
Senhores da SVNAB
de Jaraguá, a tainha tem

aparecido por aqui mas

entre Cr$ 550,00 e 450,00
o quilo, e assim ainda
está mutto caro, Em
Blumenáu o "Seu SV-NA
BE" tabelou em CrS 300,00.
o quilo desse pescado,

I========�,,========�====::::::::;=======-=-=-=-=-=====================�==I pois eu vi isso "com es-

JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina) Sábado, 27 de Junho de 1964 �o.· 2.285
tes olhos que a terra há

������������!!!!.!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d de comer". E vi maís, pois
" "assisti de .corpo presen-

C·ar'neíro .
de

.

L,oyola �:�:�f����'c����:;
tainha encostou na cal-

\ çada e quando ia come-

Ira"b'alhoa'. çar a venda, apareceu.
um "roupa-amarela" e

perguntou-lhe bem na

cara: -
OI
A cümo você

Alêm das congratula vai vendê o pexe".: O
ções de que é careced.or peixeiro respondeu, a

o sr. Mínístro Thibau, no CrS. 400,00 I) quilo por
atendimento de tão im. menos não dá. O "roupa
portante matéria, temos 'amarela" tornou dizen

que reiterar o nosso re- do: - "É, maís o Seu

n�vad.o reconheciment.o, SU.NA-:eE mando dizê.e
a

.
Deputado Lauro Car avisá que .

o pexe não

nel�tO de LoyolH:, pelo pode sê vendido por maís
mUI o que te� felt.o,. na de trezentos cruzeíros o
defesa dos [ustos ínte . A •

resses de Jaraguá do qUII.o, q�em vend� val.
lO! I

.

S h d . G pra cadela. Se quisê é
..:>� '.

C roe er, uara- assim, se não quisé vá
mmm, .Massaranduba e andando daqui já e bem
Oorupä. pra longe que se eu te

-------------------------------------- pegá vendend.o o pexe

A di
-

d P-
'

aqui dentro por mais de

U Iça0 e lano
.

e trezentos cruzeíro o qui
lo, vai tê comigo, é ca-

Acordeão.

I
I

Dedo' no' o.odói'

Orgão' de maior penetração no interior do
I-------------------------------�·

Notícías vindas de Bra
sílía, dão-nos conta do
Intenso trabalho desen
volvido -. pelo Deputado
Federal Lauro Carneiro
de Loyola, com assuntos

Si o noticiãrlo consií- que Interessam direta
tuiu justa euforia dos mente os Munici.pios de
barriga-verdes, por outro Schr.oeder, J araguá e
lado não deixa de des- Corupä.
pertar triatesa que um Assim sendo, em re
Estado. de tanta arreca- cente audiência com que
dação tributária estéla toí honrado pelo Mínístro
recebendo tão pouco de das Minas e Energia, sr.
beneficios pelos cofres Thibau, tratou do plano
públicos, à ponto de não de eletrífícação do Esta
poder transportar a ri- do, e no qual destacou:
quesa que provoca tão a) - Destaque da ver-
vultuosa arrecadação. ba de Cr$ 38.000.000,00,

já concedida pelo ex

Ministr.o Oliveira Britto,
para término da constru
ção da linha de trans

missão de energia elétri
ca para Barra do Sul e

Santa Cruz, 'pela Celesc;
b) - S.olicitação da

remessa para o Ministé
ri.o, dos "Plan.os de Apli·
cação" por parte da
Celesc, com a finalidade
de atacar as seguintes
obras:
I) - Instalação da li

nha da rede de ilumina·
çã.o pública de Nereu
Ramüs à Ribeirão Cava
1.0, em Retorcida, Mun.
de Jaraguá d.o Sul, a

d.otação cünstante do .or

çament.o, de Cr$ .....
10.00.0.0.0.0,00;
II) - Despesas de

-.,

qualquer naturesa _c.om
----------------------------------------------------------------

�e a::::2ia2ã�ai��s ���:� Caslelo Branco' Emprêsas serão
em Itap.ocuzinho, 00 Mu- obrigadas a contr,"bu',"rnicipiü de Jaraguá dü - ,.

d d���ü��!����ü;de Cr$ \ .. nao e
.

a esquer a com 2-·/•. para a

UI) - Para linhas de

neID.. ela' dl-re'l-la educação ,dos filhos
baixa tensão na Estrada e .

Schroeder, no Municípiü dos operários
qe Guaramirim, atual- FORTALJi}ZA -- O deverão ser indiretas, _

'

mente .. ·Municipio / de
presidepte Oastelo como pretendem al- ESTARAO ISENTAS

Schr.oeder, em c.onvêniü AQUELAS QUE
com.o G.ovêrno do Es- Branco declarou-se guns circulos politi·

.
-

tado, Cr$ 10 . .0.0.0 . .0.0.0,00; ·favoravel as eleições coso
MANTIVEREM OS

O COll!�elh.o Regiob�l de Contabilidade d.o c) - 'Recursos cons diretas em 1965. Não sou homem da SERViÇOS PRÓPRIOS. I

Estad.o de Simta Cat!lrina. recümenda a tôdos .os tantes no .orçamento a E
l. direita e por não .ser

DE ENSINO OU

conta:bi1istas� .responsáveis, �or) escrituração de 8.ere� aplicados, n.a rea·
I

.

m enct�evflsta GCo- retro'grado _ s.all·en- SISTEMA DE BOL!3AS
firmas ou socIedadeR, que somente permItam .o lIzaçao de quaIsquer etIva, O ue e do o-

, •

exame qos livrós contábeis a08 s�nhores agentes .despesas com a Instala- verno salientQu que t?U o Marechal P}'e� RIO 25 - Será de
f!scais que \comprov�� s�a cünd,ição 'd_e .conta,?i ç'ãö �.os 8e�viços d� não vê m,otivo para sldente. E completou: dois' por cento sôbre o

lI�ta, ledgalmetßtle .hab19ht2a9�od' .:na27fodrma d?Aqdue 19d4IS6- dendet:glda .celétrIcáa .nal �l' alteração da data da "E ne� da esqm:lrda, Saláriomínimodaregião
poe.o ecre .0- el no... (J e e malu e . a e e .orup, Ine UIn· I'

-

'd" por nao ser subver- .. ... .' _

'.' Floria�ópolis em 8 ..de maio de 1964. do as / desaprüpriações ed e.lçoesd prebsl enCllals, sivo" .

.

a, �ontnbUlçao ...
obnga-

. ,

;

\ . dos bens da atual c�>n- elxan o em c aro·
. tona das empresas para

Ass. ANTONIO BRESqLI,N, presidente cessionária, ampliaçãü que as, mesmas' não Esclareceu, amda!ja taxa de educação aos
____________________

.

-- qu�, esta seman� de- filhos dos trabalhadóres.

Ex'po:s�lç""a'O' Agro-Pecua'rl -13 C'O··memor·a '�DI-a' do C'010'ß' o·"I :��:_;:�je��nC�U:dOre� ��!���uiÇÕ�:nt�:lati�·::
.

.' .

,.'
.

- ".
'.

. I !���et��e�toralb�e�� :��e;;����ss,:��c�!�:
f Tivemos not i.c i a s da an,Lialmente grande número' em reuOlao do conselho �e de class�, v�m .se .pro- men.te ao Congresso tenham os serviços
direçã.o da Associação de 'visitantes cl nossCi cida� diretor' já entr.ou em con Jetando alem frontelras,.N aCIonaI ' . , .

Rural de. Jaragl,lá d.o .sul, de,. às qúais não fé;lllam facto. com a Prefeilura pelo progresso que expe
.'

p.ropnos· de· enSInO ou

de que, nos, dias 25. e 26 as qut.oridacJes admin'istré!� Munjcipal e. o Estado, rimentam· no setor
. da' sIstema de bolsas. O

d'e Julho. próximo. deverá tivas do Eetado e d.os bem' com<;? com a Aeirest, agricultura e 'da criação.
. ante-projeto. prevê tam-

realizar-se nova f mostra Municípios local e vizi-' afim de que sejam toma Snr. Comerciante e b'ém que nos três'
.

. Agro pecuária, objetivando nhos, prestigiando, àssim, das as. ,primefras provi· Desde lógo esfá asse- Industrial: �a. salva" primeiros anos de vigio
comemorar O. "Dia do a data máxima consagrada gurado '0 sucesso da Ex.'
COJODO", data tradicional ,ao hom'em <lo éampo. dências, ·objetivando .o , .guarda dos .. teus gência da lei peló

s·u c e s s ó de ma.s essa posição, devendo dentro interesses, inscreva- menos 60
que desde 1948 se vem· por cento

comemorando em Jaraguá A diretoria. da Ass.ocia- mostra de artigos agro- de dias, ser, distribuido te \ oa Associaçã.o dos ; recursos serão
d.o ·Q.ul. -

R I I
.. pecuários da· laboriosa bem organizado programa Comercial e Indus-

u çaQ ura, pe o seu pre,sl- gente do' Município de de f�slividades' pára as trial de iàtaguß d.o de$tinados a constru-

As festivid,ades alusivas denle em- exercício; sr. Jaraguá d.o· Sul, que, gra� dalas: de 25 e 26 de Julho Sul.·' ções e equipamentos
a.o "Di,a d.o Colono", atráem Dr. Arnald.o Dito .schulz, ças a ação de sua entida- de- 1964."

,

. I d� salas de aula.

Fundação :'

Artur Müller

Ano XLV

Santa' <latarina
em 4.° lugar,
Constatamos pela lei

tura do trabalho que,
computados o impôst.o de
renda;' adicionais e em

préstimos, Santa Oatari
na figura em 6°' lugar,
com Cr$ 5 bilhões, 135
milhões e 649 mil cruzei
ZOg, estando na frente
São Paulo, Guanabara,

. Rio Grande do Sul, Mí
nas Gerais e Paraná e,
até o 10° lugar, depois

.. do nosso Estado, figurajn
Rio de Janeiro, Pernam
buco, Bahia e Ceará.

Sul, e-s 3.7'72,70, SANTA
CATARINA, e-s 2.182,50,
Minas Ge. ais, Cr$. . .

1.85a,10 e Paraná" Cr$
1.634,70.

Ovque, contudo ressalta,
á a posição de Santa Ca
tarina quanto a efetivi
.dade do pagamento do
Impôsto de Renda, ao se

fazer o cálculo "por ca

pita", onde nosso.Estado
figUra em 4° lugar, a sa

ber: Guanabara, Cr$ ...
24.411,80; São Paulo, Cr$
10.341,20; Ri.o Grande do

Santa Catarina é dos
cootrastes: Em arreca

dação está nos primei
ros lugares e em estra
das ocupa os últimos;

Até quando continu_a,
remos a triste condição
de· pária da p'átria?

Dieter Schmidt �,
. It

·r';..

ClassisMlNôvo Dirigente
Em recente Assembléia

da Associação ComercIal
e Industrial de Jöinville,
foi eleita a o.ova direto
ria que está assim coos·

. tituida:

1°' Tes.oureiro: George
Schmidt; 2° Tesoureiro:
Hans Peter Stein.

Estão, pois, os destinos
da A. C. I. J. em novas

mãot:, pelo que, ao grato
ensejo apresentamos aos

Presidente: Dr. Hans nov.os dirigentes .o� nos

Dieter' Schmidt; Vice"Pr�- sos cumprimentos, com

sidente: Günther O. WS· votü� de . uma proficua
ber; 1° Secretário: Fe-' gestão à frente dêsS8
·Unto Jordan; 20 Secretá· prestigi.oso ó"gão classista
rio: Frak Fleischfresser; de Santa Catarina.

H·I e n C a o dos Comerciantes e In�ustri8is I
Oonselho Regional de Oontabilidade

em Santa Oatarina

AVISO

catarinense

Diretor:

EUGENIO VITOR. SCHMÖCKEL Sociedade GráFice Avenide Ltde.

Impresso na: ,

das . rêdes de baixa e
alta tensão, em convênío
do Estado Or$ . . . .

10.0.0.0.000,.0.0. I

O sr. Ih. José Fer
nandes, assessor do Mis
tro das Minas e Energia
não só tomou conheci
meato das oportunas
ponderãções do ilustre
homem público catarí
nense, -como deverá pro
videnciar e promover
as diligencias e soluções
apontadas.

dela ouviu? é ca de-ia
ouviu bem?" O coitado
do peixeiro fincou-se
embora: todo assustadoPromoção de D. Adélia

de Blumenáu, vam.os ta
belar .o quilo da tainha
em Cr$ 300,.00, que' é
para o coitado I do p.o.
bresinhü, cheio de fi
lhinho, que só ganha .o

salarjnho, também podei'
cümer .o seu peixinh.o.
Dá para fazer isso,. não
dá?

-

D. N. D.
-

e não era para menos,
puxa vida que áquele
"roupa- amarela" era

mesmo uma dureza. Püis
é, senh.ores da SVNAB
de Jaraguá, vamos fazer
com.o "O seu SU-NA-BE"

A Professore Adélia
Fische·r, na fórma dos
anos anteriores, irá pro,
müver em data de �ma·
Dhã, uma audiçã.o de pia
n.o e acordeão de seus

alunos. O local da audi
ção, desta vez, será o

Salão Paroquial da Comu
nidade Evangélica Luthe
rana de .Jaraguá d.o Sul,
à Rua Jüsé Bonifáciü,
devendo ter início às 20
horas.

Oferece� assim, a Sra.
Prof. Adélia Fischer
mais uma .op.ortunidaJe
aos amantes da bôa mú

sica, de cultura e arte,
num bem' .orga'nizad.o
programa.
A entrada para .o es·

pectáculo é franca.
Tem.os certesa que .o

Sblã.o áa Comunidade
estará c.ompletamente
tomad.o, SJll data de ama

nhã, vist.o que tais pro
müções tem alcançado
invulgar assistência.
Desejam.os á patr.ocina
d.ora e aos alunos, bem
com.o aos amantes da
música que irã.o auxiliar
o espetácul.o, o melhor
sucesso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Vénha,,, conhecê-la de perto no seu Revendedor Ford
. '.

�,
"

o.(Ca§al .{]tO Amejrica'IDlij s, Ao, leJtcadlo" äc A1Ult�mo,en�, JEliutmtIDlatll1l1
Divis'8'. é

:; '.

,

.

'

� ® rE H:A' li §
I Aniversários I, I

Fazem anos hoje: I
A sra. Olga da Graça

Mascarenhas Ferrasza,
esposa do sr. João Fer
rasza, residente em São
Mateus do Sul;

.

'- Irene Lucia Borte
liní, ,filha: do sr. Vitório
B,ortolini.�:; I
fr{;l�'" 'ij

__"'o "'

Fazem anos amanhã:
� ,.:,��;.:",�

Angelo:Pradi.
Dia 29:

-

- a .sra. Maria Kanz
ler Lopes, esposa do sr,

Francisco Lopes, resi
dente em Estrada Nova.
A sra. V9a. Paula WieIe;
- a sra. Edna, espôsa

do sr. Kurt Hamann ;
- o sr. Luiz Prestini';
- a sra. Tereza Weiler'

Muller, espôsa do sr.

Migual Müller.
Dia 30:

A sra. Vva. Hildegar
Grubba Me.ister;
- Dita Souza Duarte,

espôsa do sr. Manoel
Duarte.

Dia 1°:

o sr. Guilherme Pradi;
- a srta. Astrit, filha

do casal Willy e Alice
Schulz.

a sra. Edelrnira,
esposa do er. Waldemar
Grubba, nesta cidade.

Atulino, I frlho do sr.
Bertoldo Baumann ;

.

- a sra. Alwina Kars'
l<>n Schwedler, em
Estrada Nova;
- o jovem C é I i o,

filho do sr. João Gascho,
bancário;
Elizabeth, filha do sr.

Adalnerto e Hildegard
Grubba, nesta cidade.

Dia 3:
-

O sr. Pedro Winter,
residente a Estrada,
Blumenau;
- a sra. Ana Isabel

Mascarenhas Scharehack,
esposa do Sr. Pedro Luiz
Soharchack, residente em

C a m 'b i r a - Norte do
Paraná; ,

- � o sr." C a r I o s

Schiodini;
- Ernildo, filho do

sr. Norberto Rowe, resi
dente em Barra do
Rio Cerro.

Snr. Comerciante e
Industriat Prestigie",
a tua classe, insere
vendo-te na Associa-
,ção C o m e r c i a I e

k
Industríàl de Jara
g.uá do Sul.

.

I· '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(o�ill1rin�21�e Ágrnc@[21
E para que chegue ao 00- l �

nhecimento de todos.mandei H (; CIRl)RGIA DO ES!Olv.lA�O -. VIAS BILIA- B ' S, ii,ós e '.sila.gern,
rr

passar o presente edital que g RES, :INTE�TINO� - Círurgía de S�nhoras B
será publicado pela impren ,H DIagnóstIco Preco'ce do CAncer nas Senhoras ·B'· Todos' nós sabemos que no inverno as plantas ,

sa e em cartório onde será f: :1 não crescem tanto, quanto no verão. À:.t;3 vêzes a vege-:
afixado dui ante I'i dias. Si,

[: Co':'p�íca aos .seus e/íentes ,que atenderá no seu'

:� tação ainda é destruída nõ Inverno, por cause do
algl!em souber de algum im-' � novo consultório ii Rua Artbur �Aüller n' 160 � I fenômeno da geada. Daí' todos nós conclutrnos que
pedirnento acuse-o para os : (AO, LADO DO NOVO HOTEL) : a época fri,a do ano ou seja o inverno é uma época
lins legais.,'

' (� . Das 9,12 e dás 15-18 horas FONE, 384 �l pobre em pastos � em forragens e�, ger�1. É a época
AUREA MÜLLER GRUBBA (: :1 em que as vacas emagrecem e quase nao produzem

'Ohcial
:·.........,�......·'1: .... ••• ....�:·.......·'1:·...... •....:·."..··.·l:':o.'·. •.. '1·.....·••... '1c:·......··'1:·........�, mets leite. Isso é claro porque as vacas não encon-

Edital n.',5771, de 20(6/64 'tram mats capim em nOS80S pastos. Mas,' graças a
--

mi=I!-!ii!5ii!!'!;!!!il=lie;I!=!!=!i!!!!I.I�!IEEilii!llllEliilll-1 Deus há soluções, pare tão sério problema ou seja,
.Alfredo Vogel e

N
�. ·

U' t �l
I,

a alimentação do gado do inverno. Uma das soluções} Dietlind Meyer egoClo Jgen e ". o R. J <:> R N So E LT E R m mais inteligentes e acertadas é o SILO, meus amigos.
Ele, brasileiro, 'solteiro, 1

. .1.1 I CIRURGlfio DENT15Tfi I '1" Alguns egrtcuhores de jaraguá como o Sr. Arnoldo

lavrador" natural .deste Vende-se nesta cidade à Iii Grützmacher. Honório Uber, Waldo Krursch e o

distrito, 'dOmiciliado e
'Rua Juscelino um terreno ,� Moderníssrmo, "A/ROTOR" lä Sr. Erich Grützrnecher, em Três Rios já adotaram

.1 residente ein Itapoeuaí- com área di? õ�p52 m2 - III Reduz o ternpo de rrab e lho II essa solução - a construção- de um SILO E êsses

nho, filho de, I Erwino com 50 mil í iolos ... 1'1'1 adiantados agricultores já têm os seus silo 'cheios,
-

Vogel e de Ana Stricker. Tratar �'I Mário Airoso Ilil e aumenta Q conforto do CLIENTE. !.. ou os estão enchendo com forragens cortadas tais

Vogel. ou Arno t Lnschel. II' como a cana, o milho, a rnucuna e o capim guate-
" iii CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE

IR.,
mala. esses agricultores estão de parabéns, porque

Ela, brasileira, solteira, o::::::::::rc:::::=oc::::.� -c::;::::.o::::::;::,.ç::::. lU RAIOS X êles progrediram e com êles progride a criação de
doméstica•. natural de MUD A 5 !II gado leiteiro em Jaraguá do soi Vários são os tipos

, Itoupava, domiciliada e.
.

' III C o n sul t Ó r ro: Av. Getulio Vargas, t 98- de sílos. Aqui entre nós' o meís comum é o silo
resídenta- no Distrito de ,

Frutíferas e Orna",enta;� I'" (Anexo ao Depósito da Antarctica J I cilíndrico, sendo uma parte construída pare dentro8C\hroeder, filha de Alex da terra - l'a 2 metros e um outro tanto pare fora,

M;eyer e ds Frieda Meyer: Laranjeiras, Peoegueíros, ili!E5h 11_!"'i�!_I"I!!l!lI!!!i!lil!!-li!!iE!!! 'i &11 da rerra. O silo trincheira, que é muito barato, tam-.

'Edl·.al n ..5772, d13 23/6/64
Kakiseiros, Macieiras, Ja-

Jr---.---------.-
....---,., ·_.. ··__ .. ··c:.. · .. ·_·--..

·---·.··.·u
bém é, entre nós conhecido. É simplesmente um

• boticabeiras, etc. Roseiras ::!?
-�------_..

------�---_
_-_._--._ ..

� .buraco pare dentro do barranco, sendo o seu terna-

Genesio José Dellagoolo Dàhlias, Camélias, Ooní- ii I•••• e •• u. e .111-- II nho dos mais diversos, variando com o número de
e� Emilia Franciski I feras, Palmeiras, etc., etc. !I JARAGUÁ DO SUL _

I! animais que o agricultor possue. Previna-se pera o

PEQAM CATALOGO !l li próximo, inverno, amigo agricultor, construa um ello.

O li Medicamentos; e Perfumarias II Vtetrern-nos ne ACARESC tôdas as segundas-ILUSTRAD
!I Simbolo de Honestidade, Confianca e Presteza li feiras estamos em nosso- escritório, ao lado da Pre-

Leopoldo Seidel II A que melhor lhe atende II feitura Municipal, pera atender aos agricultores e

_ CORUPA' _ il e pelos menores preços li donas de ,casa.
-_.'-_._---- .�--_._--_ _-----_._-_. -----�;.
..__.... -._.� .___........._,,_ ti ...... _ .... ......_� t,

Re'gistro CivH Oorupä, domiciliada e

residente .nesta cidade,
filha 'de Hans Arno Beyer
13 de Alidi,a Vlcente, Beyer.

,
,

AU1;ea Mül ler Grul:)b�, Oficial
do R egísn o Civil do I. o Dis

,

trito da Comarca de J aràg,u�
do Su, Estado' Je, Santa

Catarina, Brasil: \
\

Faz sabe r q ue comparece-
·

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pelJ lei
atim de se habilitarem para.

casar-se:
,

Cópia do 'Edital do
Distrito de Schroader

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, 'natural deste
distrito, domiciliado e

residente em N e r e u

Ramos, filho de Ovídio
Dellagnolo e de Maria
Padroni Dellaguolo.

Norberto Kaestner
Extensionista da ACARESC

,

.!!!SI'==-ii=i='!.l!lii!!il!!iiii!E!"=ii=i!Ii!!i!iiE-!i!!!!!!jl-!!!!!!!!IiiE':-iliiEil;;;;;r:'j=il!iiEiI�,' illl

, �f::fi!�:�:�1��i�;:�;�i;:: 1.1 ]i))ro MlIUlrm@ßarre[@ �e Azeve�o I".�..·.residente. em Nereu q

�:â����'kifil�a d�ea!�:�� m II' .••". ti" .,• II 11'11,.Bressani Fran'ciski III .. ..

�I 111111

1-·m Oom eS)í�tório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

,:; da Fonseca Afl. 122, para melhor servir seus clientes; iii
I� mantêm est,reito intercâmbio judi�iário com os ex·Escritórios ��,' IIII de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANORE DA LUZ, II

Iii com séde em Joinvil�e e São Francisco do Sul; está em m
I·!o con�ições de, também, aceitar causas para aquelas Co· r�

.

I. <

marcas, sem ,maiores onus para seus constituintes: I
m!==i�555!!!iiSi5!I;!==!:=i!::::E!;=i=::=!�_:r==;�-:::-Ja=i :i=E-iEllllEE!E��

Edital n. 5773" de 25/6/64
Vicente de Paula e

Carmen Beyer
EIE>, brasileiro, solteirã,

comerciârio. natUl'al de

Vtço sa,' Minas Gerais.
domiciliado e resident�

·

nesta cidade, filho de

Epouina Pereira.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de

Z--�_;i���;;�;;���SIDEFIWNTE Á, PREFeiTURA -, JAJUOUÁ Ou SUL

fotografias em Geral - fotocopias de DocumeDt(ls -

filmes e Material foto ,- Aparelhos e Acessórios

II
A pedido. atende, a domicilio !It tambem

em lot.:alidades vizinhas
,

��l&&J&L3i��l&&J&L3i(!S6�"��'�" !II! !II WZIlJ

, /

ARÁXÂ (MINAS GBRAIS) E não se limitou a pretender o chefe da qua-

Não era nosso interêsse debater êste desgraçado A S U P R E M A drilha castrista para lhe compor a chapa .

. "affaire" Kubitschek.
'. '. Foi a Recife e proclamou aos repórteres'�esta

Isto mais no seu interêsse do que no do Brasil Assis Chateaubriand preferência de um chefete da guerra subversiva· para
ou .do s�u suave govêrn,o.

.
,

integrar-lhe a fórmula presidencial.
/.Acontece,' porém, que o "f!!rwel" Kubitschekiano As' duas sanções, que lhe impôs.o pres!dente,

é lãÖ Jmpertinenre' que não resistimos à' tentação de Uma pergunta se impõe fazer, na hora em que são de tal modo benignas que' sobram jornais para
éömentá-Io.

.

o ex-senador goiano se confessa um alor que traba- lhe publicarem uma contumelia contra o mais doce
. _ Tor,Qa-se indispensável, antes de ludo, loma,r a Ihou no plano da Qemocracia.

I

dos juizes.
conduta, neste momento, do juiz, e do réu.

, Maciço. na sua aliança com o r-::gime de repre;'. Os castigos côr doe rosa que lhe aplicou o
.

P_or doloroso que seja escrever, a verdade é sentação popular ,viria ferí·lo no p,eito o golpe indis-
primeiro magistrado resultam do. "imperium" . de um

,que O homem de govêrno' mineiro, d,esd.. e fevereiro criminado do marechal. .1
movimento vit0rjoso.

de 60 vive, no ceDéírio .nacional a existência de uma Ponha-se no tapeie u'm dos delitos fundamentais >

'G J lOque condiciona e ligitima as duas 'medidascarreirisia e de um· pelego.
'

do presidenle oulart, para verificar quanto usce illo
Êle virou o .anti-Brasil. 'I eSlá nos engazopando. tomadas corma· o traidor da causa democrática,

.

que
'O anti.hemi'sferio'. ' Conspirava o chefe de Estat;lo deposto, de modo é Kubitschek, caiu debaixo da supre,ma lei que a

e o anti·democracia. (
J

escancaF�do, contra li ordem de c.Oisas vigente no revolução triunfante encarna.

.

Mas seus amigos lhe rogavam evitasse o pelego Brasil. Providenc'ias ,de tal natureza escapam às fór':
das esquerdas, mais êle experim'entàva a secreta'"vo , Não se limitava a �egal: as ins:�luições consa- mulds ordinárias da processualística•.
lúpia de tomar pé neste perau,

. J '�gradas pela lei magna. Um réu. de t,antos, crimes politicos, perpetrados
,

A crise moral e psico:ógica do ex·presidenle.é . Difamava as em discursos na praça. pública.· a de'scoberto, era !:iara s�r julgado e 'condenado em

· mafs profunda do qué p,arecerá a êle próprio. Declarava- itens completos da Carta Suprema função da, conveniência da revolta, desencadeada
'. 'Eslamos em presença de um homem sabida· caducos. .,.

para, defender a república democrática de um golpe
mente :raso. ;, '

.' Propunha·se a implantar uma república SIndical. das esquerdas, escoradas dentro e fora do congresso,
ele' é" demasiado leviano para: lhe' entrar no' E isto não seriam palavras. por 'Kubitschek.

-
,

"

entendlmento·o mal que f,élziä à palria, ernprestandC) O que havia no PI,analto, imposto pelo sr.'
"

. Nunca se ouviu, dizer
.

que uma re'volução se
a slta solid�rieClade e.a do nosso partido à gafieira Goulart, eréi a república sindical, 'com' o presidente utiliza do Código Penal e' da . Cpnstiluição

'

para
de mais sordidos moleques,�que ainda se apoderaria cercado de assessorias de pelegos, consti,tuindo êstes. bitolar lhe os limites das punições politicas, ä distri.
do govêrno dêste país, pa�a d�gradá-lo e perdê-lo. - sim, o autêntico ministério, ,com o qual despachava, buir aos criminosos conhecidos.

,.

,
/ O sócio do,' palhaço )ânio e do cal.amiloso e por intermédio dó qual e,xpedia .0räelÍs, procurando .• ".' '. .,.., . .

Goularl, tao despedir·se,· de ,partida para a. Espanha, desbancar .0 -outro da carta constitUcional.' Kubitschek, lInha, como correhglonarlQs dehn-
t d' d' 'I d c ata e que por

-
.

quenles de 35 que trucidaran:! no sono uma nata das
tem p topete . e se ec a-rar ul11 emo � � .

.

,

"
Acuádo pela pressão da revolpçÇio vitoriosa, nega fôrças Armaoes, fieis' a,o govê.rno de Vargas.tal se v,iu castigaêlo 'por, usurpadores tlramcos,' com âgota o 'sr. Juscelino que não tenha sido democracia.

ii perda do mandalo que exe�cia. ,.)
, Mas' o que era a ordem de coisas, à qual dava Dé��ot�do com· êstes ,e outros. cr;iminosos, que·

E, faz esta profissãof'dé fé co'mo se ela \fôsse apoio sis'te,máti�o? ;, ,.
- lhe· COQstltUlélm a tropa de choque PQra d.esJechar;o

, tim, i-ijö impacto'emócional, -capaz "de' repercutir: no ' .

_

.

'.
'. .

' golpe de Goulart, espanla-se com as declsoes maIS,

5,eio ,da 'opinião,' e abalar o pr1eslig, io. d� mareclhal. Quando a naçao I se �ebatla para s� defender �a brandas de uma ordem revoluc'ionária clementíssima.
tutela marXista, que Ih'r Impunha, o Planalto, ,sur,gla ',' \

'

Castelo Branco. "Juscelino numa convenção do partido a ·�.:x;clamar ,: Kubitschgk não escapa. à categorla dos de}in·
- Se há um documento que significa o aniqui,la "

-
.". -' ,.

'

quentes reçidivos.
meDt dó seu autor, será, o ,"�deus" raiv:oso do com·.

.

.

,- E m�nllra.da OPI)SIÇ�rO, o epmul1lsmQ não
!'.

pan,tleiro de infortunio dos dóis mal.o�rados ��efes p'a�sa �� uma, farsa Importada . este .sinal ,êle o carrega, marcado em fogo, na

de Estado, golpé�d.os pela perda dos,dlrelto� POlttICOS. QUIS Arraes· como seu testa, seja 'na BsJianha,'.França e Bra'sil.
, .,. ,( .,

ti'
f

,
I 1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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c o R R E I O' O O p O V O • 'UGoluna ROTARY"
o gO�Arnador de Rotary do distrito 465,

I"�AOU� (JO �UL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 27 'DB JUNHO OB 196� N.O 2285 OSVALDO HEUSI e sua Exma. esposa, Da. Irma
!!!!!!!!��=i�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!=�=====!!!!!!!!!==�!!!!!!!.!==�==�==�===!!!!!!' Wunderlieh Heusi regressa ram da sua viagem ao

Canadá e' Estados Unidos, chegando aqui' em a

noite d� 19, do correnre. Grandé número de seus

companheiros rotarianos e Exmas. esposas, ainda
oa mesma noite rumaram á residencia do casal
Heusi, para apresentar os seus cumprimentos e

abraços de bôas vindas.

Vende-se - Centro
$
Vende-se uma propriedade contendo uma :F:::::::::::;=:::::::::=:::=:::::::::::::::::::::=:::::::-':::::::=-=:::::::::::::::�

casa de matérial' e uma' casa de ,madeira, situado li
.

1Th IT» IEID>lltf'IHI' rcr A lTTf\\JIT A �T�T -I ii
á Rua Epitác'io Pessôa, '497 ,em Jaraguá do Sul. 11 lUIll\\o � \6' ll\\..8H� !Vll.&l�r�; ii

Informações com Dr." Piccioni, em Corupá. ti, M:ÉDIf:::O UIBURGIA.,

ll:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�=�=:::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::-':!l li Fo:�::�s p;�a������dê��e�:n�ae)di;i�ô�:s A%:�:er-
li DR. IVO, ,KAUFMA.NN ,ii !I CIRURO;A - SBNHORAS. - PARTOS - CRIANÇAS B II
!I . II ü '

' ,Cl.lÍV/CA QÉRAL' ,II'!! Cirurgião Dentisla Ih ii
, Longa práti�a em Hospitais ßnropßo8 II

li !! ii "Ii
ii Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 li· li \' Consultório e .residência: li

II
.

,
II H Tel. 244 � Rna ,Pfes. Epitácio Pessôa, 405 !II' i!' ii

- iiii (em frente da BMPRBSUL) li' fi CONSULTAS: '11,

i;! ! .

> II !I . II
ii ,- Aparelhagem' modernissima -, I' .. 'Pela manhã-: das 8 1/2 ás 11 horas, iiii ii II li
ii

-

RAIO X - CLiNICA - CIR,URGIA 'i\i n' Pela tarde: das 14 1/2' ás 17 1/2 horas fi
11 ,PROTESE -:- CLl�'ICA INfANTIL li 11 Atende chamados.tambem à Noite. II
il,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::;::::::::::::::::� �=:::==::::::::::::==:::;=:::=--=::::::=:::==--=::::::�:::dJ
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As Praias, da ,História n Câmara
Curitiba, junho de 1964

' ..-

�manuel Pôrto Machado 'Muni-Cl-pa''I"A REVOLUÇÄO. PARA DIZERMOS A '

'

.

V E RDA D E, ACAB,A �EMPRE POR
DEVORAR SEUS PRÓPRIOS fiLHOS.\

2a. - feira, dia 22 do Na ordem do dia, além
Thomas Carlyle" corrente, realizou se da aprovação dos pro-

i maís uma sessão ex [etos em segunda ,dis-
As praias dá história estão juncadas de destro- traordínáría, a qual com- eussão., foi reprovado

ços das naves de govêrnos que, velejaram vi rotlose- pareceram 10\ vereado por não ter alcançado
mente, com suas velas, enfunadas pelos ventos oca res, , número de votos, o pro
síonats, vencendo os obstáculos comuns, até colidirem Na oportunidade foram je.to de leí de procedên
espelacularmente nos rochedos subersos dos seus apresentados projeto de cía do Executivo, au

desveíros, dos seus desmandos e das suas injustiças, leí, declarando de Utilí- montando as multas do
transforrnando-se I em meros restos náufragos, que' dade Pública o Clube de Art. 20 e seus §§. do Có
levados pelo, mar' dos acontecimentos e soprados Xadrez de Jaraguá, pelo digo de Posturas, Lei ns.
pelos ventos da desilução, foram bater esperçernente vereador Aldo Prada; 18, de 265 1'948, que au,
nas praias da história. projetu de leí, dando a mentava as multas de

Veleiros como as revoluções d�' trinta e trinta e uma das ruas de Jara- 30,00 a t 00,00 para 1.000,00
dois, levaram no seu bôjo a amarga desilusão dos guä, o nome' de Walde- para 5.000,00,' projeto de
vencidos e suas injustiças revolucionárias, assim miro Mazureehen. pelo lei, aliás, que já fôra an
como as esperanças e os ideais de tantos patrícios vereador Norberto Ha. teríormente combatido
ilustres, que no dizer de Carlyle. foram em seguida fermann; petição da Iír- pela bancada. da U D N,
devorados pela mãe REVOLUÇÃO - porém, contí- ma Belmiro Ionta & Cía. sob o fundamento de que
miaram em sua viagem, quers Iindas e pomposas Ltda., solicitando isenção não se pode disciplinar
galeras, até se esboroarem nos rochedos dos seus de impostos pela fabri o contribuinte, peta aplí
próprios destinos, que inadvertidamente ou adverti- cação, no Município, de cação de pesadas multas
damente treçararn, estando hoje os seus destroços a ráfia, - produto pioneiro, e de que, muitas vias
bolar nas ressacas das praias da história. o qual, depois de deba- públicas não podem ser

Nos dias atuais, vemos a hlsrórta se repetir, - tes, por requerimento do mantidas com as limpe
porque realmente a história se repete; mudam os vereador Schmöckel, se- sas pedidas, pela omís-

, personagens, mas o palco é o mesmo. Aí temos o guiu para as Comissões, são do próprio govêrno
nôvo veleiro governamental, com seu comando, sua para pareceres e, reque- Municipal,
tripulação, qual cisne branco a navegar vigorosamente rimento de informação
sôbre êste mar imenso de brasileiros, destruindo com subscrito pelo vereador
sua prôa incisiva, .a cabeça dos seus próprios filhos, Eugênio Vitor Schmöckel,
- daqueles que, na calada da noite, trabalharam para que o Prefeito ín
incessantemente na sua construção, - sem jamais forme sôbre o cadastro
imaginar que aquela prôa afiadíssima, seria o cutelo municipal de vias püblí
que os degolaria, sem nunca pensar que estavam cas e particulares.
,solapando suas próprias bases, -' que estavam isto
sim, construindo o cadafalso, por onde em breves
dias rolariam suas próprias cabeças. Fáb· V···Referin�o-se as revoluções, assim se expressou 10 InlCIUS

,

A. Rivarol! "Não há dúvidas de que as conspirações, Emmendoerlersão as vezes, preparadas por homens de talento: 1
más são sempre executadas por desumanos.

Como é oportuno euer aqui, o Grande e Divino
Filósofo da Galiléia, que vem ensinando os seus marcou um aumento popu

discipulos através do tempo e do espaço, dizendo: lacionel para a nossa

Na verdade, na verdade, vôs .dlgo ; não façais aos cidade, com o nascimento,
outros, aquílo que não querei� que. vôs façam". Se no Hospital São José, de

a humanidade, os' govêrnos, compreendesselß e exe- um robusto menino para

cutassem tão sublime ensino, o mundo já se teria o d!stinto casal Norberlo
transformado num Paraíso. No entanto fecham os S. Emmeodoerfer, técnico

ouvidos a tão siÍbios ensinos nas relações humanas em contabilidade e profes
e trocam a bênção nê'le contida, ._ pela maldição sor da Escola Técnica de

que trás implíCita os ensinos sagrados que dizem: Oomércio S. Luís e Sibila

"Quem a cativeiro leva a cativeiro irá, 'ou quem com N. Emmendoerfer, que de·

ferro fere, com ferro será ferido.
.'

verá receber na pia batis·
mal o bonito nome de

Esta é urna lei imutável que rege o universo, - fábio Vinicius.
'

Á LEI DO REVIDE, - ninguém jamais fugirá dela. Os avós 'serão os paPoderia citar inumeros factos ·já ,ocorridos, - entre· drjnhos do novel habitante
tanto só citarei um, quê foi o de um grande ex· de Jaraguá do' Sul, nasEstadista, o sr. Jânio da Silva Quadros. Quamas pessôas de Adolfo Emmen
pessôas foram va'rridas da vida pública, dos seus doerfer e sua espôsa Leo
emprêgos, �ofrendo com suas atitudes os seus fami- nila Emmendoerfer, pelo
liares, o,s eternO,s inocentes.' Quem· diria naqueles lado paterno e José Nar.'
dias de suas célebres vassóuradas, que um dia êle, loch e' d. Elia Narloch,
receberia uma nadá menos célebre?

'

pelo lado maferno.
Veleiro governamental que fostes construído por "Correio do Povo" com-

muitos de teus filhos, cujas cabeças rolam hoje no partilha da alegria geral,
chão dos desencantos de uma jgstiça ilOilateral, ,uma' cumprimentando os felize's
justiça vesga, -, permita os' céus que se pouJ?e a papais, os avós, com um

cabeça do leu cómandante, do' teu pilôto e de tôda forle abraço no, Fábio
a tua Iripulação ,e assim, possais navegar sôbre êste ,vinicius.
mar, de patrícios, impulsionado pelas' bênçãos e alegria
do leu

I

povo, . pela ,brisa fresca da paz, da ju1sliça
mullilàteral, - para que o tufão da fúria humana

s,eja afastado' pa�a sempre desla Terra da Santa Cr�z,
_' jamais se formando, para 'Que não Ie jogue contra

.

os eventuais rochedos formados I?elos pensamentos
do

.

teu alro comando que são os artífices do teu

próprio �'estino. !)razd os Céus, �u_e navegues, em
calma e sabe(loria, valendo-se das Irçoes dos veleIros

,pa'ssado.s e d?s gr�v�s exper�ências' que oferecem os

destroços dos governos qU,e lasern na ressaca e na

areia 'das· PRAIAS DA HISTÓRIA.

õa-teíra, dia 30 de Ju
nho, às 20 horas haverá
nova sessão extraordí
nária, onde deverão
realizar-se importantes
acontecímentos.

A data de 18 de junho

Ao ilustre homem
público, os nossos agra
decimentos e reno\'ados
cumprimentos pela ação
esclarecida em beneficio
da coleti\'idade.

.

Duputado
Arno Enke

,

na
. Assembléia

Do nosso conterrâneo,
Deputado Arno Enke,
recebemos comunicação
telegráfica, informando
nos ter assumido sua

cadeira na Assembléia
Legislati\'a do Estado,
colocando·se à disposição
dêste semanâfio.

�"""��� �
Cure seus males e poupa:: S(U

bom dinheiro comprando Df

FA'RMAGIA NOVA
.e ROBERTO M. BOBST

" que dispõe de maior sortimen.
to na praça e oferece'seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaragu�
���

PRff'fnuRH MUnICI,PHl Df MßSSßRßnDURft
Proibição de Caça

A Prefeitura Municipal.' de Massaranduba
comunica qué" de conformidade com. a Lei nO. 6/ß4
emanada do Poder Legislati'\1l), fica terminant�mente
-proibida, por três �nos, a caça em Mass'arandub�,
bem' como a pesca com tarrafas. QU r.edes. ,Os
infratores serão punidos na f6rma ua, LeI.

A. M. Faccini:_Secretário
C; ,

"

Em data de hoje, na cidade de Rio do Sol, o

governador eleito de Rorary, iniciará a sua ativídade
prelimínar participando ativamente nos trabalhos
da VII A",sembléia Distrital. Conjuntamente rumou

para aquela cidade grande comitiva de rotarianos
de nossa cidade. Igualmente estarão presentes
comitivas de todos os /' Rotary Clubs de Santa
Catarina. 'Desejamos exemplar ê

x i t o á essa

Assembléia, conforme prenuncia o seu primoroso
programa.

A põsse ao 'cargo de governador de Rotary
do Snr. Heust será em a noite de 4.7., no Itajara
'I'enis Olube, em' Jaraguá do Sul. Conjuntamente
setã empossado o novo Conselho Diretor do Rotary
Club de Jaraguá do Sul, assim constituído:

Preaidente : RODOLFO Hufenüssller
Vice.. Eugenio SILVA,

1. Secretário N'UTZI ...:. Hans Gerhard Mayer
2." Dr. MARLO Souza
Tesoureiro : IVO Ewald
Diretor' de Protocolo : Dr. JOERN Soelter

_: Diretores das Comissões de Serviço:
"A" - SERVIÇOS INTERNOS - Alfonso BUHR
"B" -_ SERVIÇOS/PROFISSIONAIS - Dr. DIE
TRICH Hofenüssler
"C" - SERVIÇOS A COMUNIDADE - Durval
MARCATTO
UD" - SERVIÇOS INTERNACIONAIS - Dr.
Waldemiro MAZUREOHEN.

"Correio do P0'\10" deseja ao governador
Heust e ao novo conselho diretor do Rotary Club
de Ja, aguá do Sul, que o seu ano de atividades
em Rotary seja coroado de excepcional êxito e fiel
ao s?Jj lema e ideal de

., SERVIR" .

I��'���������=-\j VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

aproprlqdas para o planrlo do arroz .:.... contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada. -

10 mil metros de valas, para arrozeiras.
Umii estrada cooslrúidél dentro do terreno (2.500mls)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas. '

1 casas de madeira.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim. ,

1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc. etc. etc.

Melhores informaçées com Vitor ZimmermÇlDD.

II nas LOJAS DOUAT ;.. Filial Jara'guá do Sul II
IDr. Francisco Antonio Piccione

:M:�D 1[CO - C.R..JH' .. 1:7'

Cirurgia' e Clínica de Adultos e Crianças
Par tG_S - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ

"
Resi·dência: Dr. Nereu Ramos, 419

cc oR 'U :po A.. - SAN�A CAlrARINA

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




