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cursos, ou por inadípli
manto contrntual da firma
construtora? 3) Qual a

data definitiva, prevista
para a conclusão das
obras?
Salas das Sessões, em

26' de maio .de 1964. Ass,
Pedro Paulo Colin - De-

..
'

putado .

Nossos cumprimentos
ao ilustre homem público,
que acolhe as nossas

reinvidicações sôbre pro
blema da mais aha rele-

vâneia. As respostas ao

pedido de informações
nos darão a medida exata
em que nos encontramos,
frente à conclusão da
"única obra que o govêrno
do Estado incluiu no seu

plano de metas".

Ano XLV
,J ,

'

JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 6 de Junho de 1964

A Associação Comercial
e Industr-ial de Jaraguä
do Sul, tendo em vista a

.poetergação dos altos
interesses do Município,
publicou recentemente
MÀNIFESTO, à respeito
morosidade com que vem
sendo construída a ponte
sôbre "o rio Irapocü, que
deverá substituir ii atual
Abdon Batista, em pêssi
mo estado de conservação,
O Manifesto, como dis

semos, repercutiu entre a

população, que aplaudiu
a ação energrca da classe
c�nservadora do nosso

Mudicípio, para assunto
que não s6 é dos Jara
guaenses, como é proble-.
ma grave qua envolve
tôdo o norte catarinense,
pois, do trânsito livre pela
nova ponte é que depen
de tôdo o sistema rodo
viário que liga ltajaí
Blumetrau a Joinville e

São Francisco do., Sul,
além das "comunícaçõea
com o vizinho Estado .do
Paranä.

Vimos de constatar, ciante problema. Além de
agora, que o Legislativo tomar conhecimento, deu
Estadual, pelo seu dinâ 'guarida à justa manifes
mico, deputado Pe 'd r o ração da entidade que se

Oolin, mostrou se, tarn- constitui pslos mais
bem, sensível a tão cru' expressives e, legítimas

representantes da econo

mia [araguaeuse.
O representante ude

nista de Joinville, em

data de 26 de maio de
1964, apresentou � Assem
bléia Legtslaüva do Es·
tado requerimento em

que, historiando es pro'
blemas com que enfrenta
a população jaraguaense,
transoreve integralmente
o' mencionado Manifesto,
concluindo pelo seguinte
pedido de informações:
"Pedido de Informações

- 1) Se a velha ponte
"Abdon Batista" passa
gem única, entre Jaraguä
e uma das mais expres
sivas regiões geo-eoono
mieas do Estado, aparen
temente não oferscendo
segurança, está apta a

resistir e pesado e per
manente tráfego lá exis
tente, sem perigo de aci
dentes, com possivers e la
mentáveis danos peasoa is
emateriais?2) Qual a razão
determioante, do longo

Os Preços e Suà Dísperídode atraso verificado na cou-

elusão da nova ponte, que
Por ,. DE CASTILHO PINTO subatituirä a referida no

item anterior, e se a mo

rosidade atual observada
no ritmo' de trabalho,
decorre por falta de re-

Parabens, Deputado
Pedro Oolin. O povo de
Jaraguä e as autoridades
ag .ardam ansiosamente
8 solução que se pretende
dar à ponte.

Bonn (Impressões da
Alemanha) - O auxílío
alemão aos países em
desenvolvimento t e v e

oportunidade de execu-

tar na Argentina um,

projecto de assístêneía
técnica: em meados de
1965,começará a Iuncío
nar em Olavarría uma

escola germano-argenti
na de o p e r á r i o s

especializados. Até então
a Repúplica Federal da
Alemanha fórnecerá toda
a instalação da escola
ou seja o material
didáctico, as máquinas
e os instrumentos. Nada
menos de 15 professcrea
argentinos são prepara·
dos para trabalhar nesta
escola por um estägío
de ano e meio na Ale
manha Ocídental. Além
de toda a instalação da
escola e das bolsas de
estudos pare os futuros
protessores, a República
Federal da Alemanha
pôs também á disposição,
pelo prazo de cinco a

oito anos, o director dos
cursos, três mestres e

seis oficiais. Decorrido
fizeram do domingo, o o período indicado, a

ponto obrigatório de escola será dirigida
frequência do Itajara, inteiramente por ele
com .

o que, não só mentos argentinos.' Na
prestlgíam a séde social Alemanha Ocidental pre
e onde tem tôdo conforto .valece a opinião, que o
no seu moderno mobiliá- projecto de Olavarrla
rio e talheres, CCHQO será coroado de pleno
possibilitam ao ecónomo êxito.
a possibilidade sempre
sonhada pelos associa
dos, de poder atender
bem dentro de um pa
nrão de classe.

/Manifesto Sôbre a

Ponte Repercute

. Muito papel e muita tinta já se tem gasto
abordando o problema dos prêços, altas de custo,
enfim, da carestia de vida.

Mas como o' assunto se renova sempre por
que os prêços estão sendo constantemente reno

vados, vamos de novo abordá lo mas desta vez

ocupando-nos das variações dos prêços, isto é, da Nossodisparidade que há, nesse particular, entre um e
outro estabelecimento comercial.

E para comentar, tomemos por báse o acon
tecido há días com um amigo nosso em Jaraguä. -
Foi, ele à um� loja de Çlossa cidade a pl'ocura de
uma galocha n. 32, pars menina. Foi lhe então

. apr,.es6ntado dois tipos desse calçado, sendo um de
plástico no valor .de, CrS 2.000.00 e outro de, bor
racha pelo custo de Cr' 2 E-OO,OO. Não satisfeito
com o prêço, foi à outra loja. Apenas a quadra e

meia de' distanc'ia da primeira onde encontrou o
o mesmissimo artigo tanto na marca, modêlo,' cor
e número pela importância de Cr$ 950,00 o de

, plásticQ, e Cr$ 1.700,UO o· de borracha. o.utro ci
dadã.o procurando uma pasta de- couro para guar
da de' papéis, .encon�rou artigo identico em duas
casas comerciais mas a difertmça de prêço entre

Qma e outra era ç1e "apenas" Cr$ 3.000,00.
Ora, como justificar uma. tão sensivel dispa.

r·idade de prêços éntre um ,e outro é�tabelecimen·
to? HãQ de querer dizer que nas 'duas primefras
lojas era novo o estoque (ja mercadoria ao passo
que nas duas outra.s tratava·se de etltoque velho,
poil;J essa" é

.

a alegação costumeira.:
'

Mas como nunca nos apresentam provas posi-,

R
'

, tivas dessa: 'alegaçã,o, caleja.dos que já estamos de 'eaJ-usle'. tantas' manobras áltistãs, ficamos a m'atutar, a

pensar que �'pOT b�ixo desse pirão tem peixe".
Seria muito bom se a SUNAB, que segundo R l' f á I I r d 1 d J h d I 1 f"o de manu- até o ano de 1961, inchi,

ouvimos dizer, J'á tem representante em' Jaraguá, epercu lU avor ve Ir- e . o e un o, o ,e )ene ICI ,s
mente em 90ssa cidade corrente ano, a data em tenção de s a lá r i o s sive, aplica se aosaveriguasse bem essa questão da disparidade de
a noticia deI que os que entrarão os

\
novos cO!lcedid'os até 31 de de- valôres adquiridos pelospre�os, e, se fosse o ca�o, e �ara? bem do.s_ cop· Indices das aposentado- niveis, assim, concebido zembro de 1962 - 2,58; mesmos após o reajuss�mIdores, passase pra cima ,o pelle dellando o pifa0 por rias, p e n ,s õ.e s e no 9rt. 2°. do citado decreto: aposentador:Ía8 e pensões tamento determinadoballD.

xXx beneficios pagos pelos "Art. 20 coeficientes globlais, e beneficios de pelo, decreto n. 1.282 de
InstitutQ,s foram reajus.' de reajustall)ento dos manutenção, de sa�ários 25 .d'e junho de 1962 (2,58);
tados ,por decreto dQ beneficios 'a que alude iliiCiadós em 1963 ...:-' 1,61; aposentadorias, e pensões
Presidente' da Re,publica. o art. 1° serão os Parágrafo' 1°.: - o coe- globais e beneficios de
.Assim é que o decreto seguintes: a pos e n t a- ficiente relativo aos manutenção de saláriol':

estabeleceu para a par- d.orias e pensões globais beneficios c<:>ncedidosl iniciados em 1963 (J ,92)."

Em palestra com o

sr. Armando Caparellí, �utoma'tl·codisse nos o economo"do (tajara Tênis Clube,
de suas intenções de
incrementar cada vez d I '1maís, o oferecimento de. e, ·3 COOalmoços aos associados
do 'Clube, coisa que.

I conseguirá com a com-

Aniversa'rio preensão dos verdadei
ros sócios, telefonando
com a devida antece
dência para o telefona
207. Dísse nos o sr.

Armando Caparelli que
isso, além de oferecer
conforto aos clientes,
oferecerá maior varie
dade de escolha.

Cumpre-nos comunicar
que o Itajara Tênis
Clube, por intermédio
de sua direção está
empenhado em tornar a

séde social, o ponto
obrigotório de frequência
de seus distintos
associados.
Tão lógo se concluiu

a séde social, passou
para o Itajara o jantar
semanal do Rotary Club
de Jaraguá do Sul e,
aos domingos, o econo

mo, - sr. Armando
Oaparelll, - está prepa
rando deliciosos almoços,
uma fórma agradável
de facilitar aos seus
associados de resolver
o almoço aos domingos,
Muitos associados já

Prisãu e

assassinio· de
Ca'rlos Lacerda
Rio - O generel Jair

Dantas Ribeiro, ex minis
tro dai Guerra do regime
depôsto, foi quem ordenou
aos peredtsres a prisão e

postertot assassinato 'do
governador Carlos Lacer
da em outubro de 1963. O
Conselho de Segurança
Nacional, após o término
das investigações arespei
to, declarou que a ordem
pera a missão ultre-secre
ta partira do general Jair
Dantas Ribeiro.

ITAJARA TÊNIS CLUBE

CU'STO DE .VIDA

Friburgo (Impressões da
Alernenhe) No lnsruuro de
Medicina Forense da Uni
versidade de Friburgo, na

Re-pública federal da Ale
manha, realizaram-se re

centemente expertencles
coroa,das de exilo com u

ma élparelhageln automáti·
ca para o tesle do teor de
alcoól do sangue, O novo

processo, baseado nö re

acçao de enzimas, permi
te analizar 36 provas d�
sangue em apenas -SO mi·
nuros. Conseguiu-se peld'
prim,eira vez registrar êm.
continuidade a curva de
alcoól no sangue de um

homem. Os investigadores
aI �mães esperam que este

"Correio do Povo" método' permita esclarecer
um jornal a os processos de assimi-

Cordiais Saudações lação' do alcoól, 'da sua

aS8.) - Geraldo Mar- serviço do povo I distribuição e a redução
quardt - Preside,nte." '=-___________ no organismo humano.

,

Com relação àlJaragUá do Sul - Pre-
passagem do nosso 45° zado Sr. - A Aesocíação
aniversário, transcorrido Comercial e Industríal
DO dia lOde maio último, de Jaraguâ do Sul,. em

vimos de receber men· sessão <la Diretoria rea

sagenR congratulatórias, lizada no dia 25 do
de aprêço e amizade. corrente, registrou um

Tomamos a liberdade voto de louvor pela
de transcrever em data passagem do quadragé
de hoje, oficio' de mais simo ,qui�to �niversár!o
u'ma entidade que' nos de fundaçao desse ótgao
honra com sua manifes- semanal, congratulando·
tação' de simpatia: A se, com tão significativa
Associação Comercial e data, fazend_? vo�os 9ue
Inf1ustrial de Jaraguá, o os

.

seus prmcfplos Jor
órgão classista de nossa lístIcos,

.

mantenham·se
terra Ei-lo.

. dentro, do sempre bem
'.

servir a coleUvidade.
"Jaraguá do Sul, 27

de Maio de 1964. Of.
16/64, Ilmo. Sr. Diretor
do Correio do Povo de

De 'parabens está a

diretoria e o econOIDO,
que assim transforma
a bela séde social Duma
espécie de extenção do
lar.

Pensionistas

Brasileiro - Os comunistas s'ã<:> ç,oIÍtra a de
mocrácia, a réligião e a famili,a. São portanto, os

no�sos piores inimigos e como tais devem ser trata
dos, combatidos sém hesitação ou sentimentalismo.

, I Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

" Aurea Müller Grubb I, Oficial re.sidente ne�te distrilo, em
'\.' II do Registro Civil do 1.0 Dis- RIo da Luz, filha de Alfredo
.:======= =:::===:::==::::9 trito da Comarca de jaràguâ Jungton e de Irma jungton -.

, do SUl, Estado Je Santa, .

, 'J -:- .Le�poldo Malheiros, Catarina, 'Brasil. i, Edl,tal' n: 5.75�, l de 21 5-64,
rumor: " Faz saber que comparece- M Edl Schiochet e1 � Iracema, filha .do ·s'r. ram no cartório exibindo os Joana Plebani

Fazem anos iolie' ' ,Stefano �eieF,.r�sident� em documentos exigidos pela lei'" I .' Estrada Ifepocü;
'

EIaíim de se habilitarem para e, brasileiro, solteiro,
!

- Dne. AdéÜa esp, do I, casar-se: operário, domlcíliedo e re
�r. José W�eiller,' f,esidenr�

I 'J)ia 10: sidente nesre distrito, 'em
. �P1 Jarag��zjnho; .,'

. :'_Os'r.. Mathtas Pensteln, Edital n:5.753, de 21:5-64 Nereu Ramos, filho 'de Ri·
"

- Iris, filha do sr. Pran- ,cardo Schiochet e de Ida
císco Modrock;', - A srta.' Carmen Zim-, Walmor Bornhausen e ôchíochet,

, ,

-, A Vva. Ernâ Kreutz- mermann; Adeltrte Luzia Necket EI b '1' I:_ Waldemar Lemke; a, rasi eira, so teira,

�����,��e��d�nie em Jar���à' _ Terezinha Weiller,' re- Ele, 'brasileiro, solteiro, ind�stf!iária" don.lÍCi,liada e

. "

\ sidente em Estrada Gari- operário, domiciliado e re ,re,sld.e�.Ie neste dISt�ltO, em
"

',I .' o

baldi; sidente nesta Cidade filho Rlbelrao Molha, filha de
F.ai�m anos a.man}'1�'ã: d D I B h' losé Plebani e de alivia

�
- o sr. Rudolfo Kressin, e orva oro eusen ede PI'" b .

...:... A Vva. Maria Masca- residente 'em Ri'o da Luz Maria Bornhausen. e em.

'renhas, residente nesta cP Vitória; Ela,' brastleíre solteira, Edital n. 5.760, de 27·5 64 � ....._.,... _

�atte. � O sr. Oswaldo Borges,' iodustriária, domiciliada e

resldenre nesre cidade; residente nesta cidade, fi Fayes Ibrehím Mahmud
- A menina, Maria de lha de Raultno Neckel e de Abu Bakr e '.

, r-Ó, Lourdes, filha do sr. Adol-, Ema Adam Necket. Maria Marlene -Rocha
- O Dr. Irineu Peters, Io Bartel. ' I Ele, solteiro, comerciante"residente, em Curitiba PR;' Edital n. 5.764, de 22 5-64 natural da Jordânia, dorni-
- Vva. Luiza Schneider; Dia 11: Norberto ôchulz e ciliado e réstdénre em loín
- O sr. Ney Franco; '.

� I', C '11 f Ih d Ib h' M
- O er. Francisco Fis- - Valeria, esp. do sr. Dr. armela Holler

I ����d' A�oue. Br:k:� �e
eher Junior; j Alvaro Batalha; . Ele, breslleuo, solteiro, Khediie Mahmoud.

�. = Neli Luzle, filha do, -Sr. Augusto Schmtdt; lavrador, domiciliado e re, Ela, Brasileira, solteira,
jsr. 8ç1gar, ôchmltt, resi --- Waldir Funke; sidente em Gerlbeldr, filho doméstica' domiciliada e
dente nesta cidade; .

--- Maria Tornesellt; de 0110 Schulz e de Ida residente �este distrilo, à
�- - O sr. Waldemiro ..:... Amônío, filho do sr. ôchulz. Eerrede 'Nove filha de lo-
.1Loeveo;" José Kesreller; Ela, brasileira, solleira, äo Oualberto 'Rocha e de
,[ --- Bernardo, filho do sr. - O sr. Adolfo Wacker· doméstica, domiciliada e Constancia da Silvll Rocha.
:Gustavo Alpersfaedf 'resi- hage; residente neste distrilo, em
i�ente em ,ha'pocuzinho. .

....

- O sr: João qascho, Oaribaldi, filha de Fran Edital n. 5.761, de 29564
L residente em Jaraguazinho; cisco, Holler e de Ana Fu·

iPia' 9: -= Isaura, esp. Olympio zi Holler.
,.

'

Pias,esky, residente Desta
i! - A sra. Alzira Picolli'; cidaae.
.; - a sra, Alic'e,esp.dosr.
lEvaristo Monteiro;, f

J --- A �ra. Wanda, esp. ào
l�r. Bernado Kramer; - O sr. Waher Gosch;
\;, - A sra. Marta Satler; - Aurea, espôsa do sr.

/o,

;< - a sra. Maria, esp. do, Bernardo Grubba;
'sr. Giardini Lenzi; .

- Roberto, filho d'e Hans
. � -'Antônio F AngeJlo; Breithaupt;
;; - Invaldo, filho do

,sr'l
-A sta. Ines, filha do sr,

;Pritz Lemke,. resideDte em, José Scheuer, residente em

;;Rio da Luz; Jaraguá 84.
,

Ele, brasileiro, solteiro,
operáriO, domiciliado e re- I".:==::::::===::::::�.:...;==========::-n .

sidente em Joinville, filho ::-5-: �
Je Ponciano Dias t: de!, Ia. II •e.. ··s e _ u 1188 ·11
Francisca Sjmas� ii JAHAGUÁ DO SUL .

__

I'

Ela, brasileira, solteira,�!
doméstica, domiciliada e :1 Medicament?s e P�rfumarias
resIdenie, neste distrito à !! 51mbol� de HonestIdade, Confiança e rrestezlI
Estrada Nova, filha de Pe- ;i �. A que melhor lhe. atende
dro de Góes e?e Cristi 111 e pelos menores preços �' .. ,.'

na Rocha de Ooes. �-:::::=.===:::::::::=:::====_.===rF
Edital ,5765, de 1.°-6 64

,I
'

.'Aniversário$ I ,:1

Dia 8:

Maurilio Dias e

Maria de Góe�

Lauro Steindei e
Nelsa Weslptlal

Edital n. 6.755, de 25 5 64 Ele, brasHeiro, soltei'ro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrilo, em

Garlbaldi, filho de José
Steindei e de Ana Leier
SteindeI.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domicdiada, e
residente nesle dlslrito, em

Gôribaldi, f"ha de Oscar
W�slphal e de Lídia Suhr
Westphal.

'

Edital n. 5.762, de 30 5 64

Dia 12: , João Felippi e

IIca Weiler

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

re�idente nesle dislrito, em
Alto Garibaldi, filho de
ArduIDO Felippi e de Pie
rina Felippi.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
jaraguázinho, fJ)ha de José
Weiler e de Adele Wolf
Weiler.

Anlonio Schtlban e

Ebe Furlaoi

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

Ribeirã,Q eacilda, filho de
Victor Schaban e de Mar
tha Niemet Schaban.
Ela, brôsileira, solteiré!,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, ein
Ribeirão CéJcilda, filha. de
Solano Furlani e de Clália
Fu·rlani.

FOTO PIAZERA
DBFRONTB '" PRBFEITURA - JARAOuÁ DU SUL

.Fotogl'afias em Geral - Fotocopias de Document<.s _

filmes e Material Foto, _ Aparelhos e ACe&IIórioB
.

,
I

A pedido. 'atende a domiciUo • tambemo
em lo..:aUdade8 vizinhas

I·

Edilal n.' 5756, de 26564
. Eugenio Fischer e

Renata �emke
Ele, brasileiro, solreiro,

lavrador, domiciliado e

residente nesle dIstrito, à
Estrada Garibaldi, filho de
Eurico Fischer e de Lili
UIPartel Fischer.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada eCom o presente Edital de Convocaçã oficam
convocados tO,dos 0,8' sócios da

.

Sociedade. dt residente nesle distriro, em
Rio da Luz, filha de Max:Atiradoras Brogresso, p�ra a assembléia Uera! Lemke e de Adelia KuesterOrdinária a realizar,sel no dia. 14 de junho de Lemke.1.964, às 9 horas &da manhã, 'na séde social no l •

salã,o Dö,ring, a E�trâda Itapocú-Hansa' com b Edital n. 5.7�7, de 26 (;.64
seguinte Ordßm do Dia:

.'

_'.
r '_ Prestação de 'Contás ,

Erwino Spredemann e
.

� 2 _ Eleição da Nova�,.1>iretoria
! Elfi Jungton

. !: '3, - Assuntos de' interesse social E!e, brasileiro,' soIreiro,
'rNota: !... NaÕ have.Í1do nÚÓlero.legâ'l'de 'sócios na lavrador� domicíliado e r�·

sidente' n�sle distrito, em

: primeira convocação, far-se-á a m�s!Da meia Rio da Luz; filho de Ollo
hora após com qualquer número de SOCIOS:. ,Spredemann é' de Adele

t, ARsiQado Loorinor Seiff�r, Presidente Siebert Spredemann.

". EDITAL DE' GONVOCAOÃO
Assembléia ,Geral Ordinária

, .

'Sociedade 'de Atiradores Progresso

t:. para que .chegue ao co·

.!!E;!!iiiii!!�-UElin--:-!lE!!iU=Ii=n=-=;�U=:1
.

;;-i=-Uii!!!;=n=!I-U=':!I-!m >;hecimento de todos, mandei

11-_:: TI\\ro mA'flUI' l�ll:nn'trl\ 1Q)tI],rrp11-� Jilp !� 7l��·TPJildl.i m �:;�a�uoblf::;�n�:l:d\��r���
ll» IVll 11 llll\Ul' JD)em �1L{ij1 llli� PA�� V �\.\ll\U) �I sa. e em cartono ond� ser,a

'Iii

II
i1i :fgl�.e�'s��;�:edeI �Ig��'i;�

':m�J �:'II •D".G'.J). ". 111111' Pt,eaiin1ent.o acuse-o 'para- o�
u

�
inS egals·. '

, "

_ iii, AURI;A MÜLLER GRUBBA

.iii Com escritório' nésta cidade à\Av:. MarechallDeodoro I'"
Olicial

I da Fonseca n°. 122, para melhor serv,ir seus c 1 i e n te s;
1_1'1,

"

II mantê� est.reitö intercâ�bio judiciário com 'os ex�Escritórios Soro Comerciante e

,I de Adv,ogacia DR, HERCILIO ALEXANDRE, DA r,uz, 'I' Industrial: Presligie

,m comd.s�de ßdID JtOinvbi�le e 'Sã�t Francisco' . do "Sul;,
li)�ls�á cem 1 :e���.�!a�s:"A�����::

':1 con lÇ09S '

.
e, aJll. em, acel ar causas· pa�a .aq .e as 0- �J ção. Comercia I e

..,. 'marcas, sem mal�res' OIll�S p�ra seus c0nstItumtes.
, iii ���U��iSlti,i�� Jara- .

m . I , !li ,�
;

•

I!!E!J!lEiii! J! n!lSn��m;Elill-il=:ii!EEllEEii!i=U_U-iiEl!!!!i!�!iEiiiihi!Elii!!ii!li� . _

'Uma .propríedade com 1.260 morgos - ferras'

eproprledas: para o planrlé do arroz - contendo
.

o seguinte:'
.

J � I

Um benanal com 10,000 pés, produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada,

.

10 mtl rnetros de valas para arrozelras..
Llrna estreda �on8truid� dentro do terreno(2.500.m.s)

,

250 pés. de arvores frutÍtferas' enxertadas,
"

1 casas de medeíre. I
ã pasto cercado com erame.
12 mil pés de ·aipim.,

. I ,

.1 Batedeira R.O 3 - �o.m,!motor - ótlmo estado.
, Carroça,· etc. ele, etc. ,,;

",
r •

Melhores info'rÍ'naçõ�s c�m Vitor Zimmermánn,

II nas LOJAS DOUAT -: Filial Jarag�á �O_S�I
;
I

Dr• Francisco Antonio Píceíeae
,]H:� .D 'J:C (» ".., c.H.. JH:. 1."Z

..1- I t

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

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - CORUPÁ
. Residência: Dr. Nereu Ramos, ,(19

CORu,pA - SAN�A. CArAH.�NA

.i

�==-'=-:�:::==::::::===========::..::==:::==--=,
li DR� WALDEMIRO MAZURECHEN II:! MÉDICO

IIII Rua Presidente Epltacio Pe�sôa N°. 704 t
ii 1
ii (anUga r�sldêncla de Emanuel Ehlers) II
II 'nII Clinica geral médico - Cirurgia de adultos �e

lt crianças· Partos Diathermia· Ondas curtas 'e I,
II Ult!'d curtas - Indutot.ermia Bisturi-elétrico Elec· 11
II tro cauterização· Raios !nfra vermelhos e azuis. II
�=:,,,!===========:::=====.d)

�=:::===�::::::==:::======-==,

II ll) ro G lUI n � @ Gr 2l S c 1bl o �
ii 'i
:I 1:.

ii Cirurgião - Deutista ii
li CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA ii
li �
i!

I O 8
' "

ii Av. Marecha eodoro, ó 7 - JARAOUA DO SUL li

l=�=====!��::� a���:�a M:�riZ =_===J

�Ferm��mnrl-f: CIRURGIA. DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :

f� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �

�� Diagn6stico Pre�oce do CAncer nas Senhoras

�I
(: Comunica dOS seus, cíientes 'que dt�nJe,á no seu

:l{: novo consultório ii RUd Arthur Müller,_n' 160, :

t: (AO LADO 00 NOVO,HOTcEL)
:

t� Das 9-�2 e das 1�-18 hor�ls' '/ FONE, 384 �l
............ :;., ,: ,:' ··.r·.. ·.··�,,:.;.. t- •••••� �.�::!1:.�••••.••.:.,,�

e••,

iF::::::::;:::==:::::'=''::==::::::::::::::::::::::::::=�=:::::::::=:::::''::::::=:::==:::''i\
II-. � lRt lEInCIHr l[AlUflWANN � ti
II
'. ii

H MÉDIf}O f}IBURGI1\., ·fi
II,· ,

.

, II
!! F,ormado pelas Faculdade's de Medicina

J
d'as Univer- ii

li -

sidades de Colônia, (Alemanha) e Pôrto Alegre fi'
p

. -

"
II CIRURGIA - .SENHORAS � PARTOS - CRIANÇAS B

II

i! " II \

ii CLIN,lCA QERAL t li
II II

ii Lông�' prátiea. em Hospitais Enrop1ms II
li ' li
ii ,

Co'�sultório e
l' r.esidência: fi

li' , II
I' TeI, 244 --- Rua Preso Epitácio Pessôa" 405 II11 I

!! 'CONSUtTAS: ri
li Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
11 Pela tarde: das 1'4 1/� ás 17 1{� horas ,'iI' ii !

I,il ,Atende ch mados tambem à Noite li
li '

.

"
"

. _))�:::==':=========::::.-:==:::==:::'=====::::::::::::�..:=:::=:::===::,...
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Cél. Danilo Klás� na Secre�
;taria de-Segurança'.Pública
l' F

.

d d
.

, OI a o o primeiro pes- menrels-poderão ter um pa-
. , ISO' pare que também, San- radeiro.

'

l',a Catarina, torne-sé au- Esta tranquilidade popu-

!êntico, o movimento revoo lar surgiu, no momento em.

�cionário dentro' da admi- que ao tomar posse, o nô- I

tstreçâo; pois o povo an- vo secretário de ôeguren- Atenção: Obleto Achadofes mesmo de 31 de março, ça Pública, em rapides pe-
já se .acheva nêle integru- lavras situou o que será o
do. '

..

seu trabalho: cluta sern
" A presençe do Coronel trégua centra a corrupção
Denl]o Klás,.� frente da E, para iniciar, o coronel
'Secretaria de Segurança Klés deu o primeiro exern

Pública, é o primeiro sinal plo que não poderá deixar
de que o Govêrno passará de ser imitado pelos de
a alinhar-se no espírito mais ôecrerãnos 'do Go
.;re'volucionário. . vêrno Celso Ramos: Pro
,I A designação do Coro- videnciou a declaração de

Yen'de-sé"hel KI�s, pare a seguren bens, de acôrdo com as
. ta tem muita significação leis institucionais, mas que

� a principal é a de levar em 'momento algum foram
"DOS cetarlnenses, a rren- respeitadas por todos a

qutltdede de que, também queles que tiveram e tem

,pqui em ôenre Catarina, postos de mando no atual
,PS desmandos governa- Govêrno do Estado.
I

:IAPI: In'dústria de Veículos Bebidas M'ax 'Wilhelm S. A.

pagou· em 1962 {: AS�.�tl�i·vG�r.� �xt;O�d�ari.
Convidamos aos Senhores Acionistas deste

Cr$ 3 805 ·Ih"" Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral

mi oes Extraordinária, na nossa sé des o c i a I, à rua
.• Benjamin Constam nrs. 594 à 614 em [eragué do Sul

às 14' horas do d.e 27 de Junho de 1964, pare
deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidemos aos senhores sócios pare a

assembléia geral ordtnárid, él real,za -se em !O do
corrente mês, às 9.0 horas, nos s a I õ c � da
Comunidade Evangéltca. desta cidade

Não hav�ndo numero legal, desde Ja fica
a8sentado, que após 20 minutos dôquele horár:o,

::::::::::::==::::::======::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: proceder. se·á a assembléia com qudquer numero
II de sócios.
II i:

II DR. ,IVO KAUFMANN· li Em4dejunhode1964
II II Dr. Fernando A. Springmcnn. Preai,dente
ii -- Cirurgião Dentista Il .---------------------
II il
II ii

II Consultório: - Rua Preso Epitacio 'Pessoa 139 ii
li II
II li
li (em frente da EMPRESUL) li
II � li
II li O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, .Juiz de
li - Aparelhagem modernissima -

:'i' D' Eueito da Comarca de Jaraguá GO Sul, stado deli RAIO X ;- CLINICA - CIRURGIA ii· Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.
II PROTESE - CLlNICA INFANTIL II FAZ SA.BER aos que o presente edital de
II li citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou
:: ::::::=::::::::::::::::::=:::::::=::::.-:::::::::::::==::::::==:::::::::::.:::::::::::: dele conhecimento tiverem, que por parte de

JOSE' MOR�IRA, residente e domiciliado no lugar
Jacu Açu, municfpio de Quarami-rim, desta_Comarca,
foi reqQerida uma açã.o 'de USUCAPIAO, para
aquisiç�o do dominio do seguinte imóvel: - "Um
terreno, situado..no lugar Jacu Açu, municipio de
Guaramirim, com a área total de 120 400 m2., e

seguintes confrontações: frente, ao Sul, na distân
cia de 3qO m, com a Estrada Jacu Açu; ao Norte,
medindo 250 m, com' terras de Eugenio Guiseler;
de um ll:\do, a Leste, oa distância de .400 m, com
terras do requerente José Mor-eira e de outro lado,
medindo '390 m, com terras de Eduardo Leschwiski,
sendo que, em certa altura, no mesmo lado, a

Oeste, o terreno se alarga em'50 m, quando, então,
os fnndos passam a ter 300 m, conforme a frente."
Feita. a justificação, rOi a mesma julgada proce
dente, por, sentença, E, para que chegue ao cophe�
cimento· de todos interessados e ninguém alegue
igoorância, manda o MM Juiz de, Direito, expedit·
o presente edital, que será afixado no local de
costume, .

sede dêste Juizo, Edificio do Forum e,
por cópia, publicado na forma da lei. Dado e

passado nesta' cidade Jaraguá do Sul, aos vinte
dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta
e quatro. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão: o subscrevi.
(as) Raoul A. Buendgens, Juiz de Direito:
:A' presente cópia confere com o original; dou fé.

� Jaraguá do Sul, 20 de abril de 1964.
I O Escrivão AMADEU MAHFUD

.'

'!

No exercício dé 1962, a cionel complementando
contribuição total de em uma assistência Social efe
pregados e empregadores nva aos seus colaborado
de todo o país ao Instituto res, dispendeu, sómenre

, de Aposentadoria' e Pen em relação á alimentação,
sões dos lndustrtérios, se a elevada eome de Cr$
gundo acaba de revelar o 970124.000;00. Assim é que
Anuário Estatístlco Aruart- foram fornecidas, durante
al, alcançou a importância o ano de 1962, sob con
de Cr$ 85241.068,324,30. trôle dietético 8648586
Dêsse total, a contrtbutçäo' refeições de alto teor

-

nu

.dos empregsdos e empre tritivo. O valor médio por
gadores das onze ernprê- refeição, no que se refere
eas produtoras. de veículos ao custo foi de Cr$ 139,4U
foi dê Or$ 3'.80b.267,OOO,OO, dos quaís Cr$}! 13,50
ou seja, 4,46% do total corresponderam à parte pa·
recolhido aos cofres daque· ga pelas emprêsas e Cr$
Ia dutarquia providenciária. 25,90 a parte paga pelos
No mesmo período a in- trabãlhadores, ou sejél 18,

dús'ria automobilística na· 57% do seu CUSIO.

Dp.RejnOl-;;;�
'. II ADVOGADO II· . i

JARAGUÁ Dd SUL
. I

.

����������������

r.;i=ii';__:l�l'_;'_ll_ti!!i!llEl!-!__I.!=i-lm�mmI, DR. 'JORN SOELTER . Nm ' I C/RUR6/tlo 6ENTISTIi I

I"m Moderníssimo "A/ROTOR" .::

- mmIl JReduz o tempo de traba lho

':"'1e aument� Q conforto do CLIENTE.

I / m

EI CLíNICA - CIRUiG'ÍA - PRÓTESE' III
I RA�X �I
II Consultór'io: Av: Getulfo Vargas, '198

. ,m
I (Anexo ao Depósito da AntarcticaJ III
.!!EII; 'i=IIII'II!�i!_li�i_!i!!iiiIJi�n==!n!EE!illEiJi

...�.;

'Declaração iI Praça
Tendo em I vista o abandono do lar de minha

espôsa � Isolde Braun Hinke,dey, que se encontra
em lugar não sabido, venho de declarar à Praça
doe não. me responsabilizarei, por quaisquer divi
das que vierem de ser eontraídas nestas condições

Rio Nôvo (Corupá), 16 de maio de 1964 .

EWALDO HINKELDEY

Snr. ERICH .STUTE
Bncontre.se em nossa redação a sua disposição

a Carteira de Identidade no 5446, fornecida pelo
Serviço de Registro de Estrangeiros, achada qUE'
foi na Rua Jorge Czerniewcz, por um menor.

- Centro
Vende se uma propried Ide contendo uma casa de

material e uma casa de madeira, 'situado á Rua
Epitácio Pessoa, 497 em Jaragôá do Sul.

Informações .com Dr. Piccioni, em Oorupä.

lO. Alteração dos estatutos sociais.
20• Assuntos diversos de inreresse cia Sociedade

leregué do Sul, 3 de Jun�10 de 1964.

Nelson l. Driessen - Dir. Comerci,,/
Eduardo F. Willte/m - Dir. Técnico

SOCIEDADZ CULTURA ARTlSTICA

·E 0'1 T A L
(Ação de Usucapião)

..

t Ag�adec�mento
.'

.

Profundamente consternados, comu
nicamos a todos os nossos parentes amigos
e conhecidos, o falecimento de nossa que
rida mãe, avó, bísavõ, tataravó

Calarina Mainshinger .. Schwart�'
com ti Idade de 83 anos, 6 meses e �6 días,
ocorrido día õ1 de maio -do corrente ano.

A Família enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos,
a todas as pessoas amigas, vizinhas, que a

auxiliaram no duro transe por que passaram,
assim como a todas pessoas que aeompa
nharam a taleeída até sua ultima morada.

Agradecem em especial ao Rev,JIl0. Pe.
• Conrado Rech, pelas palavras de consolo.

, prulerldas no Cemitério, assim cOÍDo a sra.
dna. Adelina Crespin, pelos incansáveis ser

viços prestados.
A falecida deixou: 8 filhos, 68 netos,

108 bisnetos e 1 tataraneto .

A FAMILIA ENLUTADA

,

./

'.

!l

t Danksagung
Tief betruebt teilen wir all...n unse

ren Verwandten, Freuden und Bekannten
den Tod unserer lieben Mutter, Schwieger
mutter, Grossmutter, Urgrossmutter und Urur
grossmutter

Calarina Mainshinger Schwarlz
mit, die am 31. Mai d. J. im Alter von 83
Jahren, 6 Monate und 26 Tagen starb.

Die trauernden Familien sprechen auf
diesen Wege allen Freunden und Nachbarn,
die ihnen hilfreich zur Seite standen und
ind der Scheidestunde staerkten, ihren herz
líchsten Dank aus. Desgleichen danken sie
allen Personen, die Blumen, Beileidschrei
ben und Kränze sandten und die liebe Vers
torheue zu ihrer Letzten Ruhestatt 'geleiteten

Sie danken aúch Herrn Pé. Conrado
Rech Fuer die Trostreichen Worte im Hause
und am Grabe.

Jaraguá do Sul, den.4, Juni 1964.

Die Trauerden Hinterbliebenen

".
,_

t P�f�:���::t�:��o�u
nicamos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de meu q_uerido
espôso, pai, sogro e avô' .

Henrique Alberto Brotzki

'.

..

ocorrido no dia 29 de maio de 1964, com a

idad'e de 72 anos, 3 mêses e 23 óias.
A lamilia enlutada vem externar por.

êsse meio os seus sinceros agradecimentos
a todas as pessôas amigas e vizinhas que
auxiliaram no duro transe qUe passaram,
assim c.omo tôdas as pessoas que enviaram
flores e coroas e acompanharam o falecido,
até a sua última morada.

Agradecem em especial ao Revdo. Pas
tor Maista, de Corupá, pelas palavras de fé
cristã, proferidas no lar e no cemitério ;-i

O falecido deixou sua esposa, a Vya.
Mina E. Brotzki, três filhos: Os�aldo, ca�aw
do com Maria Bonomiui, Lili casada com
Arnoldo Modro' e Mário, casado com Edla
Maer e 12 netos.

.

. A FAMILlA ENLUTADA

�------------------
.

SE VOO:';:: Jara
guaense é MÚSICO, '

.

não deixe de inscre
ver SE' na Sociedade
de CultUl a Artistica.
Ela n e c es s i t a do
concurso de. todos
para projetar a cul
tura de, nossa terra.

Snr. Comerciante e
Industrial: Na s�lva:
guarda dos teus
interesses, inscreva
te na Associação
Comercial ·e Indus-'
trial de Jaraguá do
Sul.

------------------� ====================="

Apoth�ke �'Scbulz"
JARAGUA DO '§UL

.MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol.der Rechtschi\ffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu' den geringstep Preisen bedient.

J
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O Esfudantes�fr�canos
v;ê:m do' Bloee "
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!!!IA.NI!!!!0!!!!!!!!!!X�L�V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�JA!!!!!R�A!!!!!O!!!!!U!!!!!'!!!!!D�O!!!!!S���L!!!!!!!!!!(�SA!!!!N!!!!T�A�C!!!!AT�A!!!!R!!!!IN!!!!A�)�'!!!!'!!!!'�'�S!!!!Á!!!!B!!!!AD!!!.!0�;!!!!6!!!!!!!!,D�B�JU!!!!N�H�0!!,!!D!!!!B!!!!!!,!!!!!I!!!!96!!!!4���N!!!!.O!!!!!!!!!!2,!!!!28!!!!!2 Sá:vi.élico; parêI' a
II·Goncenlr�ção das Bendös Alem•.Ocidental
M · .'

cl 'V I cl 1'1 •
' , Bonn (Impressões da Nigéria I com' 25. De

,

, 0"SlcalS O 'a e o aJaI ��,:��h:� �!I�d��,�:9 d� ��ent;61.2 :0 na;�e��Cli��
países em desenvolvímen- estudantes gane8e� Insert
to, na sua maioria da tos no período lectivo de
África, que abandonam verão de 196õ nas uni
as universidades dos veraidedes einstitulos
países do Bloco' Soviético superlores da República
pera prossegutrem nos Federal da Alemanha pas
seus estudos 'ne República sou pare 278. Os ganeses
Federal da Alemanha. constituem, portento, o

Segundo indicam as maior grupo de estudantes
entidades alemãs compe- africanos na República

GAL. AMAURY KRUEL lentes, o motivo de maior Federal da Alemanha-
peso é a doutrinação A maioria destes estu-
[tdeolõglce dos Iuncloné- dantes, QU sejam 2õ9, es-
rios c o m uni s I a s. tudarn com bolsas do seu
Numeroses estudautes
africélnos viraram as

governo.

costas às universidades c::::::o�'"""'<=><=>c:::>
do Bloco Soviético por MUD A 5falta de contacto com a

população e com os

estudantes. No ano de 196õ Frutiferas e Ornamentais"
vieram pera a Alemanha
Ocidental nada menos deie ROBERTO 't. HOBST

nossa economia, o que
provocou enquanto gene·
ralizado em tôdos.
Com o retõrno ao Salão

Roeder, iniciaram-se os

f es' e j o s, propriamente
dito, com execução de um

sem número de belas pá
ginas musicais, bem ao

gôsto dos velhos tampos.
A banda musical de

Gaspar, local da I non,
contração, por motivos
imperiosos não poude
comparecer. Se gun d o

informações colhidas no

local, a banda Ly a da
Aurora irá participar,
provavelmente no mês de
Setembro dêste ano, de
outra concenrraçâo, desta
VAZ a realizar-se em

Mafra.
.A. II l'Joncentração

transformou-se no mais
completo sucesso A pro
jetou a prospera locali
dade de Rio Cêrro, tra ns
formando- a, por momen

tos, na capital da música.

3! 2 estudenres que ante
riormente estiveram ins
crtros em universidades
do Bloco Soviético. O
maior grupo é consuruldo
pelos ganeses com 86
estudenres. seguidos pelos
do Quênia com 38, da
Somália. com 28, da

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakis .. íros, Macieiras.. Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras. eto., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Conforma f noticiamos I marciais de Mafr�, Rio
anterIOrmente, realizou-se Negl'inho e Timbó se

domingo último, na prós- guida por grande �assa
p�ra looa.lidade de Rio popular, seguiram em
Cerro, a II Concentração bem organizada marcha
'tias BaDdas Musicais do do salão Hornburg até
Vale do Itajaí, patroei- li sede social da impor'
nado pela Banda Lyra da taute emprêsa G u m z
Auror.a. Irmãos S. A. - Ind., Com,
A, festividade superou e Agr., onde os eompo

a tôdas as expectativas e, nentes 'das bandas e po
há ,quem diga, que foi a pulares foram recepciona
maior festa que Isio Cêrro dos pelo sr. Artur Gumz,
já assistiu até agora. No diretor da afamada firma
sâbado à tarde já SA que produz o 'gostoso
aglomeravam populares
no Salão Roeder e no

agradävel bosque, situado
nos fundos da ve�raDa
sooiedade, onde ac6rdes
instrumentais davam o

festivo colorido de netas
musicais.
Domingo pela manhã,

as bandas Lyra da Aurora,
juntamente com as bandas

��--"(!J
Cure seus mates e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA

Choeoleiie, sendo frsn
queada a visita a tôdos
quantos quisessem visitar
tão importante setar de

petuarä Das gerações fu
turas, o gôsto pela música.
A essa empreitada deve
rão se ligar tôdos aque
les que realmente quer
ver progredir cultural

m�nle o nosso município.

AGRADECE

Heide\berga (Por ('hris'l te no metabolismo do cé
t1 Abel - Impres-

õ

'1'1 d a rebro. Constituiu, porém,
Alemanha) - Milhões e novidade que um deri
milhões sonhilm da int!:' vado desta vitamina, a

gridade fil"ic", e intelpclual pirilioxina, favorece o

até II um'l alta idade. Já abastecimento das clilulas
S6 sab1-, que aR vitHminas cerebrais com glucose
prestam, Deste SI- elO;, ex· e sódio. O sangue leva
cel"nles serviços. Investi- ao cérebro todas as subs·
gadorps alemães c1t>�C·) tâncias necessárias. _que
briram agora um deriva- atravessam uma finíssima
do da vit<lmina B 6 que rede de veias, que cons

dá E:\xceleotes resuhados . . , .

nd luta contra O clinsaço
tltm uma es p.eCl e .

de bar- tecimento normal do c�-

intelf'ctu:.l. contra a falta r<lgem. A vltamm.a. B 6 rebro e o abastecimento

de int'mória e- de coocen-
reduz .a p6rm.eablhdade depois de t.e�- .sid.o minis

tração, as coos�quêucias
a s�b�t.an?las alImentares;, 1rada a pJrl�lOxm�. C!s

de meningite e de lesões a pJrltlOXlUa .lem o mes- t�abalhos_'de mve�ngaçao
cerebrais, assim como doo' mo efe�o. abrindo, porém, alUda nao term�naram.

"
res de .abeça., perturba' e;x:cepçoes nos C:lS�S da Actualmente'A eS,tao em

A A '.. L 18' ções do SODO e a' debili glucose e. do sódIO. ° curso, ex_pen�nclas refe-
,

m'erlca a IDa - tnção gflral da ioteligên· n�vo medICamento pe�' rent�s ao� efeitos dI? novo
,

; cia em consequência da mlte,. portanto aos médl" medICamento e,m cnança.s
/ .' idade cos mtenslflcar o meta' atI asadas devIdo a defl-

",Pare·
8

d P II. Re�lizaram séries de ,bolismo cerebral.
. c!ê�cias cer�br8.is vegeta-

.

,

' elro o· rogresso exper:encias durante qua- <??t1veram-:se os prl" t�vas. O_s prll;nelros resul-

•
_

, •
.

'. _, •
tro anos com a perilioxi- Il)ell os resultados em ex- tödos sao ammadores.

�ercelro ,certame espeCIal da ExposIçao IndustrIal na, fIm parte no lostilu-

AI�mã O �Pavilhão 'da Alemanha, '�m Ber�im :fg��!� p;éndc�a���nii:� I Noité ' latinoam.ericana
,OcIdental, sera um mercado da AmérIca LatIna delberga e na ChnlCa d.e , A •

,

, ,

I' Doenças Nervosas da Um em ColoDlaBerlim (Po!' C I á UI S República' Federal da ligereza ao programa
versidade de Saarbrücken.

Schüler: - Impressões Alemànha. tenciona se recorrer a Os rQsultados. foram
da Alemanha) - A ter. grupos folclóricos. surpreendentes: um pro

ceira e x po, s i ç ã o
Como 'as duas expo- fessor secundário refor-

'.'Parceirosdo Progresso", sições precedentes Os expositores latino mado, de 72 anos, pode
realizada dentro do subordinadas ao titulo americanos apresentarão voltar a dar explicações
quadro' ,da

' Exposição, "Parceiros do Progresso" em numerosos stands os de linguas, vivas depois
Alemã em Berlim Oci., dedicadas à África e à produtos tlpicos dos de' um tratamento de

dental, é dedicad'o este Ásia, também a' exposi- respectivos países, pro, apenas seis semanas. Ao

ano à Ainéricá Latina, ção deste ano desenrolar· dutos agrícolas e artigos teriormente tinham-se ve-

A dirE."cçãe da Exposição se-á no Pavilhão da rifioado falhas de memó

enviou convites a vinte 'Alemanha. Segundo os de arte popular. Além ria e estados de depres·
planos da d'irecção da disso serão servidas são psíquica.' Em tres

e um estados da Amé"ica e,xposição, o Pavilhão bebidas e comidas pacientes com lesões ce-

Centrar e ·do Sul. A ex será transformado num típicas. A ,exposiçã'o, a rebrais as dores' desapa-
-

p.osição tem por finali- mercado da América realizar dentre do receram qepois d,e quatro
J
dade formar a opinião LatIna. No centro haverá quadro da Exposição dias de tratamento, PiiR'

pública alemã sobre a uma espécie dá anfitea· Industrial Alemã de 19 sadas duas semanas, pu
A m é r i c a L ti t! n 'a, tro com um palco .

e de Setembro a 4 de deram retomar o seu ·tra-

promover a compreensão s�las de projecção, \ balho: Por enquanto, pe·
de que é necess�rio esperando·se presenta.r .Outubro, custará 1,5 lo menos, é preciso mi-

prestar a esse continente ao público alemão, n'um milhõe,s de m'a r c o s nislrat' ci medicamento
l;luxHiQ ao desenvolvi· progrb.ma ó,ptico acústico (375000 dólares,). Estes constantem.ente ,dara se

mento ,e f o m e n"t a I' ininterrupto, a história, recursos serão postos manter o efeito benéfico.

Bi_multâneame�t� as

rela-I
a cultura ,e. a eccn0!Dia I

à disposi,Cão pe_lo Senado A ciência já �abe 'há

çoes co.merClaiS entre da América LatIDa. de BerlIm OCIdental e muito á VitaIilióa B 60a:
a América Látin� e a Para conferir maior pelo Fundo' ERP. be uma função importan-

O Banco do Brasil S/A., por sua agência de
Jaraguá do Sul, leva ao conhecimento dos senho
res Agricultores e Pecuaristas que. nos dias abai
xo indicados, estará, com 'a sua "UNIDADE MO
VEL DE CRÉDITO RURAL - M O V E C", esclare
cendo os eolonos das finalidades e objetivos de
sua Carteira de Crédito' Agrícola e Induatrtal, da

in!l�ência benéfica do crédito especializado, per
pntmdo a obtenção de recursos necessários e in·
dispensáveis ao desenvolvimento e melhoria de
suas Explorações Agrículas e Pecuária�:

Dia 9 �e junho .- em Garibaldi - Salão da Filial
.

,
'

Albrecht Gumz
Dia 10 de junho - em Estrada Garibaldi - Salão

Viúva Meyer.
Dia 11 de junho - em Rio Cerro - Salão Gaedke,

, Dia 12 de junho - eoi Rio da Luz - Filial Weege -

Sa!�o Hornburg, '

BANCO DO BRASIL S/Á. Jaraguá do Sul (SC)

De parabéns está o

maestro VlDcenz W e-h,
asaim como estão de l:>1'1-
rabe ns os componentes
da Banda Lyra da Au[ ora,
que souberam mostrar ao

grande agrupamento de
povo' que IIfluiu de iôdoE,l
08 recantos do none citta·
rinens.,. que nào "ó sabem
ser colonos que lavram
a tern, generosa, mHis

que, nos momentos de
folga 'rHnsformfim os ins'
trumentos mllsicR'is em

m ..nsagens portadoras de

poesia e encantamento.

O nosso diretor, tendo
em vísta as manifesta
ções representantes com
assento na Câmara Mu
nicipal, recebeu o se

guinte telegrama do Gal.
Amaury Kruel:
"Vereador Eugênio V.

Schmöctlel e outros -

Câmara Municipal Jara
guá do Sul SC _. Cmdo.
de 35 Maio 64 - Agra
deço ilustres patríoíoa
solidariedade enviada
através abaixo assinado
datado de 5 de Abril
findo. Gen. Amaury
Kruel CMT ltex".

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

�.c:::=::ac::=:::oc::::a

i que dispõe, de maior sortimen,
to mi praça e oferece seus arti

gos à preços' vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • [araguä
���

BANCO DO BRASIL S� A.
.

Atenção Senhores Colonos de Garibaldi,
Rio Cerro e Rio da Luz

, Gerd Eelger Bau",e,
,Ch. de Servo da CREAI

Descoberta
contra

urna vitamina
o envelhecimento

periências em séries com

animais. Os modernos

processos de radioactivi
dade permitiram observar
exactamente o caminho
seguido pela glucose nó

organismo, Expuseram
se as substâncias e radia
ções, de maneira que os

investigadores poderam
determillar exactamente
a diferença entre o abas-

Oswaldo Cbristiano S, Tbiago
Gerente

Avante Banàa Lyra da
Au. ora. faha agora a

construção da sede pr6
pria, local onde se per

Colônia (Impressões da
Alemanha) O Grupó de
Acção América Latina
das Com.unidades d9 Es
tudantes Evangelicos e

Católicos, em Colônia
convidou recentemente
par,a' uma Noite Latino
americana. Mais de 500
estudantes, na maioria
nos seus trajes 'regionais,
assistiram ,à festa n� qual

por profissionais e ama

dores, terminou com a

projec.ção do filme «Sob
o Cruzeiro do Sul". A
Deutsche Lufthansa con

tribuiu para a festa tra
zendo directamente da
America do Sul '«empa.
nadas., «feijão preto. e

frutas tropicais como so·

bremesa No fim da fe!'ta
cantaram-se , canções
populares chilenas. {"om
esta agradavel noitada
os estudantes fizeram
propaganda para a fun·
dação de' uma Sociedade
Latinoamericaßa na Uni
versid�de de Colônia,
que se· dedicarià muito
tl,spec1almente às rela
ções culturais, entre uni·
versidades e estudantes
alemães e latinoameri-

se tocou música 'latino
americana,

.

se dançou
muito e se ofereceram
pratos ,tipicos da AmerI.
ca Latina. Entre os h6s
pedes viram-se membros
daEi missões diplomaticas
acreditados, ein Bonn. do
Chile, öo' Paraguai;' do
Perú, da Argentina e do
Uruguai. Uma esp"ecie
de rt:lvist�, representada canos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




