
'.

Venha assistir a ,11.3 Exposição Agro-Pecuária
dias '25 e 26· de·julho

r
.

\ Uma' promoção da Associação Rural de hom�nagem ao "Dia\

Festa tradicional de
• -

nordestemaior repercussao no
,

Barros

do -Colono"
catarinense

,
. I

I

Ano XLV -) JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 4 de Julho de 1964

Tenório
Não Resistirá

NITEROI,
.

- o pedido de
prisão preventiva contra o

ex-deputado federal Paulo
Natalicio Tenório Cavalcanti,
requerido pelo promotor de

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense Duque de Caxias, deverá ser

1----,,-------------- ----------------------,,-------------------1 apreeíado pelo juiz. Hello
Alves. O exparlamentar afir
mou que se Ior realmente
decretado a sua prisão, não
resistirá, apresentando-se as

I==========================================================�=-==-=��==========================================1 autoridades. D�se que se

praticou crimes foi para
salvar & própria vida.

, Fundação:
Ärtur Müller

. \ Direror:

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na:

Sociedade Grã/lu A�en/d. Ltda.
,

C
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t f .' QUATRO DE JULHO
On ra Ou a avor Independência dos EE: UU. da América - A

�

'corrupção?
mais adiantada nação

�do mundo Baluarte supre
mo contra o comunismo universal

/

Quem assistiu a última meio de se conseguir
sessão da Câmara Muni- a aprovação de semelhante
cípal, 'realizada no die 30 requerimento ·e que, no

de Junho de 1964, saiu entendar dêle (Presidente
com urna interrogação da Câmara), tais queixas
em seu pensamento, face e petições deveriam ser

'a estranha decisão dada dirigidas ao 5° Distrito
a um requerimento que Naval, em Florianópolis.
pedia 'a constituição de Ante tão estranha deci
uma Comissão Parlamen - são, vimos de públicar a

ter de Inquetíto, pare íntegra do requerimento,
apurar irregulariàades que oficializando o entendí-
e (!Sklf'iafD twfkeen vote' minewa

.corn a epresenteçäo de e que foi coadjuvado
documentos.

.

pelos vereedores Norberto
Os documentos apre- Hafermann, Aldo ::>rada,

sentados não foram Erich Baptista, Faustino
tomados em consldereção Girolla e Clemenceau do
e a petição foi rejeitada Amaral e Silva.
pelo voto de minerva do Populares que assistiram
Presidente .

da Câmara, I à sessão ficaram pasmados
sr, Loreno Marcatto,. que diante de tanta insensatez ..

, justificou a, impunidade Quem nada deve, nada
do Prefeito e permite a tem a temer. Mais uma

proliferação de novos átos vez a maioria carcomida
. de -rnelbererememo dos pela corrupção fecha as

dinheiros públicos 'e de portas a quatro chaves
corrupção, pela. simples pare que o povo não tome

alegação de que, contando conhecimento das coisas
o Prefeito com a maioria esterrecedoras que trens

de vereadores, não via formam' num mar de lerne,
êle (Presldente da Câmara) os .allcerces da Prefeitura.

"
Por J. DE CASTILHO PINTO

.

A data de hoje, 4 de Julho, é das maís gra-
94, de 6/ll/M}, emitindo-se os de Janeiro, Março, tas e significativas para a unanimidade dos povos
Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, No- que vivem no Hemisfério Ocidental.
vernrbo e Dezembro de 1963, constituindo grave ir- É que marca ela mais um aniversário de um

regularidade; acontecimento que pela sua elevada importância,
CONSIDERANDO, igualmente, que a Comissão faz parte, já hoje, do patrimônio histórico e mo

de Finanças, Economia, Orçamento e Contas do 'ral do Continente Colombiano. É o "Independence
Município, pela maioria de seus membros, epresen- Day" dos nossos irmãos yankees, ou seja a inde
taram "Parecer" global de todos os 12 meses, quen- pendência dos EE. UU. da América, a maís adian
do sê impunha o Parecer de mês por mês; tada nação do mundo e baluarte supremo contra

CONSIDERANDO, por OUII'O lado, que a maio- o comunismo universal. É a passagem que relem
ria do plenário, não tomou conhecimento do Parecer bra a epopéia Washingtoniana de 4 de Julho da
em separado do vereador João Lucio da Costa, em 1776, e que plasmou esse uadro .de grandezas e

qtr- �Iiél li� 4

if�gt.n:id des- qõ tleve· ori
.

m
r

"'q 8' BetIIdet .ti�& .

riam ser sanadas, antes de entrar em discussão; da América.
CONSIDERANDO, que, conforme se lê da pu- Ocurrência que há quase, dois séculos ilumi-,

blicação do Boletim Oficial, edição n, 92, página 7 nou o Nôvo Mundo, é a efeméride máxima do gi:'
de 20/06/63, o Código Geral da Receita 6-23-0, apre- gante que, se ergue no extremo norte do Conti
senta uma arrecadação de Cr$ 24.693,40 durante o nente, sentinela vigilante dos ideais democráticos,
mês de Fevereiro de 1963, ao passo que só o talão o que vale dizer dos postulados de liberdade, de
de Eventuais n. 252, de 19/2/63, diz ter sido reco- paz e confraternização, norteando 08 destinos dos
Ihido aos cofres municipais, a quantia de Cr$ . . demals povos das amérlcas e do mundo.
26.502.00, o que constitui irregularídade apontada: Para a nossa Pátria', que mantém com os

pelo vereador João Lucio da Costa (Dec. n. 1, anexo); americanos do norte a maís perfeita unidade de
CONSIDERANDO, que a Prefeitura enviava à vistas, a passagem do 4 de Julho é sempre moti

Cia. Catarinense do Cimento Portland oficios, soll- vo do maís elevado júbilo e distinta. consideração.
citando ·fornecimento de cimento, sob CI alegação de Com efeito. das nações latino-americanas, é o

que se destinava pare obras públicas e, no entanto, Brasil o que maís estreitamente se acha figado
vendia tal produto a particulares, o que determinou econômica, politica e ililitarmente à grande Pátria
a' suspensão dos favores por perre da referida em- de Washington e o que mais entusiásticamente
presa, segundo se vê da inclusa Iotocöpta (Doc. n. 2); cultúa o "Independence Day".

CONSIDERANDO, finalmente, que em face do Assim, soldados que somos, da mesma bandet-
expôsto, ifI)p�e-se uma tomada de posição, visando ra, dos mesmos ídeaís que honram e dignificam a
a reepcnaabílídade dos vereadores com �ssent,o �esta Humanidade, o 4 de Julho assume, também. para

CÂMARA MUNICIPAL DB JARAGUA DO SUL casa e prestar contas ao povo de seus atos públícos, nós brasileiros, o caráter de uma verdadeira data
Senhor Presidente: -

. _vem de requerer à Mêsa.a co�stituição de Com- nacional. Não só para nós, mas para a' maioria'
-Os vereadores abaixo assinados, na fórma rmssao Parlamentar de lnquerito de alto nível, com- dos povos que mantém acesa, a chama da líberda

admitida DO Regimento Interno da Casa, Resolução pôsto de 6 membros. escolhidos mediante represen- de essa mística gloriosa capaz de construir e

na 4, de 26 de Maio de 1948, - tendo em visra a teção proporcional dos partidos e, da' qual farão alargar a grandeza moral e material do Universo,
aprovação dos balancetes de Janeiro a Dezembro de

I
parte integrante treis Oficiais das Fôrças Armadas tornando-o maís justo e maís digno da espécie

1963, em Sessão de 16 de Junho de 1964, por apenas e designadas pelo Comando do 5° Dístrtro Naval, humana.
.

seis
.

votos, centra votos contrários, abstenção de em Florianópolis, por solicitaçâo do Presidente da
-x-x-

voto e' declaração de voto dentro do plenérío, e, Casa, com a finalidade de apurar a responsabilidade
.

CONSIDERANDO, ter o sr. Prefeito Municipal do sr. Prefeito.
Roland Harold Dornbusch, em

.

reiteradas opertunt- Iaregué do Sul, 30 de Junho de 1964.

dades, se recusedojue entregar aos ôrs, Vereadores, Ass.) Eugênio Vitor Schmöckel, Victor Bauer,
informações sôbre a marcha dos negócios adminis- Pedro Fagundes e Francisco Modrock.
trativos e outros de &ua competência, o que, impor�a·

. Votod, ainda, pela constituição da Comissão, o

em crime de responsabilidade, segundo o arl. nO 60, vereador Octacilo Pedro Ramós·.·.
'da Lei Orgânica dos Municípios; .

CONSIDERANDO,. que é da competência do '
'

.

Prefeito ministrar, por escrilo, à Câ,mara ou às �uas Ma'n lafestaça-O' de' Ad'emar delComissp�s 'as informaçõéS e esclarecimentos que
'�

'" ; •
'

"

lhe forem solicitados (art. 74, item XVI, Lei 22),
atentando, por conseguinte contra -Lei Organica dos

Munid�ios e a probid.ade na administração ,arf. 75,
item I, letras "a" e "e", '-'ei 22); "

CONSIDERANDO, que os balancetes mensais
�ão foram remelidos à Câmara até odiá 16 de cada

mês 'nãó indicando, em muitos casos a quem foram

feitos o� pagamentqs, qual o serviço prestado ou

objelo adquirido,· importando o fátQ em grave
violação do art. 152, da Lei 22;

CONSIDERANDO, ademais, que não se verifi·

caram ,ás publicações das leis, decret�s, regulamen
tos, posturas, atas e átos, do Município na· imprensa
local ou regional, de j'icôrdo com o arl; n. 161., alte
rado pela Lei Estadual 'n, 2810 de J8 08 1961 ;

,

CONSIDERANDO; que só os bal'anceres 'dos
meses de Fevereiro e Abril de 1963, foram dados à

publiCidade (Boletim Oficial n. 92, de 20/6/63 e n.

Brasileiro - Não perca nunca de vísta os

comunistas contêssos e também aquêles que antes
s� diziam comunistas, mas que hojt:l, por conve

niência, receio ou covardia, estão em silêncio.
Uns e outros são

-

sanguinários,' anti-democratas,
-

contra a liberdade e por, isso nossos inimigos.

o Governador do Esta· momento histórico da na Transmito.lhe os meus Bauer, Alberto Moretti,
do de SãC) Paulo, dirigiu ,eionalidade. agradecimentos pela ma- Hans Gerhard Mayer,
ao nosso diretor, atencio- Com alegria, vemos o 'nifestação, os quais soli· Francisco Modrock, .José
so oficio expedido pelo o Brasil novamente, .no cito estender aos demais Narloch, Pedro Fagundes.
seu gabin.ete, sob n.o. caminho da Democracia, signatários do abaixo aB e Octacilio Pedro Ramos
010031, de 29 de abril de da ordem e do respeito sinado. e, acha·se publicada nês-
1964. vazado nos seguin- à Constituição. Cordialmente, Ass.' te semanário, na edição
tes têrmos: Cumpre·n..os. ,agora, Ademar de Barros -' de 11 de' abril de' 1964,
"Prezado Senhor Ve- permanecer alertas 'pa- Governador do Estado." dirigida, também, ao 00-

rea,dor Eugênio' Vítor ra consolidar a 'vitória e mandante do LI E:x..é.rcito,
Schmöckel - 'Tenho a evitar que os defensores A manifestação demo Gal. Amauri Kruel e aós
satisfação de acusar o de id'eologi�s importadas, crática de Jaraguáäo Sul, governadores Carlos La,
recebimento Jo abaixo- cQntrárias à formação foi 'supscrita pelos ,senho. (lerda, da Guanabara, Ma
assin�do, de 5 �9 corren cr.istã e democrática dR ·res Vereadores e Supleu- galhães Pinto, de Minas
te mês, com palavras de

I
nosso povo, voltem a im- tes dß Vereadores João, Gerbis; Ney Braga. do

aplauso e solidariedade portunar, o trabalho pelai Lúcio. da Costa, Eugênio I P�raná e Ildo Menegheti, .

à minha atuação neste grandesa da Nação. Vitor S�hmQcke)', ViC?tor 40 Rio Grande do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia 10: Ela, brasileira, solteira,
/ , domésnca, natural' de

Samir MaUar, nesta Jaraguä do Sul, domíci-
cidade;, �

liada e- residente em
_ Edwiges, esposado Nereu Ramos filha de

-Paulina, esposa do sr.
sr. Guilherme Sli)engl!3r; -Maxinlei Feli;berto Gra-

Hermenegildo Manes, o . sr.' Frederico ciano Lenzi e de Sofia
residente em R i o

Hoffmann ; Lenzi.
Negrinho; o sr. Leopoldo
- a sra. Maria Gascho Malheiros, ts] fidade.

Henn, esposa do sr: '-------

Felix Henri, residente em

Jaraguäzínho.

Via 7:

Aniversários

Fazem anos hoje:
Nelsa Joenck,

cidade..

Fazem .

anos amanhã:

nesta

Â sra. Julieta, esposa
do sr. Paulino Pedri;

.

.
- o sr, Henrique Pedri:
- a sra. Silvia, esposa

do sr. José Frutuoso;
- Waldemiro, filho do

sr. Bertoldo Baumann ;
....... Leonar, filho 'do sr.

Nor�erto Rowe, residente
em Barra do' Rio Cerro.

Dia 6:

Edital n. 5774 de 27-6·64
fi

Orlando Murara e

, Natalia Maria Lenzi

Ele, brasileiro, solteiro,
.

atural de Rio do Sul,
operário, domiciliado e

residente 'em Nereu
Ramos, filho de Hilario
Murara e Helga Murara,

Registro
Aurea Müller Grubbe, Oficial
do Regist,o Civil do 1.0 Dis
trito ua Comarca de Jaraguá
do Su , Est I do Je Santa

Escritório A Comercial" Catanna, Brasil.
nesta cidade. Faz' sabe r q'le comparece-

ram no cartóro exibindo os

do umentos exig d s pela lei
atim de se habilitarem para

casar·se:
.

,

Dia 9:

A sra. Ines, esposa do
sr. Julio 'Maffeziolli, nl
cidade ;

.

- o sr., A r t h u r

Emmendoerfer;
-:- José �ugusto, filho

do sr. Albano Stinghen ;
rr o

.
sr. Martim Henn,

residente em Jaraguàzi-
nho;

,

- Isa Marta Mohr,
filha do sr. Alfredo Mohr.

Edital n. 5775 de 27-6-64

Roseli e Guilherme:
Noivos

Osmar Müller e

Vivian Pieper
Ele, brasileiro, solteiro,

carpinteiro. natural de
Guaramirim, domiciliado
e residente em estrada
Itapooü, filho de Alvino
Müller e de Olga Müller.

Ela', brasileira, solteira,
industriâr ia, natural de
Guaramirim, domiciliada
e residente nesta cidade,
filha de Alfredo Pieper
e de EH Gartz Pieper .

Edital n. 5776 de 27·6 64

Es\efano Franzner
'

e

Roaa Zimermann

Ete, brasileiro, lteiro,
lavrador; natural de
Jaraguä do Sul, domici
liado e residente em

Jaraguá .Esquerdo, filho
de José João Franzner
e de Luiza Catarina de
Souza.

o . sr. Antonio Pedri; Em data de 27 de junho
de 1964, a residência do
casal Herbert e llse Mar
quardt foi palco de agra
dável acontecimento social,
com o comräro de casa

menlo de sua filha Roseli,
ex-funcionária da Farmácia
Schulz e atual funcionérta
da Farmácia Cerannense
em que pediu o jovem
Guilherme Rolando [oenck,
filho da Senhora Vva. Ger
trudes Ioenck, funcionário

,.. da V-arig. m São Paulo
O sr. Alberto Maffez- Aos muitos cumprtrnen-

zoIli; . tos que a Roseli e o Gui-
- a sra. Ruth, esposa Iherme vem recebendo,

do sr. Edemar Schwartz; vimos de juntar os cum
- o jovem Os m a r primentos do "Correio do

Barte), filho do sr. Walter. Povo", com votos de
Bartei, fúncionário do muitas felicidades.

.

-.,. o sr. Antonio Vieira;
_ a sra. Olaeír, esposá

do sr. Augusto Guesser,
residente' em Conc6rdia;
- o jovem P e d r o

Sohmidt, residente em

Jaraguázinho;
.,.... a srta. Isolde Lange,

resident!'! em Itapo-
euzinho ..

Dia 8:

. Dr• Francisco Antonio Piccione
:�JL� .D "J:Co ,.., c.R.. JH:. 1. 'Z'

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

Ela, brasileira, solteira,

I industrh\ria, natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em

Jaraguá Esquerdo, filha
de Felicio Zimermann e

de Erminia Zimermann.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
;Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

I COKU'PA., - 8.....NlrA C......�AR.I;NA

Edital n. 5777 de 27-6-64

Romualào Diemon e

'Tereza Nilz

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nalural de
Perdizes, domiciliado e

residente em Vila Nova,
filho de Antonio Francisco
Diemon e de Maria Clo
tilde Klein' Diemon.

�:::-:=:::=--=::::::=:::=::::::::;:::=:::::::.=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::�
II 'DR., WALDEMIRO MAZURECHEN "
III

'

M É o I C O li
1'1 I Rua Presidente EpiláciÖ Pessôa' N°, 704 I.!I Ela, brasileira, solteira,!! (antiga residência de Emanuel Ehlers)

, ii doméstica, natural deii Clinica geral médico -' Cirurgia de adultos e ii Jaraguá do Sul, domici!I crianças - ParIaS I. Diathermia - Ondas curtas e ii liada: e residente smII
.

UUrd curtas· Indutotermia· ·,Bisluri-elélrico·Elec· !i Vila Nova, filhà de

!! Ira cauterização· Rai?S Infra vermelhos e azuis. li I E�vino �il� e de Tecla
,,"'---_. ==::::::::::::=::::=:::::::::==:::::.-::::::::::::=dr Bisewski Nllz.�._._._----,

.

.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural· de
Rodeio, domiciliado e

residente em' Ilha da
Figueira, filho de Ricardo
Pianezer e de Gertrudes. 'r:::::::::::::::::::::::=:::=::::::::::::::::::::::::::;:==::::::=--=::::::::::::���!�!�I�. IE. ��li�I���-l�� ;�I��-ß�I ��'��

Pi�:���aSileir�solt�ra, � . ��o ��n��' �������� �.� IDlr.·· MlIDrm«) IBSatrrdo �e Aze"e�«) I ��r�SI�e�ha. n:�:;::lia:: � MÉDICO C�URGIAO
'

iiiii'

II
.

II II e residente em Ilhá da !! Formado pelas Faculdades 'de Medicina das Univer- ii
. ftl

.

"I)11. G .·B .' '1'1'1' Figueirà" filha de Fran- \1 . sidades ,de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre.' IIIa .. .. cisco Tomczak e \ de II liI!I� . fll',' Helena' Tomczak.
1 II CIRUROJA'-

.

SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ."I
.

I! II CLINICA GERAL
-

.'

I!

I"'·
Com escritório nésta cidade à Av.' Marechal Deodoro '1" E h U ii

II para que c egue ao co-
ii L áti 8't i E

.

II122 Ih
.

I" t uhecl'mento de to'dos, mandei :.1 ong.a pr ea em OSpl a s nroptm� IIda Fonseca nO. , para me or serVl;r seus C I e n es; '"

II I':l'll' m'a'ntêm es.t.reito intercâmbio ]'udiciário com os' ex-Escritórios �,I. passar o presente edital, que II " Consultório e residência:
. li

R

será publi,"ado pela impren· a Tel. 244 _ Rua ,'Pres. Epitácio Pessôa, 406 'IIII de Advogacia DR: HEROILI�) ALEXANDRE DA LUZ:, '1,1 ��ix:d�md��:!��ioI�n�as�e�� !! CONSyr_TAS: !Im com séde. em Joinville' e São' Francisco do Sul;' está em
al��em souber de' algum im· li Pela 'manhã: das 8 1/2 ás 11. horas n

'1" co'ndi�ões de,' ta.mbérn" a,ce,itar causas par.a .aq,ue,las 00- 1'1'1 petllmento acuse-o para o� II
Pd'

. II't

O lins legais.
. II ela \ar e: das 14 1/2 a� 17 1/2 ,hot:as n

.

.. márc�s, 'sem m,alOr�s .onus p�ra seus �onstItumtes.. .

'I AUREÀ'MÜLLER GRUBBA li· �teDâe chamados tambem à' Noite III _'.���.��������I��I�_--_�
" 'O�l �---�---_- �__�G!!!I'E!!I=-;I&iiiIif; üiiiiiiiiiliiiii;_- •__�üiiiiiilüiiiiilliliiii 1--:--1_'iIiiIiIIaI......�Iii, ':'::::__.....�--- ;;;;.o"

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de

I

Jaraguá do Sul, domioi- 1I1!=!I!!!!!!l!!!!i!!!!II'!!!__';":_�'!i-! ,I !5!E!.!-==li m_ai'.
liado e residente á I I
Etstrada Garibaldi, filho ,.. O R. J <:> R N SO E L T E R =1de Alvi�o Flor da Silva e I I CIRURGlfio DENTl5Tfi Ide Evehna Alves.

m
'. I

Ela, brasileira, solteira. ".

Moderníssimo "A/ROTOR"
Idoméstica, natural de I Reduz o tempo de trabe lho

Jarag ã do Sul, domiei-

I e aument conf TO do CLIENTE. Iliada e residente li
estrada Garibaldi, filha CLíNICA _ CIRURGIA - PRÓTESEde Antonio Eiehinger . e Ia "RAIOS X I-de

.

Emma Marquardt

I'" IEiehinger.
190Consultório: Av. Getulio Vargas, C'

Edital n. 5781 de 2-7'64 I (Anexo ao Depósiro da AntarclicaJ IIvo Arildo Tomelin e .�! li laal II •

Olga BortoHni

SABADO, DIA 4· 7-1964 '

Edital n. 5778 de 1·7 64

Osvaldo Valcanaia e

,Ema Schiochet

Ele, brasileiro, solteiro,
lacrador, natural de
Benedito .. Novo, domioi
liado e residente nesta
cidade, filho de Celeste
Valcanaia e de Laura
Valcanaia.

Ela, brasileira, solteira"
doméstica, natural' de
Jaraguá do. Sul, domici·
liada e residente em

Nereu Ramos, filha de
Ricardo Bchioohet e, de
Ida Schiochet.

.

Edital n. 5779 de 1-7-64

Alex Bolduan e

EH Jordan

Ele. brasileiro, solteiro,
operário, natural de
Jaraguá do SGl. domioi
liado e residente nesta
cidade, filho de Augusto
Bolduan e de Hedwig
Zastrow. '

.

Elá, brasileira. solteira,
doméstica, (natural de
Jaraguä do Sul, domici
liada e residente em

Itapocuzinho, filha de
Ricardo Jordan e de
Berta, Luiza Hedwig
Jordan.

Página 2

Edital, n. 5780 de 1-7 64

Sebastião Flor da Silva
e Walli Eichinger

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de
Jaraguã do Sul, domici
liado e residente em

Itapocuzinho, filho de
Augusto Tomelin e de
Lina Tomelin.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica. nalural de
Jaraguá do Sul, dOmici
liada e res'idente em

Itapocuzinho, filha de
Arthur Bortolini e de
Helena Bardin Bortolini.

Edital n. 5782 de 2·7 64
,

Valdir, Pianezer e

Helena Tomczak

�l ('IRURGIA no ESTOMAGO - VIAS BILIA: 1
{i .RES, INTESTINOS - Cirurgia deSenhoras 1
�� Diagnóstico Precoce do CAncer nas Senhoras

�J
�

ComuniclJ IJOS seus, clientes que IJtender';· no seu

�i novo consultório ii RUIJ Artbur Mjiller ft' 160 :
� (AO LADO DO NOVO HOTEL) 1

(� ,Das 9-12 e das
_

16-18 hora< - FONE, 384· �J
:' -:.,. -._':te�: e.e e.a •.:;�'" e.e '!.r.,: t:.". e.e�c.••,e ",:' ••..,. efte�: r e.e -;Co).. -,te,: -.:,: e.e e.e �

ij:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::-ii
II DR. 'IVO, KAUFMANN II
" II
I! ii
li .

I'!! C.'iruraião Dentista I
!I A!'o II
II ii

II Consulrörto. - Rua Preso Epltacio Pessoa 139. II
U II
11 ii
I! (em frente da EMPRESUL) ii'
II II'

I! ._ ApIJrelhlJgem modernissimlJ - II
II ' RAIO X - CLINICA - CIRURGIA li
II II
II PROTESE - CLINICA' INrANTIL ii

" I "
:: ===::::::::::=======::::::::::::===::--=:;:==::::::::..:::::==

��Dp.'Reinoldo Mu.a.a 1

====11='ADVOGADO II i
Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

d);'�=::::::==::::::=:=;;':;""::::::======\b
II •• It •• e I. u. e R 'I.·· II
II - JARAGUÃ DO SUL .:- II
II "
li Medicamentos e Perfumarias "
a "
II Slm�olo de Honestidade, Conlianç:a e Presleza "
ii II
ii A que melhor lhe atende ii

II. e pelos menores preços li
,-::-_-::::=:::::::::=:::::::::======-,===--==r

r==::::::==::::;::::::==.:::::=::::::=::::::=====�

II ]j))ro Gr lID fi � d) JG'r at s c llllO fi
H li
ii Cirurgião - Dentista ii
II 4 ii
ii II:: CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA II

il 'U
ii "
ii

.

Av, Marechal Deodoro, 587 - JA�AOUÁ, DO.SOL li

II Defronte a 19reja Matriz ii
�:::::::==:::::::::::::::::::::::::::"':-':::::::=::::::=::::::7-=::::::::::::-.;JJ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



C_OiiiiiiiiR_RiiiiijEiiii;IO�'iiiDiiii0Íi;;;;;;;;;;iiPiiii0io;jViiii0iiio'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii SABADO, DIA 4· 7-1964
����������������� Página 3

.

Arqueólogos debaixo, da, �atedral COm1llllDln�al�e
Desvendam-se os segredos da Catedral de ;Colônia f

, " '

,

centro de escavações' da Europa o assunto de hoje será a importância da
I limpeza em volta da casa e o buraco para o lixo.

minada a Segunda Guer- Pode e�nsider�r. se pro- Como você já sabe os vermes e' micróbios
ra Mundial, foi preciso vado, por exemplo, que causadores da maioria das febres desinteria Ira
proceder a extensos tra- o,�e�po romano

. ai_?da queza, ataques de bichas, dores de barriga, �ivém
balhos de restauração, extstía nl;l Era Orlstã e na sujeira. '

'

,

P��.a graúde lás�i�a dos na épo�a dos f.rancos, Não deixe portanto formar lama nem águasmilhares de visitantes, tend.o s!do. destruído POft paradas perto de sua casa, porque nêstes lugares
uma ou outra parte da, um íncênäío

..
Nos escom .se criam môscas, mosquitos, vermes causadores

nave e das torr_es de 161 �ro� e. nas .omzas deste destas' doenças. ,

'

m de alturB; estão envol íncêndío 8'chou-�e. uma Por Isso é importante que a Casa de mora
tas de andaimes. Só pou .. moeda com a etlgíe dos dia esteja localizada em um lugar sêco e bem
cos admiradores da Ca. filhos do Imperador Cons- drenado onde 8S águas das chuvas escorram rä
tedral de Colônia 8abe�, tanttnu 'que data do ano pidamez{te.
porém, que nos seus al!- de 350. I Evite as valetas abertas com água coerente,
cer?es e mesmo mais perto de casa, onde os animais possam pisar em
abaixo prosseguem há cima e formar lama, tape a valeta com täboas ou

,
' ano� tr�ba�hos de e�tra- V d faça um sumidouro para as águas.

Delegacia Auxiliar' de Polfcia de Jaraguá do Sul ordlD�rI� _ImportânCIa, o en e - se Não jogue cascas de frutas, restos de comi-
que �IgDifICa que mesmo das e outras sujeiras no terreiro. O lixo favorece

Serviço' de Trânsito, Público debaixo da terra a Oste- Loteamentos a Estrada
a transmlesão das doenças porque as môscas se

A' 'V I" S O
dral "nunca está pronta".' :!u:rae���. �:Ol��o����d:,: criam nêle. A- môsca é um graúde inimigo da. sau-
Como se dá com a mayer.

' de do ho�em.
, � maioria das igrejas me- 'Informações com o sr.

DepOIS que ela-pousa sôbre as fezes ou sôbre
A. Delegacia Auxiliar de Polícia'. comunica aos díevaís da Euro a tam O H'

os lugarea contaminados ela transmite a' doença
senhores proprietários de veículos motorizados que bém na Catedral de Co ci��de.lendlmayer, nesta quando pousa, em seguida sôbre a comida, sôbre
ainda não emplacaram pera o CO�RR�NTE EXER- lônía a parte maís remo. o� olhos, bôcas e .outras partes das pessoas, prín-
CfCIO,. pera o' fazere� com urge.ncla, esta,n�o a ta da sua história está o:::;:::::.c::::>c:::::::=-c:::::::::-c:::::>c::::> clpalment� das cr!anças, .

Coletoria, Estadual suprida do material necesseno. debaixo das lajes de seu

MUD A S
Por ISSO a mosca deve ser combatIda. A me-

Outrossim, comunica ainda, que a_partir do dia pavimento Quando em lhor maneira de combater a môsca é evitar a for-
�5 �o �róximo mê� de julho, esta Del�gaci� dará 1946 se ab�iu o pavímen- mação de mont�s de lixo. O meio mais fácil de
ínícío as apreensoes dos carros que nao estiverem to para reparar certasl

FrutiFeras e Ornament, is acabar com o lixo é fazer um buraco e enterrá-lo.
devid��eote emplacados, recolhendo-os ao páteo da devastações da guerra. . . . Escolhe.s.e um local perto da casa a maís de 15

· repartlçao., . os arqueólogos iniciaram Lar�nl?lra8, Pe?e�UeIros, metros dístante -do poço.
,

Jarag�a �o Sul, 30 de junho de: 1964. o seu trabalho impelidos Ka�ISelr?S, Macieiras, ..Ja-. É bom que o buraco tenha Uma tampa para
(i)SMAR DUARTE pela curiosidade de co- botlC�beIra8, etc: RoselrD:s fIc!,r bem fecb�do após a' des�arga do lIXO. Is�o
Delegado de Polícia nbecerem a história do Dahlias, Oamélias, Ooni- evíta que as cnanças ou um animal venham a cair

seu subsolo. Em dezoito feras, Palmeiras, eto., etc. no buraco.. .

anos de investigações PEQAM CATALOGO .

Prezado agricultor e. !,mlga dona da casa

cuidadosas, que ainda ILUSTRADO CUIde da saúde de sua Iamílía. Combata as d?enças
estão longe de terem acabando com a lama, águas paradas e o lIxo de

terminado, constituiu.se Leopoldo Seidel perto de casa.
. Prôibição "de Caça 'um centro de (escava· - CORUPA' - I Celma Beckel - ExteDsioDista DOMéstica

A Prefeitura Municipal de Massaranduba ções considerado o mais c::::>c:::::::a-c:--c:::::>c::::>c:::::> Rural da ACABESC '

com\]nica que, de conformidade com a Lei nO. 6/64 importante na Europa
em�n�da do Pod�r Legislativo, fica terminantemente I so� o ponto de vista his·
prOIbida, por tres anos, a caça em Massaranduba, tórlco, cultural e da
bem como a pesca com tarrafas ou redes. Os técnica de construções,

· infratores serão punidos .na f6rma da Lei. Os historiadores já sa

A. M. Faccini-Secretário biam há muito, que a

pequena elevação na

qual se construiu a Ca·
tedral de Colônia é
habitada desde a Era Ro- Nos. rios do Brasil 00-

mana, quando !:Ie fundou t�damente nas águas do
a Colônia Agrippina. Os Amazonas, encontra - se

arqueólogos puderam originalissimo p'eixe de
agora aduzir provas de respiração dupla, a lepi
que, sQb o ponto de vista dossereia. Ora respira pe
das coustruções, nunca los pulmões ora pelas
se interrompeu essa con· branquias.
tinuidade. Romanos, os'

francos da época mero· O Amazonas, com a

vingia e carolingia, os superficie estimada em
alemães da Idade Média t ,592.626 km2, é o maior "Marcel Dassault" assinou
e da Era Moderna cons- estado do Brasil, com cêr- com a sociedade alemã
truiram os seus edificios ca de t 9% de tôda a área Siebei, um acôrdo de coo-

nesta colina.Verificou se brasileira. peração para a construção
a existência de várias dé aviões (prototipo e

camadas culturais que Quase 3 Franças se série) "Myslere 30", para
se interpenetram em par· acomodariam em terras do transporte a curfa distância
te. 1)onstatou se ainda Amazonas; 50 Bélgicas de 36 à 40 passageiros.
que os vários inicios sa· não davam para cobrir lhe Pelo acôrdo. que deverá RIO - No\"a onda de
crais não tinham traça· o espaço; nele, cdberiam, ser submetido às autori- fuzilamenios ensanguen
dos exactamente sobre com folga, perto de, 12 dades dos dois países, ta u solo cubano, tendo

postos, A planta do Tem Grécias. firmas alemãs construirão caido em defesa da li-

pIo de Mercúrio, da Era 35% do aparêlho. A Das- btlrdl;Lde e da justiça os

Roma'na, só corresponde O Estado do Amazo- sault, 'provav�lmente em advogados e membros
'em' algumas linhas à nas é cêrca de 75 vezes colaboração com outras do Lions Clube de Cuba,
planta da igreja episco- maior que o de Sergipe. firmas francesas, construi- Marcelino Martinez Ta-'
pal,merovingia, Descobri- rão 65% e assumirá as fia, Alberto Fernandez
ram's�, entre Qutros ele' O pé!vilhão da Exposi- funções de mestre de obra. Medrano e Manuel Pa.
mentos arquitectônicos, ção Internacional de In- randela Gomes. A de.

���_����""""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''��'''II várias galerias, duas áb- dustriCls e Comércio cons-
O aparêlho foi especial legada, no Brasil, dó'

I sides e uma cripta' de truído na Guanabara, no mente estudado para utili Diretório de Professores
/ VEND E:_ - 5 E três naves. Além disso bairro de S. Cristóvão pelo zar pistas curtas com é!' de Cub8'" n,o exílio, sra.

b
.

It· � � .

B ' '. Nelida Garmendia, tele.B rIram-se sepu uras arquJleto ,Jêrg1o ernar- velOCidade de cruzeiro de grafou a Fidel CastroUma propriedade com 1.200 morgos - terras de bispos da Idade Média. des mede 250xt6b metros 800 km/hora, Será provido protestando .contra a no:Uma descoberta 'do a'no' sem colunas, com uma .

apropriadas, para o plantio do arroz I_ contendo
de 1959 mereceu muito área de 32.000 metros de. dÇ>is reqtores duplo va _ onda de violencias

o seguinte: especial atenção: duas qua'drados, sendo o m�ior fluxo RoHs 'Royce R. B. e� decorrencia da qual
Um banßnal' cO,ni 10.000 pés,.,produzíveis. Isepulturas da época dos vãu liVre, do mundo. ' 172. e desde a insta�atãO do

30 morgQs de arroze,jra plantada. fur,manacposrI�ncuemsaa eddeelasumdae. '

.... ._._: �.__ ._�_......� _ ......._ _ .. � __...... ,_.... �����npOert�o��n�e� ��i10 mil metros de' valas para arrozeiras.. '

i�·..·----_ ·_----_.. - .. ·- -·-..·-· --•••------.- - ....�\.

d It b I' .. cubanos fortun chacina.

�5�(J;és�r��a��:���i1r����:�� ���e::t���;�·500mts) g:a���er�s�sa �gj:�toa� II Metalu'r'g·lca Joa"'o W�I·est' S A ii dos.

t casas de madeirõ. ,

encontrados neMtas sepul. !I, .
. •• li A sra. Nelida' Garmen-

3 pasto cercado com arame: turas permitir�m datá·las ii • I. dia. por outro lada, está
12 mil pés de aipim. exactamente. ii preCISa 11 pedindo o apoio de to-
1 Batedeira n.O 3 . CÓIl! motor, - ótimo es'tado. As escavações trouxe- II

.

, 'II dos os advogados do
1 C�troça - etc. ele. etc. ' '.

. I , , ram á luz itnportantes II Elemento Competente"Para' E s c r i t ó r i o II Lions ,Cluh no Brasil,
I

• "

, � VI Z-
. ,

. I factos históricos 'Robre II ' ': " .

II que se dirijam a FidelMelhores mtorma,çoes com tor Imm.erlnann, os quais ng,o havia in II .. 1 I: Castro, protestando con-

'11 na� LOJ�_DOUAT .�- F��ial Ja.'����.�_,��� II' :�c��õe:�e ::���:nt��� �::::�=:=��=:=='::-=�:���::�=��-�=_:-======�==JJ :�;fan�=N�m:a �l�a�error
.

i �'.

Colônia Impressões manha, cuja construção
da Alemanha) - '''A foi iniciada no ano de
Catedral nunca estará 1248. tenha sido termina-

· pronta", comentam 'Os ha- do oficialmente em 1880,
bítantes da, "Sagrada Co passados seis séculos, em
Iônía", a bela c i d a d e obediência aos planos
nas margens" do Reno,' prímítívos, os trabalhos

quando falam', de belo prosseguem mesmo hoj'e
monumento, . conhecido em dia. No gigantesco
em todo o 'mundo como monumento em calcário
símbolo da,' sua cídaríe, aparecem constantemen
E têm plenamente razão te pequenos danos: é pre
Se bem que a maís bela ciso substítuír pedras ou

catedral gótica da Ale- completar estátuas. Ter-

PftfffllUßH MUnlCIPßl Of MßSSßftHnOURH I

Vende-se - Centro
'Vende-se

.

uma propriedade contendo uma

casa de ,material e uma casa de madeira, situado
á Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.

Informa9ões com Dr. Piccioni, em Corupá.

I Apotheke, "S'cb .gIz"
I JARAGUA DO tiUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, ,des
.

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
am besten zu den geringste� Preisen bedient.

- . ,

��S8818lS18ai1�aiI_(j8fil88lõfi�II!M�.�

I" DBP!.:?��"!����O!! SUL
I

I \

,fotografias em Geral - fQtocopias de Documeritbs -

E - filmes e �aterial foto - Aparelhos e Acessórios

I À pedido. aténde a domicilio .13 tambem
eml lo't;alidades vj,ziDhas

t
.

'.,

fi!lf!Bli!B88li1SiS8l!!18@688�(!�aJil!8D�II!I88888Dil

7 '

o maior !!====

DE'TUDO
UM POUCO •.•

Advogados
Av�ação: .. membros do
Acordo Franco-Afemao

L· CI b.-PARIS - A f i r m a Ions u

fuzilados pelo
regime de'
Castro

I?::==l::==::::::=�::�:::===:::==.::===:::::::::=:::==:::;:"
ii Procura-se Empreg'ado II
II li
li sério, solteiro, reservista, para cuidar de II

" pequena fábrica em Curitiba. Bom ordenado. li
ii Infor�ações: ALFONSO BUHR II� h
II R. Preso Ep. Pess�a, 71-79 - Jaraguá do Sul II

�':..!'=======:::===:::::::::====:::=::::=:=====:::=.::i)
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,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o R ,R E I O O O
.

p O V O " · "Coluna. ROTARY"
\ I

JARAOU'\ DO SULXLV

Lonccrdo o Primeiro
Transformador dê

. Dístríbuícdo ..Residen-
cial Subterrâneo .

/

o primeiro transíor
mador de dístríbuição
projetado pela indústria
elétrica para instalação
completamente subterrâ
nea em zonas resldencí-

.
als, foi lançado pela Ge
neral Electric dos Esta
dos Unidos numa. Expo
sição de Dtstribuíção
Subterrânea Besídencíal,
recentemente realizada
em St. Louis, Missouri.
Projetado para satis

fazer a crescente deman
da por sistemas de distri
buição que sejam com

pletamente subterrâneos,
desdß a subestação até o

medidor doméstico. o

Transformador Residen
cial Subway permite aos

engenheiros uma alterna
tiva á montagem conven
cional sÔQre postes ou

aos métodos mais recen-

tes de instalação em en

caíxos de concreto na

superfície ou nas bases
dos postes de iluminação
das ruas.

Do acôrdo com um

executivo de vendas da
General Electric, maís
de que 25% dos novos

lares 'nos Estados Unides
são servidos por sistemas
subterrâneos e êste de
Terá subir para 70% em
1970.

Ao projetar-se o nôvo
transformador Imbterrâ
neo da General Electric,
tomaram-se precauções
especiais para protegê·lo
contra imersões ocasio
nais pelas águas pluvias.
As con(:\xões entre os
cabos são feitas por li
gações á prova de água
do tipo baioneta. Tôda
a superfície. da unidade
está coberta com "Neta
last" da GeneralElectric,
uma tinta de acabamen
to resistente. Tôdas as

F i c a terminantemente manilhas de operação
proibida é! entrddá e Cdça e outros acessÓri-os ex

em meu terreno SitOl em ternos também foram
Rio Manso, Rio Ric.ardo desenhados para resistir
e Rio do Touro; não me á imersão.

'

responsabilizando,pelo que '

O Transformador Re
possa ocorrer aos infrato· sidencial Subway está

rej�raguá do Sul, 2 de sendo vendido pela Divi.

h d 964 são de Exportação IGEjun o e 1.
da General ElectJic dos

WALTER OOSCH Estados Unidos.

Proibição :.

.

I.

'ocorrido dia 1°. de Julho do corrente, com.
a idade de 74 anos. I

A familia enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a todas· as' pessoas amigas e vizinhàs ,que a

auxiliaram no duro transe que pas!!aram,
bem como a todos as pessoas da cidade e

da localidade ..
'

do 'Rio Cerro que acompa
nharam a faleciaa até a sua ultima morada.

Agradecem em especial ao Dr. Walde·
miro M8zurechen, pelos serviços médicos

pre8�ados. ,

HERBERT FISCHLR E FAMILlA .

t Agradecimento
Profundamente consternados comu·

nicamo's a todos' os nossos parentes amigos
e conhecidos, � falecimento da sra.

Benta Tavares, Mello

,

Depois de entregar as

praias artificiais de Bo
tatogo, Ramos e Cocotá,
o Govêrno Carlos Lacer.
da entregará, já para o

próximo verão, a quarta
praia artificial - a do
Flameugo - que terá
quilômetro e meio de
extensão e custará cêr
ca de 150' milhões de
cruzeíros.

A Praia do Flamengo
foi projetada eDi Lisboa,
por laboratório especia
lizado. Terá 9 metros d",
espessura e sua largura
atingirá até 80 metros.

Está Ibcaliz-ada no ater
rado da Glória-Flamengo,
que representa a maior
área ajardinada na Amê
ca do Sul - 70 mil me
tros quadrados.
A.nova Praia do Fla

mengo ficará pronta
dentro de quatro meses,
dentro da programação
d e embelezamento da
Guanabara para os Ies
tejos do IV Centenário
do Rio.

A primeira praia arti
fieial construido pe 1 o
da Guanabara foi a de
Botafogo, em tempo re

de: 40 dias.

.
.

Nora-se que cada vez é rnals vivo o /interêsse
por Rotary. Isso foi comprovado pelo estupendo su

cesso alcançado ne realisação da VII Assembléa
Distrital em Rio do Sul, dias 27 e 28 de junho pp..
Estiveram presentes numerosas delegações' de 31
Rota.ry Clubs do Distrito. Apenas faltou a de um dos
maís distantes e isso por motivo de fôrça maior.
Parébens ao ex-Governador Varela, ao atual gover
nador Heust e ao Rotary Club de Rio do Sul, que
foi o 'anfitrião.

Nova fábrica Cooperativa

de
·

d
de Consumo dos

VI ros
Empregados

Cognac da Tupy
COGNAC - O Sr. Emí

le Roche, presidente do
Conselho Econômico e

Social, inaugurou nesta
cidade' a nova fábrica de
vidros da Companhia
Saint Gobaín, a maís mo
derna da Europa. Essa
nova fábrica que produz
atualmente 600,000 gar
rafas por dia poderá fa
bricar 9QO mil no próxi
mo ano.

C o g n a c permanece,
assim, importante centro
de produção de vasilha
me aliando-se à produ
ção e comércio de vinho
"cognac".

Rotary Club de Ieregué do Sul está em festas,
(SA.NTA CATARINA) SÁBADO, 4 OB JULHO, PB 1964 ":",' N.O 2286 sendo que nesta data reelize-se a põsse ao cargo

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!'-''!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�������!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�''!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! de governador do distrito 465 de Rotary, do sr. Os-

Ó
waldo Heust e conluntemente se empossará 'o con-

U E.O O N O· D O O I selho diretor dêsse clube pare 64/65. Desde á tarde
estão sendo recepcionadas as caravanas de rotarte

!!!!It!!!'!!!!!It!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ nos e suas Exmes. esposas, procedentes de outros

Esses dias u d municípios. Do progrerna consta que o banquete da

c ....bola era veqd,!ldn o a sessão oficial terá início às 20 horas, nos salões do
v n 1 a em "II' T' CI b .. A

'

d lenid d ftcíFlorianópolis a Cr$ ... ' aJar!! erns ue_· �os a&. so em a es o rcrars

250,UO o quilo, em Joín-
haverä um programa SOCial! c�rm,?osamente el.abor�

vílle o prêço era Cr$
do pelas senhores da egremieçao Casa da Amizade •

500.00
.

em "Shangrilá"
Cr$ 800,00. Agora a ce
bola sumiu, dizem uns

porque acabou a 'safra,
outros que .exíste mas
está muito brotada e
outros ainda que ela, an
da por aí mas desapare
ceu para ganhar prêço.
O fato é que, a cebola
sumiu e o caso está su
mindo com 8 pacíêncía
das donas de

.

casa que
muito necessitam ,desse Recebemos o "Boletim .Informativo' de 30-6 64,
tempêro. Enfim a coisa editado pelo Rotary Club de leregué do Sul. Grãtos!
não é para admirar, pois
em "Shangrtlá" de vez
em quando certos arti
gos como o açucar, o

trigo etc. somem do mer
cado por "artes de ma
gia dos interessados".
Mas ninguém perde por
esperar; o braço do "Seu
SU NA·BE", .que já se emestendeu por outros lu-
gares alcançará também
"Shangrilá", onde encon
trará.muito com que se

divertir. E nós, bem ...
nós também nos diverti
remos com o divertimen
to do "Seu SU-NA-BE".

D. N. D.

Câmara Municipal Guanabara
Dos trabalhos da sessão ambas do vereador Pedro constrói no

.do dia 30 de junho de 1964, Fagundes; requertrnenro
I

d�stacamos os seguintes: do vereador ôchrnöckel, FlamengoLIcença do vereador Victor solretteneo providências
Ba�er por DO dia�;,. reite- relat!va:s à sinaleir�, na a sua quartaraçao de assunto Ja epro esq U I n a da RelOjoaria

.

vado em sessão de � 1.3.M Hertel, sem funcionar he •

ao,. Governador, Assem- meses e mandade tnstalar praia, bléie L�gislativa, T�ibunal por iniciativa do Loyn's •.•
de Iusnça e Secretario do Club; rejeição 'pela maio- artíftcíal ·

Interior e Justiça, encare- ria, o pedido de transcrl-
cen�o necessidade da ele- çäo nos Anais da Casa,
veçao da Comarca de do requerimento de autoria
Iaragué do Sul, de 3.a pare do vereador ôchrnöckel,
4.a intrância, pelo vereador que

.
pedia tnsreleçäo de

Clemenceau do Amaral; Comissão Parlamentar de
homenagens a D, Gregorio lnqueríto.
Wdrmeling, pela passagem
do 7,0 ano de sagração A Câmara Municipal de
e p i is c o p a I e ao Ptlpa

j Jaraguá
do Sul volterä a

Paulo VI, pela passagem reunir-se no próximo dia
da datá de São Pedro, 6 de julho de 1964.

�P���'-�
Cure seus males e poupe seu
bom dinbeiro compranoo na

FARMAGIA NOVA
!te ROBERTO M. HOBST

" Que dispõe ne maior sortímen,
to\ na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Hua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
���

As metamorfoses do Mosela
A Europa dispõe de uma nova grande via fluvial

obra de cooperação eco

nomica internacional. A
maior parte das obras fo
ram realizadas em territó
rio alemão; em vista da

Bruxelas (Por Claire da Alemanha Heinrich
Landauer - SEP) - Já na Lübke presidiam ao aiO.
era clássica cullivavam-se Em dois navios a motor
videiras, nas margens do embandeirados, um fran·
Mosela, utilizada pelos ro- cês e o outro alemão,
manos como via fluvial desceram da fronteira
para os seus navios de francesa, atravessando o extraordinárià importância
transportes. No entanto, Luxemburgo, até à anti- do projeto para a Frahçö,
este romantico rio nunca qulssima .cidade alemã de este país assumiu dois
foi uma importante via Treveros.

.

tereos das despesas da
fluvial, pois as grandes construção (cerca de 200
diferenças do seu nivel Existiam há muito pro- milhões de dólares.)
de água

.

impediam um jetos de transformar O'

trafego com navios de Mosela numa via fluv'ial
maior calado. A situação de alia capacidade. Esses A criação do «noVOlt

mudou por completo com planos fracassaram ,sem' Mosela Dão será ri último
a -canalização do Mosela pre de novo em face da passo: O Presidente de'
em seis anos de árduos fragmentação politica d,'} Gaulle ·anunciou que o NoA'V'Otrabalhos: construiram.se Europa e das divergencias pr'óximo passo será o.es-

treze represas, movimen
.,

tabelecimenlo de uma li

taram· se enormes massas
entre os tres parses �IZI gação com o Ródano, ou Sala'rI-ode areia de maneira que
nhos. Só depoJs da Se·

navios de 1 500 toneladas 'gunda Guerra Mun(Jial. seja alé Marselha. Seria
de capacidade de carga d.epois ,da· reconciliação finalmente uma nova rea M.l'nl-IDOpodem descer d� Lorena. entre a ·Fra�ça e � Ale- lidade na Europa o. velho

.

no, nord�ste da França até manha. e a fundaç?o da son�o de uma Ii�ação
Coblença, onde' O· Mosela Co��n�dade Europeia P.o- flUVIal enlre o Medlterrâ- BRASILlA, -Informado
se encontra com o Reno de' IDIClar-se esta grande neo e o Mar do Norte. que a politica salarial
Noutras palavras: a Ant· '.' fixaiá normàs para o

vérpia e Roterdão estão 6-::;:::::::::::::::::::::::'-::::'oe;::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::o.:::::::::::::::::::::::-.:.."':I. aumenfo de salarios, o·

���;r�aa�e:�â:nfr�n�:sai.n. i! Bloté� Jaraguá. Ltda. li ��:��I��e��r'r��:l��e�����
!! � . li videnciã ou estudo no

co�s:����o� ���el��r�,�� II �o ·onos, de, Buaneo nB orle. de' ,const'fair li: ::�J�f� �1ll1�u:en��Si�
inconfundivel, foi inaugu il Fábrica de Blocos de 'Cimento para cons- II ficOll- surpreendido o sr.
rado pelos chefes de es· ii truções. Se V.S. pretende construir, adquir� ii Moacir Veloso com a

t�dos dos tres países vi
ii o matertal desta fábrica que é o mais 'mo- Il declaração do deputado

zlnhos,-a .França, Luxem- li derno, e· a construção sairá· mais barato. !! Broca Filho feita em
burgo e a República Fe· ,H T " 'f"1 H São Paulo, dando conta
deral d'â Alemanha._C.har- �i lnformaç,ões com: FRAN,CSCO MODROvK ,ii de "'que nôvo salário
les de ,Gaule, a Ora Du ii .,' LEOPOLDO KARêTEN II minimo seria deérelado
quesa Charlotte e o Preso 'Il nesta pr�ça ii I no mês de novembro
da República Federal, '6::::::-.:::::::::::::::::==:--==:::::::::::::::::::::::::::::::::====::.1 deste ano.

Alem de divulgar o

balanço geral do exer
cicio de 1963, a Coope
rativa de Consumo dos
Empregados da 'I'u py,
fornece dados interes
santes que bem atestam
a operosidade da Coo
pertupy. Até o dia 27 de
abril transato seu numa
ro de associados éra de-
2.226.
Relacionando 19 pro

dutos dos muitos que são
vendidos nos postos do
bairro do Boa Vista e

rua Pedro Lobó, verifi·
ca-se que foram consu

midos em 1963: 109.226
quilos de af;mcar, 83.580
quilos de arroz amare
lão, 66:357 quilos dé fei
jão' 180.612 pedaços de
sabão e 171.750 quilos de
farinha de trigo.
Um calculo aproxima

do rev.ela que 'colocados
estes pedaços de sabão
em tinha réta, daria para
cobrir uma estensão de
quasi 140 quilômetros.
-Outro aspécto interes

sante e 'que aféta o setor
de assis.tência social pro
porcionado pela. Emprê
sa, é o aumento dos va· .

les pont-o. çorresponden
tes a Cr$ 500,00 por de
pendente e que eram de
Cr$ 150,00 há algum
tempo atraz.
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