�
ddesa' dos legítimos de 1964, será. apreciado vital mesmo para a' eco- tânc!a entre uma 'e outra

interesses de Santa Cata' pelo'�egiBlativo Jaraguac nomia de uma das mais Oompulsando o·assuntó,
rina. ense., prosperas .' �'egiõe� do o deputado Pedro Conn,

�. < ,

Iluminaçãó
Pública

João Lúcio da Costa,
9 votos; Olemenceau Jo
Amaral e Silva, 6 votos
e Eugênio Vitor Schmö
ekel, êvotos.

Redação queria dominar propor
cionalmente em tôdas
elas. Das marchas e

contra-marchas, decidiu
o Presidente Erich Bap
tista anular a votação
para proce�er outra,sob
a alegação de que não
havia proporcionalidade
de representação des
partidos políticos, o que
levantou vivos debates,
de vez que, sem cons
trauglmeuto, os Senhores
Vereadores, por sufrágio

secreto, haviam livre
mente contribuído para
tal resultado.
Ante a decisão do Pre

sidente de realizar nova
eleição, retirou-se a ban
cada da UDN (5), acom
panhado de 1 vereador,
da situação, o que deter
minou a Ialta de quorum,
com o que encerrou-se
a sessâo, estando mar

cada nova reunião para
a próxima 2a.-feira, pro
metendo sérios debates.

Insistentes noticias cor
rem pela cidade, de que
foi abolida a Taxa de

Iluminação, a' que estão
sujeitos os moradores da
zona urbana. É que, com
a criação' da Eletrohrãs,
êste onus recairia sôbre
as emprêsas concessionã
rias, assim já estando
obrtgauos desde Setem
bro de 1963,
Oom a finalidade de

esclarecer a opinião pü
blíea e, oonsequentemente,
defender os legítimos di
reiios dos contr-ibuintes,
foi apreseutauo à Câmara
o seguinte requerimento
de informação:

Notese que a UDN
como partido minoritário
da Câmara, conseguiu a

maioria dos membros da
Comissão de Redação
que levantou uma onda
de mal estar entre a

majoria, que a todo custo

Eugênio Vitor Schm�
ekel, 10 votos; João Her
mi1io Cardoso, 6 votos,
Waldo Krutzsch, 5 votos.

5. aATARInA:
Sua- renda e- seus eleitores
Santa Oatarina é dos

poucos estados da federe
ção que não foiaquinhoa
do na proporção de seu

merecimento. Enquanto
que grande parte dos
dernats chamados peque"
nos Estados vem obtendo
beneficios, obras de tôda
a sorte, o nosso pequeno
gig.aDle não poude nem

contar até hoje com uma

r o d o v i a completamenle
pavimentada.'

Razões diversas contrl- nesta reside no pequ-eno
buem pare êsse "esqueci- eleitorado inscrito. Contas
mento" e, mesmo trabe semos um maior número
lhando o seu povo, um de eleírores e, quiçá esta
dos de mais alto nível de riamos em igualdade, de
rendimento da União, o condições pesando com

seu território continua a nossa palavra Das

ignorado pelos poderes graudes d ec í

s õ e s da
constituídos. Nem mesmo Pátria.

.

contando com urna praia Vejamos como anda a

presidencial, a nossa Oam- arrecadação do nosso

boriú, só ela cODseguiu _iÍitpôsto de renda: relató-
enfeitar se ul!l pouco, 'rio_.ê ,das õtividedes dê,
Grande,parte dessa am- 1963, ,divulgados pela,

.

I Dê�egacia Regional' Jo,
.

8R . 8' 9<JI��r:Ef�ôt.�;:�:'��:3!�
_

" atingiram a casa dos 5
,bilhões, 448 mil-hoes de
cruzeiros, entre impôsto
de renda, .adicionais" de�

Ja leve ocaslao de se pósitos, etc., um aumento

man,ifes�ar na Ass�mbléia percentual de t 18%. Olas
LegIslatiV!:!, �nde conse- sificou se o Estado b,arriga
�UI� apro_vaçao d� reque- ve'rde em 6° Iug-ar na
rlmenlo nesse sentido, se� �rrecadação em tôdo o

respo�ta, conludo, _até país, suplantando
.

pela
agora, por' parte do exe primeira vez o Eslado do
culivo estddual. ,Rio de Janeiro e superan'do,

com grande diferença, aos
A estrada em referência, Estados de Pernambuco,

é vital para' o nordeste Bahla,- Geará e outros'.
catarinense � seria ,de Na: arrecadação do cha;
conveniênéia levantar-se o mado "Lucro Extraordi
assunto para, que as aQto- náriO",

.

Santa Oatarina
riâades responsáveis e conseguÍl,l no an'o' de
interessadas no 'assunto, 1963 ã 4a. colocação no
forneçÇJm a locaçãCl d�se párs. Isso é signifIcativo'.trecho) esquecido e· qU'2 e demonstra cabalmente
seja o po\'<: inforn�ado si que femos direitos a um
foram 01:1- nao OUVidos os melhor tràtamenlo.· ,

Prefeitos. e ,os inter��ses E o que somos, eleitQ.
dos Mumcfplos" em Jogo. ralmente falando? Uma
Vamos arregaçar as" "

,

mangas, 'meus· Senhores. (cont. na �llim-a�páginár

com a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Para solteiros, para noivas e m I CIRURGlfw DENTlSTff I �f,:::: As Lojas DOUA T, desejando ampliar ::::81.'" suas atividades promocionais de vendas, tem

�
para o lar. Excele,ntes para o

� II Moderníssimo "A/ROTOR" III

f'
vaga para mais um vendedor especializado,

.'1
U lar. Excelentes para usar. Os m'I"I"I'

�I pagando erdenado e comissão. .•

TI 'Reduz o tempo de tr·abalho II � Base aproximada de renda mensal de :
superenxovais Blumenau são

e aumenta 1) conforto do CLI�NTE. .,. i Cr$ 50 000,00. �
�/. garantidos po;;' famosas marcas If 1iI,-1i 1 Ú m �� É necessário que o candidato seja· �1
B da lndustria Textil Catarinense.@JIICLNICA-CIRURGIA-PRTESEI·,·,' f::' motorista, fale o alemão, boa caligrafia, e !.1
�

.'

� !_:'_:I: RAIOS X � que tenha bom conhecim6nto de artigos g
Você se órgulhará de ter em

.::

f: eletro domésticos.
.

B.

.

Bl III Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 ·1 f·,i É l,'n,util ap,resentar-se não pre�nchend.o :':1"'seu lar os SU'11erenxova'ts. ume· II rg. - ,r iii (Anexo ao Depósiro da Antarclica J III 1 os reqUltlhOS aOlm.a.
.

�
.

nau,· Aguarde a visita' de uma I � �: Melhores informações nas Lojas DOUAT ·:1representante. m!!!El!=ii=lI_:i=�-!1 "Elliiir-c,=mullõll.��=im

fl com o senhor VICTOR ZIMMERMANN. �l
.. :::/):.":==:::=:=:;:'=':::�==�':' ....=:::==:::::::-.;:::;;;==:::==::::::::"� e··.·····*·�r·.:····.· ..···:····,:�o:·.··*··*·�v··*·····�:,:,:'·*··.····�:'····.·····r ....·····*·\9

" Agent.e aut.orizado nest.a
iI IA ••.• e ••. eel e 11111···. II F=:::::::::::::::::::::C:=;C:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::===:::::::::::::::::�

.�.. praça s.r,.. MOaCY, r, Sil,V�'· II - JARAGUÁ DO SUL �- li !lf�l: ··111\10>0· 1Çm>nrIBI lTl'.!\lUflMr Ji�1N :.il.!11,,11. Medicamentos e Perfumarias !II. li' lUJ1ß J.E;� \L 11\\8\ !V1L8U\\
ii

.. D�I'�'��=�'II.�===�_""":;;�=::!J II Simbolo-de Honestidade, Conliança e Presteza li �j M.tIPI(;0 tJ:!.BURGIA6 II
ii ,0\ que melhor lhe atende ii ii

F d I F ld d d M d" dU'
ii

.t1 !! arma o pe as acu a es e e lema as Dlver- li

I:-���;�T�.:.���.�.�,I��-�-:::-:::-==_:-:::-:-:_:_:_:::_:::�;_�_�_o_:_:_�_:::_:_�_���_�_:::_�_- -_-_-_-_�_�[�;��m��:=.�.� 1 Dr. Francisco Antonio Piccione II Longa prática em Hospitais Europ.,os n

t:
CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- B JH:�JDlj[4CO � C ..H..l':1I!. 1."Z II

.

.,

li
� RES, l�TESTINOS - Cirurgia de Senhoras B II' .

Consultório. e ,re�dêneia: II
f� Dia_g-nóstico Pr�coce do Cancer nas Senhoras ·ll Cirurgia e Clínioa de Adultos e Crianças II

Tel. 244 ,- Rua Pre:;. Epitáeio Pessôa, 405 II
\

. ,·1 Partos - Doenças de Senhoras!i CONSULTAS: IId Comun,'ca aos ·�eus dientes quoe atenderá no seu

:1
\

ii II'

��: novo consultório à Rua Arthur Müller n· 160 l: HOSPITAL JESÚS DE NAZARE � CORUPÁ II Pela manhã: d�s 8112 ás 11 horas li.-

(AO LADO DO NOVO HOTEL) \ . ii .Pe.la tar,de:, das 14�1/2 ás 171/2 horas n
. \

.

l·
>Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 II..., II

l::.:·�.:.Y�,�:",:::.��::,�:, 'lW.��:�:,.:J. -I::.._C_O_R Up Ao - �ANFA CAlrARK]SA l:::����:��::::�!::::::=::::z::��::=:-_�:!:�::::::J

CORREIO DO' POVOI!'I�--�---�-�������������----.

........ ..

r=S'=O=C'�i=A=i's='�'111 Sociedade, Fatos e 'Bõãios I CO,rretagé�v. �}���!!!a�i�ã5UDALMA"
\\::::::::::::':::::::i::::::: :::::::::::::::::::::::::J). Junto' a Casa Lotérica..:_, Sebastião Airoso e Beatriz Buhr noivaram

na tarde do último domingo. Tião e Betty, agora
muito compenetrados, sõ falam em preços de möveís
EI artigos domésticos. É voz corrente que o jovem
casal estará subindo os degraus do altar em tempo
próximo. Nossoa mais efusivos votos de felicidades.

'- Na, s.emana ....que finda a "colônia" viajou
mesmo. Terça-feira encontrei em Florian6polis os No centro da cidade _

senhores: Pacheco, Almiro Farias, Amaro Konéski,
Heinz Marquardt, os jovens Sebastião Farias e

Ralf Marquardt; além do Tenente Garcia e sanher
Altino Pereira. É sempre assim. aonde vai um vão
todos ...

- O proprietário do' Restaurante Jussara
anunoiando uma total reforma no cardápio. Pratos
novos e outras· inovàções estarão na ordern do dia,
procurando novamente' atrair a atenção do público,

- Os bons filhos à casa retornam. "Dr. Guida
Fernando Fischer e sxma. senhora voltaram a fixar
residêneia em nossa cidade, ap6s terem feito mu

dança para Santos. Dr. Guida voltará a sua ativi
dade profissional e esportiva. por certo também.

- Dagmar Dienner, broto da socieàade São
hentense, passando férias em nossa cidade. Sua
simpatia e belesa tem· deixado muita gente per
turbado.

- E por falar em broto bonito, o que hã
com você Norma M. � Não cumprimenta mais os

amigos e anda desaparecida. "Alguem" lhe proibiu
por acaso �

Continua com sucesso o Bingo das sextas
feiras no Baependi. Alsgre reunião social bem do
gõsto do nosso público que assim reune o útil ao

agradävel Havendo subscritores de uma.lista espedo sr. cial que na última sexta-feira de cada mês concorre

a grande prêmio em dinheiro.
- Em confiança contaram-me que o João

Farinhuck anda -paixonado. E não é pela sua

motoneta "VESPA", não; desta feita é coisa séria.
- A Lúcia Martins regressou de uma viagem

de muitos dias à Mafra-Rio Negro. E as novida
des, Lúcia? Os amigos podem saber, não podem?

- Janeta Thomsen, estás por acaso ensaiando
para representar a Bela Desaparecida? Por diversas
vezes "alguém" andou queixando-se de que não te �_rm'ii'FIeMSIiô!'rmS8l1!B@18�

encontra nunca mais. FOTO_ PIAZER'A I
,

- Lauro Wolf preparando se para seguir via- I

gern a Alemanha, O embarque estä marcado para DBPRONTE Á PREPBITURA -'- JARAOUÁ Do SUL

Io fim de março. Vai especializar-se em uma firma fotografiai em Geral - fotocopias de Documentes -

I
alemã. Mesmo assim não faha quem afirme que a Fllmea e Material foto - Aparelhos e Acessórios

sua partida está ligada a uma desilusão amoras,. A pedido. atende a domicilio IS tambem
- Jantando no Restaurante Jussara quarta- em looolidade. YiziDhas II

feira à noite (experimentando a nova cosinha) os
ti811i1!81!111M!1I8l!1Ii11!1iI8l!lIHlI8l!!I8lI!lB :w _ Isenhores Geraldo Marquardt, Walter Hertel. Samir

Mattar, W. Weege, Heinz Kohlbach, Durval Mar �catto e senhor José Gunz (convidado) O cardápio, DR· Id .
seguLldo informação do cosinhetro Wilson, foi: P. aJno o upapa
Canja, Frango à brasileira, à quilopatra, à Laguna, II II (.

:.���r.n:.'p::�h::�:r�a:�:�:::aC:IU:a�a:: I;::: E.critóri�:oV::��:r.f.itura ,
samento salutar: Saber esperar é o grande segrêdo }
do sucesso,

- Até a próxima, com 08 cumprimentos do

Fazem anos hoje: . Dia 27:

Uma otganização dos bons neg6cios oferece �

Rua João Planinscheck -

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

Aniversértos
- O sr. Garibaldi Ri-

-beiro, residente em Join-
ville;

Emília, espôsa do, sr.
Camilo Andreatta;
- o sr. Alfredo Güen

ther, em Curitiba;
- a garotinha Ruth, fi

lha do sr. Egon Hoffmann,
em Rio da Luz.

Faeem anos amanhã:

Darli Costa,· residente
em são Francisco do Sul;

- Waltrudes, filha do
sr. Hilbert Rowe, residen
te em Rio Oêrro ;
- a sra. Ursula, espô

sa do sr. Delfina Radünz,
residente em Rio Cêrro ;
- o sr. OUo Kuchen

becker, residente nesta
cidade.

A sra. Angelina, espôsa
do !'Ir. Alfeu Peters, resi-
dente nesta cidade; ,

- Mârio, filho do sr,

Henrique Hafernann ; Elisa Braga.
Ida, esposa .do sr. José I - a sra. A.na Bäunlen;Mueller, residente em - a sra. Lilli, espôsa

Oorupä. ,do sr. Felix Scheller ,

Dia 24: residente em CambAé;
r: sra. Elsa, esposa do

sr. Antônio Vieira;
- Paulo Fôdi, resi

dente em It pocuzinho;
,
- a sra. EriCâ Hering

Reif Horst..

Dia 27:

1 terreno com 12,500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sern' casa, próprio para lorea
rnento, .luger de futuro Cr$ 1 500,000,00 pode-se
combinar o pagamento.
Casa de madeira nove 9x9 rancho 4x5, pasto cer->

cedo plantações diversas, fundos' para o rio Itapocú
terreno com área 7.500m�; Cr$ 2.UOO 000,00, combi-
na-se o pegernenro.

. . .

Centro - 2 lores 12x45. Cr$ 600.000,00 cada, metade
a vtsta restanre combtna-se.
Rua Itapocú-Hansa
Vende-se uma propriedade com área de 637 m2.
Casa de medelre, rancho, luz elétrica,
Negócio urgente e de ocasião. Cr$.500,000,OO.
Combina-se pagament�.
Estrada Nova

O sr- Eugênio 'Wolf�
",

- Angela. filha do sr,

Albano Stinghen.

Dia 25:

A· sra. Herta, espôaa
do sr. Wahêr Gosch :

-

- o sr. Otaeilio Ramos,
residente nesta cidade;
- o sr. RomanoMoretti;
- o sr. Erich I'h. Brü-

ner, residente nl cidade;
- Nestor, filho do sr.

Antônio Petri :
- o sr. Lauro Cesar

Radtke Braga ;

Dia 28:.

Vende-se uma casa de madeirá, grande. Rancho,
garage, terreno medindo 1.440 m2 todo cercado,
fundos pár-a o rio. Negócio urgente devido mudança.
Cr$ 1.300000,00. Oombína-se pagamento.

Fritze, espôsa
Max Fiedler;

- Clara, espôsa do sr.

Walter schütae, residente
em Oorupä ;
- o menino Martinho,

filho do sr. Martim Henn,
residente em Jaraguãaí
nho.

I Siot;zem a Rá�io Coloo de )oiouille I

(f'::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::===::::::::::::1)
ii .

_ II

·ii
. A tençao IIII .

_ I:

" n
II Máquinas Elétricas Kohlbach I'

. ti precisa I'H I
!! Torneiro-mecânico com aptidão, li
ii I'.

II a executar qualquer serviço. ,
ii IIii NOTA: Desnecessário é apresentar-se sem II
II h' 't li
ii preenc er os .requlsl os. II
:1 II

li Ass.: Heinz Kohlbach ii
•• u

�:::::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=::::::=:::=:::===::".!)

•

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - agore em suas novas instalá
ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.0 andar JOIIYlLLE

-

JARAGUÁ DO SUL

Superenxovais· Blumenau

\
'
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o ÚNICcf caminhão inteiramente nôvo r'

'NOvo SUPER F-100 NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPER F -600
CAVALO-MECANJCO

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

-Venha conhece-Ia de perto no seu Revendedor Ford

(f:::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::';::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'�:::::::::::::::::::::1l II'!!!!!!!!!!!!!!'!"!!!!!'!!!!!'!"!!!!!'!!!!!'!"!!!!!'!!!!!������'!!!!"'-�--"""!!�I ,F:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::=::::::::::::::..:::,
li ID)]r.: Grm � � G:at s ch � II Apotheke "ScbuIz" I! DR. WALD���I cM�ZURECHEN !Iii II J'ARAGUA DO �UL '�,!,' Rua Presidente Eptrécío Peesôa N0" 704 i,i!ii / Cirurgião· Dentista h

I "O

II P, l�'lEDIKAMF.'NTE UND p'ARFU'''MERIE'N
' ii (antiga residência de Emanuel Efilers) Illiiii CI,tNICA PRÓTESE CfRURGIA I:

IV
� ii liI. •

Ii I ii Clmtce geral médico - Cirurgia de adulros e II",I il ,,',' crianças. Parlos Díethermta ' Ondas curtas e iiC:I II Das Symbol der RechlschRffenheit, des
. IIii Av. Marechal Deodorov õê? - JARAOUÃ Da SUL ii Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie ;! Llltra curtes > Inoutotermia Bisturi-elétrico Elec IIII Defronte a Igreja Matriz II em besten zu den geringstev Preisen bedient. I; tro ceuterízeçêo . Raios Infra vermelhos e azuis. III! .:i I"

JJ�':::::::::::::::::::::::::::::::::::::,::::::::::O�:::=:'''!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:= :::::::::::::::� �::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::;::::::::::::::::::::::::=::::::::.-:=�

Nossa Di visa é

Como criar um

delinquente:
daz regras fáceis

Lista preparada pelo
departamento da
Polícia de Houston,
Texas.

1) Comece na infância
a .dar ao seu filho tudo o

que êle quiser. Assim,
quando crescer, êle aore
ditarä que o mundo tem
obrigação de lhe dar tudo
o que êle deseje.

,

2) Quando êle disser
nomes feios, ache graça.
'Isso o fará considerar-se
interessante.
3) Nunca lhe dê qual

quer orientação religiosa.
Espere até que êle che
gue aos 21 anos, e "decida
por si mesmo".
4) Apanhe tudo o que

êle deixar jogado: Iivroa,
sapatos, roupas. Faça
tudo para êle, para que
aprenda a jogar sôbre OB
outros tôda a responsa
bilidade.
5) Discuta com frequên

cia na presença dêle. Assim
não ficará muito chocado
quando o lar se desfizer
mais tarde.
6) Dê-lhe todo o di

nheiro que êle quiser.
Nunca o deixe ganhar
seu próprio dinheiro. Por
que terá êle de passar
pelas mesmas dificulda
des por que você passou?

7) Satisfaça tOdOB OB
seus desejos de comida,
bebida e coníôr to. Negar
pode acarretar frustações
prejudiciais.
8) Tome o partido dêle

contra vizinhos, professô- -

res, policiais. (touos têm
má vontade para com o
seu filho.)
9) Quando êle se meter

em alguma encre-nca séria,
'dê esta desculpa: "Nunca
consegui dominá-lo".

10) Prepare-se para
uma vida de desgôsto.
É o seu merecido destino.

•

SerVIr /'

'Vende-se
Uma casa nove, à Rua

Harr: Hadlich, em frente
ao depósito de madeira.
Informações com o sr.

João Braga, ou nesta
redação.

Iaraguä do Sul.

MUDA'S
Frutiferas e Ornamentais

Laranjeiras,
-

Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .1a
botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc., etc .

• PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

C:::::::=C:::::::O�==:::;::íi::::::::::=o<::::a
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As Comunidades Evangéltce Luterana Estrada
JARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 22 DE PBVBQBIRO DE 1964 N.o'2.261 Schroeder II e Evangélica LuteranaCrísto Estrada

"'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!�!!!!'!!!!!!!!'!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!'!!!!!!!!!!�!!!!'!!!!==����!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����!!!!!'!!����!!!!! Schroeder H, por seus presidentes infra assinados,
tendo em vísta a deliberação de seus membros,
em reunião em conjunto, realizada em 12 do cor

rente" na Escola Barão do Rio Branco, em Estrada
�chroeder Il, Município de Guaramtrtm, pelo pre
sente edital convidam a tõdos os descendentes e/ou

contudo, ressalva que fatore� de puresa apenas responsáveis pelos, túmulos éxistentes no cemitério,
que nem todos tomam a agua, a cevada, o' particular pertencentes às supra mencionadas
c'arveja, o que eleva o lúpulo e' o fermento na Oomuntdades, afim de-que, dentro de 60 - sessenta
consumo 1000 litros per composição da cerveja, - días, a contar di data da deliberação plenária,
cáplta, respeitada a lei ainda válida hoje em promovam a limpesa, construção e restauraçãc
estatística. día, e é o tundamento dos respectivos jazigos, Bob pena de, não atendído
Ficou constatado, tarn- de tOda industria da o prazo do presente edital, serem recolhidos 08

bem, que, enquanto na cerveja que ocupa no restos mortais e depoaítados num jazigo comum.

região sul o' gosto se Estado alemão uma Os locais assim desocupados, serão utilizados pelas
acentua pelo vinho; fi posição de destaque. comunidades, para nOVU8 sepultamentos, sem nôvo
gurando apenas a Ba- Embora bebida de avíso. E, para que cheg�e ao c?nhecime�to de
viera com detentora de tradição, procura se dar- �,ÔdOI �er+á o pr�,sente edital publicado no Jorn!11
grande consumo de cer lhe nôvo .caräter e

Correio do Povo, de Jaraguá do Sul e Rádio
veja,' o norte, onde o feição moderna. Um Jafagu_á..' ..

mar resseca a garganta, químico' tentou fabricar, .

Dístrlto Schroeder (Guarammm), 12 de teve
não se dispensa um bom cerveja de fraco teôr reiro de 1964.
copo de cerveja, alcoólico, para motoris Carlos Alfonso Müller, Presidente da Comunidade
De nome conhecem-se tas, Teve que fechar, Evangélica Luterana Estrada Schroeder II.

29,000 cervejanas na contudo, porque o «con Paulo Roberio Gneipel, Presídente da Comunidade
República Federal, nem noísseur» prefere uma Evangélica Luterana Cristo Estrada Schroeder II.
tôdas elas dedicando-se bebida substanciosa, for- _

ao fabrico, embora vi te e de bom paladar,
gente um direito sôbre ser fresca, aromática e
a cerveja, ocupando se bem gelada.
muitas delas apenas à
revenda ou ao depósito A cerveja representa
d líuuíd h' d na Repúbliea Federalo qUI o, con eci ali

d f t d (contlnueção da ta. pégina)algumas internacional. uma gran e on e e

mente. 67 sociedades por
renda para a nação, cifra sem significação e

loque é significativo, par-sendo interessante cons- ,. ..

açõea encontram-se en que faz (destoar a imensa tindo do pressuposto de
til b r í d tatar-se que quanto maísre as L a r 1 c a s e

elevado é o padrão de produtlv da�e de seu povo que a ßehte näo é, dentro
cervejas, todas flores

vida do alemão, maior Alguma corse ou alguem da produtívtdede o mesmo
cantes.

é a sua sede, sómente não está acompenhendo colocado como no planoCurioso é notar-se que o ritmo de nossa evolução. eleiloral. Isso tem impor.ê d
. saciada pela bôa cerveja.o pr ço a cerveja O Paraná que é nm dos iêncta fundamental e, não

permaneceu constante cinco colocados ne erre- raro vemos, o acerernenro
nos últimos anos, embora "Correio do Povo" cadação do Imp. de Renda das decisões da "boa terra
08 lucros tivessem, é. eleitoralmente, o 5°. do Bomfirn" por parte das
dentro dêste mesmo um jornal a colocado .na g�ografia das autoridades federais, gran .

período, apresentado uma serviço, do povo lu�as_ eleltorals� c�m' 1 jeando recursos que, deelevação de 100%. Ia- ....----------= mll��o e 500 mil eleuores, outra fôrma jamais consezendo as cervejarias r;::===========;; vaticlnando-se que o pu- guiriaminvestimentos an u a i s jante estado irmão vai
.

entre 400 a 500 milhões SE VOC:m Jara- ser o centro sul das aten- Urge uma remede de
de marcos, sem precisar guaeou é MÚSICO, \

I ções n a c i o n a i s do posição do govêrno esta_-
gastar muito em propa·

I
não deixe de inscre- acontecimento de 65. Só dual para que não nos

ganda. De cada oitenta ver se na Sociedade os Estados de São Paulo, tl'Oquem, como provincia
marcos, 1 hectolitro de' de Cultura Artistica. Minas Gerais, "Rio Grande do Rio Grande ou. como-
c e r_ v e j a,. apenas 5 Ela n e c 6l 8 S i t a do do Sul e a Bahia estão o foi, outróra o Paraná a

«pfnning» são destinados concurso de todos Dl! frente dos parönaenses, Provincia de São paulo
a reclames. para projetar a cul-
Desde 1617 a tradicio· tura de nossa terra.

nallei regulamenta como !!=:=======,=::=:!!

A\lO XLIV -

Pros'pe dá sêdeidade,
Sob o titulo acima, o fenícios, apesar de Iontes

Boletim semanal n. 4 históricas constatarem o

publicado pelo Departa- uso difundido desta be
mento de Imprensa e bida entre os germano
Informação do Govêrno já há cerca de 2.000
Federal da Alemanha, anos passados.
a b o r d a interessante A« Bier» é cada vez
tema: � cerveja. .Depoís mais da preferência dos
de dizer que a cerveja teutônícos, ,M&is de 90
é, a bebida dos alemães, milhões de hectolitros
acevera que a sua

gIO-,
consumiram se em 1963,

ríosa carreira se verefí- com uma' consumação
cou .entre egípcios e de 200 litros por pessôe;
��------,---------------------------,------

\

Em memóriá do
Praeses Schlünzen, D.D.

Zum 'Gedenken an

Praeses Schlünzen D.D.
Am kommenden.Dienstag; den 25-2-64, sind

es 10 Jahr, dass Práeses Ferdinand Schlünzen,
DO. verstorbenen ist. Aus diesem Anlass fin
det in der evangelischen Kirche ein Ge
denkengottesdienst statt:

19 Uhr am Grab (Munizipal Friedhof)
�o Uhr Gedenk und Dankgottesdienst in

der Kirche.
Predigt Herr Praeeses H. Stoer.

Transcorre em data de 3a. feira, dia 25
do corrente, o 10.° ano de paasam euro do
Praeses Ferdinand Schlünzen, D.D. - Em vísta
dêsse e conteoímento, realízar-se-ão cultos na

"

Igreja Evangélica, a saber:

.
19 horas perante n' túmulo (Cemitério

Municipal).:
, 20 horas Culto In Memoriam e Ação de

Graças na Igreja.
Pregará o Rev. Praeses H. St08r.

, Comunidade Evangélica Luthuana .., Jarlg,' (O Sul.

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

VENDE-SE
Automóvel AUSTIN - A70 -1952

em ótimo estado de conservação
Ver e tratar na Rua Mar. Deodoro da Fonseca

n.o 122 - Fone 23! -: em JARAGUÁ DO SUL

VENDE'·SE
/

Uma propriedad't com 1.200 morgos - terras:

apropriadas para o plantio do arroz - contendo

o seguinte:,
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10- mil metros de vala_s para arrozeiras.
UmtJ estrada construid'érdentro do terreno (2.600 mls)
250 pés de 'árvores frutíferas enxertadas.
3 casas' de madeira.
1 pasto cercado com arame.

12 mil pés de_ aipim.
.

,

.

1 Batédeira n.O 3 . com motor - ótim'o eSlödo.
1 Carroç� . �tc. etc. etc.

_

Melhores informações com Vitor Zimmermann,

II nas LOJAS DOUAT � filial Jaraguá. do Sul

Comunidade. Evangélica, Lutarãna 'Estrada Schraeder II
. Comunidade Evangélica Luterana Cristo Estrada Schroedlr II

EDITAL
,

,

S. CATARINA:
Sua renda e .•.

Irmãos Emmendörfer S. A. Com. e Imp.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocação
São convidados Oli senhorel acionistas desta

sociedade. para a assembléia geral ordinária, que
será realizada no dia 16 de março de 1964:, às 9
horas, nM sede social, à Afenida Mareehal Deodoro
da Fonseca, 557, �m Jara.guá do Sul. para delibe
rarem sôbre a seguinte

- ORDEM DO DIA

1 - Exame. discussio e aprovação do relató
rio da diretoria, demonatrllção da cönta "Lucrol e

Perdas", balanQo geral e parecer do Oonlelho :ris
caI, referentes ao exercício Booial de 1963;

2 - Elei«;ão do Consf'lho Filcal; ,

I 3 - Assuntos de imerêsse da sociedade.
.....

. ..

Brasil Baterá o

Record na Produção
de Arroz

BRA "ILIA, 20 -

Segundo a previsão
dai autoridades com· BRASILIA 20
petentes a região cen· J a se encontra 'em

traI do país produzi- ad-jantada fase de és
rá cerca de 50 mi- tudos o nôvo aumen

lhões de sacas de ar- to de vencimentosdos
roz no corrente ano. servidores civis - da
Com ,a previsão de União. A majoração
mais de 50 milhões acompanhará, ao que
no sul (São Paulo, tudo indica, a melho·�
Paraná, Sta. Catarina ria nos atuais niveis
e Rio Grande do Sul), de -salário minirno. -

o Brasil baterá o Te- Dentro de alguns
cord com uma pro· dias o diretor geral
d,ução superior a 100 do DASP terá

"

em

milhões de sacas. mãos os resultados
A cota de exporta- dêsses estudos, que se,

<ião do cereal, de ju· procedem em diferen
nho afé o fim do ano, tes esc'alões das 8S·
deverá ser de cerca s8ssoriªs técnicas do
de 30milhões de sacas. 'Exeoutivo.

Vem ai - novo

aumento para
Funcionalismo'

o

II

Ja_raguá do Sul, 6 de f�vereiro de 1964,

Viciar Bernardes Ellmendörfer
Diretor-.pi'esid",nte_ _

mí=!iilllliiEii!i!�'- =1 - I-:="====zr;�-,= a....:....-·u-!=:!_I ;:!I" .;0.

I Thf·. 'M;i[� Balff(t� �e Aze'Ve��.1 r::Ü$t�:�e��n��..�
III llJJ

-

m guarda' dos teus

'I·' II, til••• 4UUHt II'. ��:�::i::A�:;I�i�� i,:l,--D--·-R·�:�.·:::::::::I=V='O::=�==--K--=::-A·:::=U=:::-F-=M:::--:;=N�=-N:_::::-': II:�I:
I· -1_ trial de,' Jaragu9, do' , t\

'S 1 II II
. Com escritório nésta cidade ,ft Av. Marechal' Deodoro I '.

u. ...

,II' C'i'- D t' I [i,m' da Fon8e�a n°. 122, para melhor �érvir' seús c I ie n t-e s; . n
- rurglao ea IS a

.!;.'-;

·1·· IIla'ntêm est,reito jnt�rcâmbio judiciário com 'os €lx·Escritórios l� ����:-;: ii Consullórjo: - Ruà Preso Epitacio Pessoa 139 'ii

II· de Advogacia DR. HERO�LIO ALEXANDRE DA LUZ, -I 'FÃiMA(aÄ�prNÖVÃ II
-

(em frente da BMP�I!S'UL) � JI
'

'g com séde em Joinville e São, {Franci�co do Sul; está em I t. ROBERTO II. HOBST ii - Aparelhagem "!ocJerniu/lfla � l!

I condições de,
_

também; aceitar causas para. aquelas Co- m J_,que dispõe .de .maior sortimel'!: II nAIO X "':'CLINICA _ ClnunOIA li _.
,

- lO na praça, e oferece seus_ artl- K K K
II

,marcas, 8e� maiores ,'onus par-a seus constituiº'tes.
. I Rua g�:I� 6;��:ov;nt�iOJs:r:gU:ä II PROTBSE - OLINICA INfANTIL II11-:l!iilElI�$!!ill1I .!_=lIEi!l!!!li;;;;;;;;;;i!�__: d--!i!!!i!ll--::_i s-l1!E!!!li .1iI'���� :1: ::::::::::::::::::::::::::�::::�:�:�::.:::=::::::.;:::::=:::==:::=:::::::::::.=:::::::::�::�
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